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lrttr: l-|.. -l . ].'ji'4 zrrlrli.ji-l ovoji či,nnost I(1ub Aul;usl.n Sec]lúčko(dó]_e KAS) rivorlní echůzíza příLolulo:;l.i l'..'illt,ttl,co Z( t(OlI Št,:tl1,1A ttlořl l. lilllilíku, pi,e-.rlsedy Konise zdjrrovó uurělecké činnosti. S. M,rrřík

vo

o|:tlní : ,'()íloí'lrl ilcr

- 1ri|orlsotllr, irt;1. rrrclt. Vlrrciinír Švóbek - rlrístopi-edseda, in6. Jan Anderla,
Ilovrik, l,tlorrril< ]Ťrlctrlrz.,klt - člotrové.
l'tl tivotlttíttr lrlovi: ;litorlnos1 Itl|lr,. 'ť. J)ur.,<iík Cilc 1lť,otinrlšku na Lénta ''íjoučasrrý stav a potřeby výzku_
nru lt t.llilů v črlclldchrr .
ir_'l

.Ilrroc_l rtv

lllilt.l o(lt)vlt'l

lr vllroLlrÍ oclrŮzo, rrrl ttíž lryli pl,ítonní sozndneni o 1,}únen prdee KA§ nn rok 19B4l
1. l.i:rlre,j ovrrcí sclrůze lr 1lř.odrrrlěka - 1edcrr
:]. í,;x]i.uťi;o_ llilcllr:n n:bo dubon
J. j,ollloc llř,i ltrclrcologickýdr výzkrrmoclr - červen až srpen
4 . liclrů:lo s,llL,oclrtr'iů}lor,r-listoplrd

l]clttr:tillt, í r,}li,,,t .itr v.yrilivírní tl vt,lu irrt.ortríclr tisků; Tnf ornračního1istu pi,ináše jícího čIenůnakturi]ní lyli:_[Lllrí lr i(oiiotrky Kl.ullu Aur,iuiltu i.lcrllričicrr ollcai,tr;1"' prírce členů KA§. ByJ" zdůvoclněn n schvá,1,on
rllivrlr v.ýl,tlrtt rrll j,l ,lrll,tký ;rr;.l lt]ltjvok vo výi;i )O Kču. ljrisledující clis}:use se zabývala zejména otázk;ou
riehrlrtly 1rtrtttl'rt.r:li:r l,,1lůltcrll.y:r;,jiiLčrríollI;or.rróho ltlstu č]_errŮ.

'

