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Organizační otázky
Ukazuje se, že potřebujeme přece jen blíže specifikovat program.
Program ČsAAA (návrh)
1) v badatelské oblasti
vymezit základní metodologický přístup k archeoastronautické problematice v ČR
vytvořit přehled možných stop dávné astronautiky v ČR, přehled konkrétních
nálezů a problémů.
soustřeďovat názory a interpretace na jednotlivé nálezy, a přitom aktivně
vyhledávat další otázky. Nevyhýbat se odlišným ani kritickým názorům.
vedle hmotných nálezů analyzovat i duchovní plody kultury – mýty, pověsti, atd.
ve světle archeoastronautiky
podílet se na dokumentaci a prověřování dalších sporných historických a
archeologických otázek v ČR
inspirovat badatele v okolních zemích, zejména východní Evropy, k vytvoření
přehled možných stop dávné astronautiky (Slovensko, Polsko, Pobaltí, Balkán, Rusko) a
organizovat diskusi k vzájemnému porovnání jednotlivých bodů.
ve spolupráci s dalšími spolky u nás i v zahraničí analyzovat případy UFO a AAJ
v minulosti (do vzniku vzduchoplavby), porovnávat je se zahraničními přehledy.
registrovat archeoastronautické teorie a nálezy v Evropě a zbytku světa

2)
v organizační oblasti
rozvíjet konkrétně zaměřenou spolupráci s fungujícími spolky v ČR k plnění těchto
cílů. Spolupráci organizovat tak, aby nedocházelo k suplování jejich činnosti a zasahování
do jejich chodu
rozvinout spolupráci s badateli v ČR, stojícími mimo spolky, působící např. na
internetu aj.
za pomoci médií, hlavně badatelských časopisů a podobně zaměřených
internetových serverů informovat veřejnost a získávat další spolupracovníky.
snažit se o trvalý kontakt a výměnu názorů se zahraničními badateli
stát se součástí archeoastronautického hnutí (vstup do AAS, zprostředkování
členům informace z této organizace, především časopis).
vytvoření soupisu literatury
využití fungujících struktur a médií k propagaci archeoastronautiky
Máte-li jiné názory a otázky, pište náměty a návrhy.
Rozhovor pro týdeník Spirit
Kolega Václav Cihla poskytl rozhovor o obnovující se ČsAAA týdeníku Spirit.
Kdy byla poprvé zahájena činnost asociace?

Československá archeoastronautická asociace vznikla 12. května 1990. Byla to první
organizace, která shromažďovala všechny, kdo se zajímali o nevyjasněné otázky – od
dávné astronautiky, přes UFO, psychotroniku až po historické záhady, ale i
kreacionismus, kryptozoologii…
Proč vznikla, jaké si kladla cíle?
Prvotní cíle byly především informační a osvětové. Byla potřeba a také chuť otevřeně
vyznávat společné myšlenky, sdružovat lidi se společnými zájmy.
Co zapříčinilo zánik a co naopak iniciovalo obnovu činnosti?
Každé hnutí prochází svým vývojem – od počáteční euforie k pragmatické činnosti.
Různé směry si tříbily svoje zájmy a logicky se odtahovaly od celku. V různých otázkách
také docházelo k názorovým diferenciacím – od nekritického přijímání všeho záhadného
až po skeptickou opatrnost. Tyto procesy tehdejší vedení nebylo schopné zvládnout,
navíc vzniklo pokušení zneužít tuto organizaci pro úzce osobní zájmy a cíle, zviditelnit se
a připravit si dráhu a pověst českých Danikenů. To vše na úkor nadšení a nezištné
pomoci stovek nadšenců. Na vrcholu měla ČsAAA přes 600 členů. To vše bylo velmi brzy
odhaleno a nemožnost prosadit změny se stávajícím vedením vedlo k rozpadu a
atomizaci hnutí. Plzeňští členové založili Klub psychotroniky a UFO, o.s., který se
postupně rozrostl na celostátní sdružení. Na fungování ČsAAA se tak zapomnělo. Přesto
však dodnes existuje, nebyl nikdo, kdo by ji zrušil. A tak se několik starých členů začíná
pokoušet o její oživení. Vždyť příští rok to bude už 20 let, co ČsAAA vznikla.
Jsou dané okruhy témat, kterými se zabývala a případně hodlá zabývat?
Nyní, když došlo k oddělení jiných směrů a témat od archeoastronautiky, bude úlohou
ČsAAA zaměřit se úzce na tuto oblast, tedy na historii a archeologii, tak, aby
nezasahovala do sfér, kterou řeší jiné spolky, nesuplovala něco, co už funguje jinde a
jinak. Důraz v činnosti by měl být styk se zahraničím a především s mezinárodní Ancienit
Astronaut Societty, jehož bychom mohli být členem. Tak to bylo i původně i v plánu
původní ČsAAA, ale z neznámých důvodů k tomu nikdy nedošlo. Proč?
Rýsují se zatím dva směry zájmu – jednak na zahraniční otázky a druhý na domácí
problémy. Ne všechny záhady jsou daleko a nedostupné. Jedna z evropských záhad jsou
jak megality, tak třeba tzv. maltské koleje. Už před časem byla soustředěna i domácí
témata, která mohou souviset s dávnými kontakty – ať už to je otázka vltavínů, nálezy
ryzích železných předmětů v Chocni a sekyrky v Liberci, přes zprávy z kronik a literatury,
nebo malby podivných postav na kostele v Klášterci nad Orlicí. Obdrželi jsme také
soupisy anomálních atmosférických jevů a UFO z ruských kronik od 9. století n.l. a
porovnáme je s našimi záznamy.
Myšlenky archeoastronautiky jsou stále velmi populární a na ČsAAA se rozhodně
nezapomnělo. Danikenovy knihy patří stále k dobře prodávaným a náš Ludvík Souček
patří svými „Tušeními“ ke klasice.
Václav Cihla, přípravná skupina pro obnovu ČsAAA, Internet : CSAAA.EU, e-mail:
CSAAA@KPUFO.CZ
Jak nás vidí Sisyfos
Däniken
Erich v. Däniken (1935), spisovatel a fantasta, propaguje ve svých četných knihách

