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Organizační otázky 

Dne 7.11.2009 se v Praze konal kongres ČsAAA. Z 23 zájemců o členství se 
sešlo 15 osob, 8 se omluvilo pro zaneprázdnění.   

Došlo k projednání všech plánovaných bodů – úprava a schválení nové podoby 
Stanov a Programu. Oproti původnímu znění došlo jen k několika slovním 
změnám. Změna se týká zejména čl. 4/1 – členem mohou být osoby už od 15 
let(pův. 18), dále čl.7/4/e – o zrušení členství na základě neplnění Stanov, čl. 
8/6 – kdo vystupuje na veřejnosti – člen Rady pověřený předsedou).    

Do Rady ČsAAA byli zvoleni : Cihla Václav, Mackerle Ivan, Lenková Jitka, Lenk 
Ladislav, Klenovec René, Šiška Vladimír, Purkrt Josef, Čermák Libor, Šafařík 
Luboš. Rada zvolila za předsedu L. Šafaříka. Po schváleném usnesení následovaly 

přednášky a prezentace :  
- Vyprávění Ivana Mackerleho o poslední výpravě do Amazonie 
- Čechy a Morava z hlediska archeoastronautiky 
- UFO na starých uměleckých dílech  
- Kruhy v obilí z posledních letech v ČR 
- Informace o spolupráci v oblasti psychotroniky (případ Strašice)  
- aj.  

 



Po dohodě s KPUFO bude možné čl. příspěvek 120 Kč/rok uhradit společně 
s platbou KPUFO, časopisů ZaZ nebo Cesty psychotroniky na jedné složence a 
tyto prostředky budou ČsAAA přeúčtovány. Se zásilkou ZAZ 5 a CP 5 obdržíte 
sborník dokumentů z kongresu.  

Kdo jste tak ještě neučinili, zašlete také e-mailem své foto na průkaz.    

Píše se o nás na internetu  

  Událost ke které došlo na ufologické scéně v Brazilii je svým způsobem 
pozoruhodná. Osobně sleduji již několik let narůstající tlak brazilských 
ufologických organizací na oficiální místa se snahou uvolnit utajované materiály a 
zoficializovat vzájemnou smysluplnou komunikaci.  Chtěl bych v této souvislosti 
uvést jednu zajímavost.  K podobné situaci ( i když za zcela jiných 
okolností) došlo i v našich podmínkách. Počátkem devadesátých let  jsem se 
zúčastnil s bývalými kolegy z vedení tehdejší Československé 
archeoastronautické společnosti pracovního setkání se zástupci letectva a 
protivzdušné obrany státu ve Staré Boleslavi. Došlo tenkrát k velmi zajímavě 
výměně názorů a naznačená spolupráce byla postavena především na aktuálním 
přenosu infromací formou hlásné služby pozorování ufos na území tehdejší 
Československé republiky. Ze strany letectva byla zřízena speciální spolupracující 
skupina a vytvořen specifický manuál pro všechna stanoviště protivzdušné 
obrany státu jak postupovat v případě detekce podezřelého objektu. Později jsem 
z této instituce odešel a vím, že kompetence snad převzali kolegové z "Projektu 
Záře". Celé to na mě ale působilo dojmem, že armádě šlo spíše o to, co od nás 
může očekávat. Jakého, že protihráče má proti sobě. Takže i když je známo, že 
brazilský ufologický kontingent patří mezi nejradikálnější na světě jsem i v tomto 
případě spíše skeptik. Ale kdo ví?? (Jaroslav Chvátal, Šéfredaktor alternativního 
internetového deníku "Matrix-2001.cz") 

http://www.matrix-2001.cz/clanek-detail/373-prulom-v-brazilskych-
ufologickych-vodach/  

Materiály ke studiu a diskuse  

Série článků s archeoastronautickou tématikou! Viz: 
http://www.kpufo.cz/portal/view.php?cisloclanku=2009091401.    

Na Facebooku je založeno diskusní fórum Archeoastronautické zajímavosti 
v Česku 

http://www.facebook.com/home.php?#/topic.php?uid=134845466524&topic=1
1283 v rámci České záhadologie a ufologie.  
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