l'i:i1lorrrírtl,:.y ,r ,loI_,1ňtr.jíc i iil|-ot,nt;rcc

výlroru }: 1ll,ůbčlrui;c]tůzo:
- l'lrirr 1lt'ri6,: ll.y'_l Lvoi;cn v rloll,]; pi,íl;r,rrv 1-1 r.;rložení i: Ai ], 'l)e:1 zrrqlogl.i počtu i složení člr_:ns}:ézúkIad,n.y. l)o l,].iitrtr lly.l.,y 1.1roto r,llitr.y i)ouzo ts]-.ovó nkco, ktoró.jo výbor lclropen zsjistit
vllroLnírni sjlrrmi
n ttt,tti'ltltItň l).y ť{)|}r,ozOlr 1.ovlrly srnčiry prl'lce KAi] . Pllri]:ní plfuru },:o1elrt,ivů Zt]č sleduje vodení iX ,r z
rrČj vye}rliz Í 1,ri i lltlrlrroc,ltrí ,jctlrro,tlivýclr koloktivŮ. ])o tvol.by pléuru no cialší období by se raěl_a zapó_
ji't ovýnr,i !)o(lllčl..y rr }lř,j.lroltt(tr}:lrnri cclťr tjlonskÁ l:;óklaclna.
- Ullť,r,1111",,,í 1,Ilitru :
K llotlrr l] : l,jx}:trt.::rl ;lc -.;lrIrti'!r'.í trll liol-;clg1,1ó polosí. .Ic to rozsrililé lllrlesnčrréúzaní uLvář.ené v 16. ož
13. rr1.o],,lt.Í .jlr.|'.o llorrčlillt :";Ililr] lrvckt-(ito plrnstv-í. V 1B. sLole,t,í je vůtšin,r tohoto úzení pi.ipojenr.l k
o1.1oiio l.tlv,,cl,:riltcr::l'tttthu }.t-l:lt:l . ll'trttLo vývoj korizcrvov:tl krajinrqi ce]_ek zahrnující nčko]_ik zuniktýeh
sl;ř'otloviikyc}t oltrxl s rrl3,ikt..y ccct, sriusLlrvou.Lybrrílrů, lrrod l t,Ťi tvrziště. Pře<lběžqi terrrín je so_
l-:ot,rr _}1 . l)ti(!:,,|lll }(}l14.
K lrorlrr j: ř:]tlrrovr': l,rrdotr inj,'olItlovútti o lrrclreologicliých rrlccích probíhrrjících na }rnllciech o tvr-zích
rr ltrlrosltr.:lt vrlrirlucír:lr vý:lkrunťl . l'o(l1€ í]vóho zCjnu lr ruoř-ností se ntohou dohoclnout § vedoucím výzkuau
O trvt1 r'rČlrllLi. V.ýlror zor,1:1rrrlizujr-. v 1c,1.ošním roce nóvštěvu rrrchgologického výzkrrmu na hradě §iřově.
Č_l orrovd |)u([ou llll rltíi,tl] ltci,,ttdlttotti s výo1 {rdky výz}iutnu l net,ocirrrni archeologické pnáce. Poton 9e no_
hou ztit':rtltt.rlit. 1,rt,rcí. J'i:6diri'!i:rrý terlnítt je sobotll 4. srpna.
- Vytllivrirrí t,oi:ortl--.y ii].ullu Att:lusl,n i;cd.1.l]ič:ko
'l'oclttrilrn lloitLuJlttti v l.is]rrirnó r-unoi:řrujo tickrrout gruí'i}:u i í'otogrnfio. Z fin6něrríclr důvodůaž
tjo txlvo]"r'rtrí l'9 1,o1,1rlrťirr k t.isku trcrbudou pi,ijínúiy. Vyjírkou jsou fotogrnl]ie na positivnín pJ.ochén
í'l1rnu l'orruiItt A4 trrlllo l,;rliovó, .", ni,c}rřl lze nontóží tcnto ,ťolrnrit vytvořit, které butlou roprodukovány v nrčř,. ]-:-l,. 1ro přollisování r,očerrky byla zcr.jišténa profesionální pícařka.
litfornl:l{,ivrrí údajo o rrÁklrrciocll rlrr tj_skrrř,ské prdce: Na 1OO kusů gtostrónkové publikace jaou
tttlklrrtly no,1 3i.lg13 l(č.j. Z,ioho pilíprlrvné prrlce (přepsť,ní př.íspěvků, tiekové matrice) J.60o Kče, tiok
n v;.lzltrl J{0() tičl. KAli 1,1rr|í reř:i.jní ceny, neboí a< vyartívá poilnikové tiskárny.
- llolrIloclrri,tlrr í A|
1r.ip1,11čttÍ z,rlrrlj,: .jlou: 1. členské pť,ÍspĎvky, i. pi,íspčvek Z,K z fon<]u určenéhopro ZUÓ pro rok
]"!)í|4 ;irr 1O0O lli'll, y rllrJ_iiíclr 1crl.rlr:}t l;utlo :lúviset nir lrcrdnocení prrice liAS vedonírn Z(. Tř.etí případný
zdroj - zl:,,li z čirrrtosl.j, KAí] s(,. zllt.ítrr ilozJÁ reólrr.ý.
I,.

]

-2VyLl.4lrÍ 1lř'illr,,l;rjí v Ljvlr}tu L-ivii * riírk]-ltcly tt:l I)ul)1j.ksce l} cc§tóvní výdaje pŤednášejících.Výbor
rl§ l)rrú€ íJIrrr:'1it1 lllly č}crllr}:<! pilÍsllěvky byly ,:co}B vyčgrpúnyn61 ltočenku LiAS ( tisk B poštovné)a

ogtatní výrtrr.jo lu,rrrlit z ilri.íopčvku Z(.
Voř.rk,lr,,l l'irrrrnČtríol){}rllc€ provddí Zí] KA|,] účtrirrra:.4C IiOi{ Šrorrr},lzeň. Níkdo z výboru n6uá poclgP5trn6tt itlll] oltvu o llmo'Lrló T o(i pova]dl}osti íl pt,oLo noní oprúvnón k lnrtrripulrlci e peněu i. č}enovébutl ou 1rro1,o 1l1ril.iL výlrrrrdrri: poá|,ovrrími 1lou}Ózklrni rra rlČet K u íjtátní s1".oř,ito].ny, které buriou
vždy
ťlJrltrŮtrr vřtro l',:,rtltirry. 11;rl,t)y KAlj 1lrovútiíričotníl1K na zdklodě rozhoclnutí výboru.
l)

1rlkrr so

l§lJo iloč!orro, Ž;o rlktivrrí zll1rojcrrí do čitrnocti I(Á§u by rněIo rnít poziti_vní dopad n§ odborn}i
rrlc{. Člr:rrťr]io}_ckLivu. Jlrk .it-, zileljrró u plltnu, byl s oh}eden nrr tuto rnyšIenku se§tsvován. FŤáee
r,rk/tžo, zrlrr-.l,.i l,ltt ollvčdt]Í:,,voloné forny - přodnóii\y, oxkurse c1o terénu, kde buclou konťr,ontovány
nretoitJ 1rr:ticct, riřlrl-rl, nn LvorbČ lloť:orr}gy, plo niťr b.yli získáni jako konzu]_trrnti l,hlr. T. Durdík CSc
ri ltrg. j,t.ell"

