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Zdravím Vás,  

tímto bulletinem Vás budu souhrnně informovat o dění kolem resuscitace ČsAAA. Bude 
pro všechny k dispozici v odd. Informace. http://www.csaaa.eu/informace.htm  

Součástí tohoto bulletinu je návrh nových stanov. Předchozí Stanovy již neodpovídají 
současným podmínkám. Je na zvážení, aby program ČsAAA byl součástí Stanov, tedy 
nepřijímat nějaký zvláštní programový dokument.  

Předchozí Program byl značně složitý s velkými ambicemi, zejména na propagaci  
osvětu. Domnívám se, že pro naše podmínky stačí to, co je v čl. 3. Jsou vypuštěny 
problémy jako UFO, psychotronika, neboť ty dnes řeší jiná sdružení.  

Stěžejní by tedy měla být jen archeoastronautika, se zaměřením na mezinárodní 
kontakty.  

Nepředpokládáme ani enormní nárůst počtu členů. Pokud se tak stane, a počet členů 
překročí 100, budeme muset systém řízení upravit. Zatím je to tak, že členové na 
Kongresu volí vedoucí sekcí, Radu, revizora.  

Součástí Stanov je, že se ČsAAA může stát členem jiných organizací. (čl. 14). Je to pro 
možnost, stát se členem AAS.  

Promyslete si tyto dokumenty, pište své návrhy a připomínky. Vše musíme dojednat 
předem. Kongres 7.11.2009 musí tyto předchozí dokumenty (Programové prohlášení, 
Stanovy a také Zásady užití fondu) zrušit a přijmout nové.   

Těším se na Vaše názory. 

Ohlasy  

Witajcie! 
 
Bardzo cieszę się, Ŝe CsAAA Ŝyje i działa! Wiadomość nadeszła od kolegi Roberta 
Leśniakiewicza z CBZA - Polska. Mam nadzieję, Ŝe będziemy kiedyś mogli współpracować 
ze sobą. 
 
Pozdrawiam serdecznie 
Překlad:  
Jsem velmi rád, že ČsAAA žije a pracuje! Tato zpráva přišla od kolegy Roberta 
Leśniakiewicze s CBZA - Polsko. Doufám, že budeme někdy schopni vzájemně 
spolupracovat. Pozdravuji srdečně!  
 
Mariusz R. Fryckowski (Close Encounters of the Independents / Poland  (Bliskie Spotkania 
NiezaleŜnych (BSN) )  http://bsnniezalezni.n-stars.org, 
http://stowarzyszenie.wowwars.net 
 



Aktuality  
 
Lidé, které zajímá archeoastronautika :  
K. Dudek, M. Pritulová : Archeoastronomické otazníky - 
http://eldar.cz/archeoas/index.html  
 
David Tramba - http://www.mujweb.cz/www/David_Tramba/ * david.tramba@email.cz 
Matej Čihák : http://mimomat.blog.cz/profil  
Petr K.: http://mujweb.cz/Veda/petrpetr/  
 
Stránky, názory o Erichu von Danikenovi : http://www.daniken.cz/ * 
http://ace1.czweb.org/ruzne.php * http://sw.gurroa.cz/daniken.htm  
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