názor, že Zemi kdysi navštívili astronauti z jiných planet a zanechali zde stopy, které
svědčí o jejich existenci. Tvrdí, že astronauti předali našim předkům své zkušenosti a že
jim proto vděčíme na civilizaci a kulturu lidstva. Do češtiny bylo přeloženo více než deset
jeho knih. Dänikenovy „důkazy“ mají velice spornou hodnotu, některé jsou zřejmými
podvody. Däniken např. publikoval fotografie keramiky nalezené údajně na
archeologickém nalezišti. Nádoby měly pocházet z biblických dob a byly na nich
zobrazeny motivy s létajícími talíři. Investigativní novináři z televize NOVA v USA však
objevili hrnčíře, který nádoby zhotovil. Většinou se však Däniken opíral o skutečné
zajímavé a nezvyklé archeologické nálezy, které zdánlivě byly vysvětlitelné jen
přítomností mimozemšťanů. O možnostech, že byly takové artefakty vytvořeny lidmi,
prostě neuvažoval. K nejznámějším „důkazům“ přítomnosti astronautů mají podle něj
patřit egyptské pyramidy, zdi v Baalbeku, planina Nazca, křišťálová lebka aj.
Däniken nebyl sám, kdo se snažil přetvářet názory na minulost lidstva. Existují dokonce
celé organizace, které pěstují tuto „pseudoarcheologii“ (viz Astronauti archaičtí). U nás
přišel s podobnými názory Ludvík Souček v knihách Tušení stínu, Tušení souvislostí,
Velké
otazníky.
Hodnocení: Dänikenovy knihy spadají do oblasti science fiction, i když sám je předkládal
jako vědecké hypotézy a důkazy. Žádné z jeho tvrzení se nepodařilo ověřit. Naopak,
většinu „záhadných“ nálezů se podařilo vysvětlit přirozeným způsobem. Mnozí kritici
nesouhlasí také s tím, že Däniken považuje staré národy za neschopné vytvořit vlastní
sociální organizaci, techniku, kulturu a její mýty. Z evolučního i archeologického hlediska
je takový názor nesprávný. Je dostatek důkazů, že prehistorický člověk měl téměř stejné
schopnosti jako člověk dnešní, a měl jistě i dostatečnou paměť, aby se alespoň v
některých mýtech zpráva o případné návštěvě z Vesmíru zachovala. Je pravda, že smysl
ani způsob stavby některých technologicky i fyzicky náročných děl (stavby z
megalitického období aj.) dosud neumíme přesně vysvětlit, to ale není důvod
předpokládat účast mimozemšťanů. Přestože některé Dänikenovy názory byly vyvráceny
a byly mu prokázány i podvody, on trvá na svých názorech dodnes a neustává ve své
publikační a přednáškové činnosti. V r.2006 navštívil i ČR. Účast na jeho přednáškách
byla obrovská. Zda je Däniken povodník nebo zda skutečně svým teoriím věří, zůstane
asi neobjasněno.
http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik&act=zobrazit&idd=&pismeno=&vyraz=118
9076702&heslo=Däniken
Aktuality
Mé stránky – Michael Matějka http://www.michaelmatejka.estranky.cz/
Další organizační otázky
Série
článků
s archeoastronautickou
tématikou!
http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2009091401.

Viz:

Na našich stránkách csaaa.eu přibyly skeny dalšího časopisu AAA.
Pokud jste ještě tak neučinili, zašlete přihlášku a foto na průkaz.
Na Facebooku je založeno diskusní fórum Archeoastronautické zajímavosti v Česku
http://www.facebook.com/home.php?#/topic.php?uid=134845466524&topic=11283
v rámci České záhadologie.
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+ 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
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).
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