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Zdravím Vás,  

Sledujte KPUFO.CZ/PORTAL – je tam zahájena série článků s archeoastronautickou 
tématikou!  

Program ČsAAA  

Musíme si rozmyslet, jaká bude skutečně reálná činnost a konkrétní přínos naší ČsAAA 
svým členům i veřejnosti. Bez nějakých přehnaných a bombastických nereálných plánů.  

Připomenu východiska pro oblast archeoastronautiky (program Paleokontakt z KPUFO)  

1. Lidstvo vzniklo zásahem zvenčí (v podstatě odmítnutí některých prvků evoluční 
teorie). Do vývoje života na Zemi se zasahovalo :  

a) na nejnižších organických procesech (při vzniku prvních složitějších sloučenin, 
aminokyselin, první buňky apod.)   

b) do vývoje živočišných druhů (opů...)  

c) do vývoje druhu Homo sapiens, do vývoje jeho civilizace  

d) kombinace těchto možností  

e) lidstvo bylo na Zemi dopraveno zvenčí, odjinud (viz mýty národů a pod.)  

2. Současná civilizace není první civilizací na Zemi - před ní existovaly  

a) člověk (civilizace) v druhohorách (nálezy předmětů v druhohorních vrstvách, otisky 
stop. apod.) 

b) civilizace obrů  

c) existence neznámých civilizací (Atlantida, Lemurie, Mu, Hyperborea, aj.) a otázka 
jejich zániku (potopa, dopady asteroidu, posuny Země, přílet neznámých planet - Nibiru, 
aj.).  

d) známé starověké civilizace (Sumer, Egypt, Indie aj.) jsou odrazem těchto zaniklých 
civilizací, jež využívaly jejich poznatků v transformované podobě, mnohé poznatky se 
přechovaly ve formě esoterních základů světových náboženství.    

Bájné země a krajiny  

Atlantida - kontinent, o kterém psal Platón v dialogu Tímaios a Kritiás. Umístěn nejčastěji 
do ostrovů v Atlantiku, Středozemním moři, na Antarktis.  

Šamb ha lá - bájná říše, vstup do těchto prostor je podmíněn duchovní vyspělostí 
hledajícího  



Agharta - podzemní říše pod zemským povrchem, se vstupy v různých částech světa, 
hlavně v Tibetu  

země Mu - kontinent v Tichém oceáně  

Lemurie - kontinent, který měl existovat kdesi v Indickém oceáně  

Země kněze Jana - kdesi ve Střední Asii  

Ostrovy nesmrtelných - z japonské mytologie  

Sannikovova země - ostrovy za polárním kruhem mezi Asií a Amerikou  

El Dorado - bohatá, bájná země oplývající zlatem ve Střední Americe  

Směr působení KPUFO   

- dokumentace a prověřování sporných historických a archeologických otázek v 
ČR  

Z tohoto programu můžeme vyjít s tím, že navrhuji pro ČsAAA tento program rozšířit a 
rozdělit sféry zájmů na  

1) problémy ČR a střední Evropy a  
2) problémy zbytku světa 

ad 1) – tj. zaměřit se na dávnou astronautiku a jeho stopy v ČR, vytvářet přehled 
konkrétních nálezů a problémů. Po vzoru materiálu „Čechy a Slovensko z pohledu 
archeoastronautiky“. Ten však není nijak vyčerpávající. Je třeba soustřeďovat názory a 
interpretace na jednotlivé otázky, a přitom aktivně vyhledávat další otázky, např. létající 
stroje na starých freskách, obrazech atd. Dále vedle hmotných nálezů analyzovat i 
duchovní plody kultury – mýty, pověsti, atd.  

ad 1.1) Inspirovat badatele v okolích zemí, zejména vých. Evropy, k vytvoření 
podobného přehledu (Slovensko, Polsko, Pobaltí, Balkán, Rusko) a organizovat diskusi 
k vzájemnému porovnání jednotlivých bodů.  

Co by tedy ČSAAA měl dělat konkrétně?  

Ad 2) ČsAAA by se měla stát členem AAS a zprostředkovávat svým členům informace 
z této organizace, především časopis.    

Pište náměty a návrhy.  
 
Aktuality  

Titicaca – Třeboň : http://www.youtube.com/watch?v=h4lpMg18HPc  

Zdeněk Ministr: Obzory Slánska a Kladenska aneb o dohlednosti z našich „hor“, velikosti 
planety Země a kalendáři pravěkých Čech http://www.slanskyobzor.cz/n/obzor_05.pdf    
Články čerpající z jeho práce: Havraň a "archeo-astro", http://havran.pefr.net/havran-a-
archeo-astro.php   
Jaroslav Trnka: Starověká astronomie. 



http://www.observatory.cz/news/detail.php?page=&id=223&pda=1   
Archeoastronomie - http://slunecnihodiny.wz.cz/archeo/archeo.htm  

Antikvariát 
 

Kol. aut. 
UFO – 

Nezodpovězené 
otazníky  

 REDIT 
Praha  

1991 brož. 65 
s. 

35 Kč 

Kol. aut. Železo přichází z 
hvězd  

Sci-fi povídky 
čs. Autorů (L. 

Souček) 
MF Praha  1983 Váz. 

280 s. 
50 Kč 

Kol. aut. 
Lidé ze souhvězdí 

Lva 
Sci-fi povídky 

čs. Autorů   MF Praha  1983 
Váz. 

310 s. 50 Kč 

Kol. aut. Archeoastronautic
ký sborník  

Ročenka ČsAAA ČsAAA, 
Praha  

1990 Brož. 
172 s. 

30 Kč 

Kukal, Z. – Malina 
J.: 

Soumrak 
kouzelníků  

 Praha, 
Horizont  

1987 Brož. 
205 s.  

25 Kč 

Kol. aut.  Archeoastronautic
ké sešity  

 ČsAAA 
Praha 

1991 Brož. 
60 s.  

20 Kč 

Dilov, Ljuben:  
Ještě jednou o 

delfínech  Sci-fi 
Lid. Nakl.,  

česky 
Praha 
1980 

Brož.   
185 s. 30 Kč 

+ poštovné 20-25 kč 

Archiv DVD – CD KPUFO  
 
Velikonoční ostrov, Tajné zbraně Třetí říše, Výprava za draky, Jsou to doopravdy duchové? SHC 1 : 
Filmy National Geographic (po 45 min.), S českými titulky (X26) – 1 DVD - 30 Kč  
 
Noemova archa, Mýty, mystéria, mysticismus (ČT 2), česky (X17) – 1 DVD - 30 Kč 
 
Golem, Archa úmluvy, Egypt, mazda – dokumenty ze seriálu – Mýty, mystéria, mysticismus (ČT 2), 
česky (X18) – 1 DVD - 30 Kč 
 
UFO, únosy atd. – dokument - National Geographic (45 min.) - s českými titulky – 1 DVD – 30 Kč    
 
Agrosymboly – dokument National Geographic (45 min.), s českými titulky – 1 DVD - 30 Kč 
 
Vzpomínky na budoucnost -  Poselství bohů - Filmy na motivy knih E. von Danikena, česky – 2 DVD 
x 20 Kč (i jednotlivě)    
 
Nadpřirozené jevy ve světle vědy 1-11 dílů ČT 2, česky – formát AVI - 5 CD x 25 Kč (jen vcelku – 
125 Kč)  
 
2012 - Soudný den (film – česky) *.AVI 1:25 hod. * Nostradamus 2012 - Konec světa (dok. film – 
česky) *.AVI 1:25 hod. * Velké záhady - Zrození Armagedonu (dok. film – slovensky) *.AVI 0:25 
hod.  * Dešifrování minulosti 2012 (1-5 dílů) - dok. film – angl., české titulky *.AVI po 0:10 h. * 
Šifra Mistra Leonarda (film – česky) *.AVI 2:22 hod. * Outlander (sci-fi film - angl.) *.AVI 1:55 
hod. * Žena ve vodě (sci-fi film – česky) *.AVI 1:45 hod. – 1 DVD – 40 Kč 
 
+ poštovné (20 – 25 Kč).  
 

© Československá archeoastronautická asociace  
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Internet: http://www.csaaa.eu  