[,. (:lloLčbol..

irrkut.ujÍeícir so z:rbý,rrrl pr,oblómem ochrany palniít-€k. Celá ponrěrně složitá záleži§tútnícir.i.ncLit,ucÍ,vyl>uvených k t,ornu patřičnýrri pravomoceni.
ÍV\y llrťlliotrr,' l.ť"llrt.cl orÉlt'rnůltrv.ý::rrr,rmnč ponroci. Kažclý člon by eri něl př.i návštěvč hrrrciu či tvrze všínat
př.Ípntlt1ýr:lr lr;rrtriiorrí tordllu Čj_ ct.nvoll lr klrždti Ilr]lovó norul'ioní nahltisit píoerrě KAS nebo pŤímo
níl čl lrrV. V klr:'tlť.nt 1li"ílllltlú l,u<lo .jclro }rIóĎcní post,oupcno neforrltu oc}rraqy Archeologického úslLlvu.
lllrlňcrrrí lr.y nri',J o tlltlltt}rovllt llř.olrtrti urČolrÍ1okrrl,ity rl clatrrm nóvětěvy, popis nrjrušení,případně k<io
rlťlrrrJorlí lll-lťtr;tl}liJ. Jo 1lroltllěŠnti, jo-1i hldčeníiloplnóno lróčrtem n fotogrllfií narušení.IŤo účin_
ný:l1rlrr}t llíl o.1)í.;ltlll olrr.o:lorró 1rlrnlit,\r jo ttŮložiLó, aby hlrlšaníbylo otleslúno neprodleně. Toto by
oo rnč].o ll1,1'rl. rtror.liirlí povjrrnosLí všoclr člonŮ KAil .:louČosrró jo ale tť.eba si uvědomit, žo č}enotví
v l':A: l |l{!()l)r'rvii,,;i,' k žlrclnr:lru o1'ici.rilnínou zr'i]rroku. l\,irixirná]ně jo rnožno upozor"nit na nezákonno9t potYlrtrírí;tlttl t.o,
co-],lj zlilei:itos-L'llutte oznlrnnna př.íslušným or6dnůnr.2,rielužnost a opolečenský
'i(-r
VťlLl'rí1,titiot.

i,l

t.oitl. t.t1lllrlli výlrrll<lrril.clo }:onrpoLonco

vý:lnrurr l.:r|,:ovťl i: irrrrclot

Vr-: ř,o

jrrí

I,ůloilcltt í

i jc

rros}lortlý.

Čirlrtoot. }i^l ; l).], mi'i]-:r lr.ýt 1tiiíltoEolrl trr:Jon 1,iro úzký okruh členůktubu, l]lo i pro širší veř.ejnoot.
Iřo1.o lrrrrlo lioi':ol}'|í|\ l,,Al-] u] oi",.enll v rrěktor)c}r vcřcjnýctr kniirovrróch (rozdě}ovník bu<le po schvólení Z(
uvoi:o.jnČn) lrl:y tlyJn pťiÍuLupnd i lrrlČ.I c,rrŮm. joučllsnó vyzývóme čleqy, aby v r,ámci svých rrrožnosl,í při-

jímrrli ptszvlillí ttr, llcloctl.y tl pod., klie lttohou refr:rovat o pl,eclrnčtu, který je náplní kl.ubovní činnoet.,i. Výlror'Žlr, lii i!,l olly, lll).y jej cr vňectr formách své rikLivity informovali. Ťato čínnostje téžhod_

íloccllrl vcciolr írtr l.i,li.
l.Al i jrl ]lo}r-,],:l.iv l,.jIlrovťr ,1 irrntlsLi, ],]L ltoiI l";t.ol ,1, 1126fi r,r jo vúzúriilř,íslušnýni přectpisY
Pro ZUč.
l'l'rlrr i': itttto:tL i.Ai ] llc cl rll.ý}:l1 otllrruLi, v(] }:1,6r(1 jr: tlul.rro ,rv}úijLě pt_,rilivč rlbrit nn tloclržovíní včeho,
co v.y1ll,ývri 1; l):l|llr'r1.1íovtiho ,.::ikonrI .".|/5t] 3b, l)ieclevšírrzclůrllzňLrje,t,tc, že č:]_enství v klubu rreopravňuje
k 1lrovliiliirr-Í v.ýktll,iir lr ,] i.rr.,,,c]l ::rlgrr}rŮ tttr nr.ci-toof ogických 1okrrlitúc}r. (jo 2l r.éc}rto pi,edpisů v_yplývá
pro č_1_or,rr I,tt, Itl ;itrlrltlino (l(),,}ltbor....il.u, kLtrrý bur.Lc s Límto nello pi,ísl.íln irlí]ormačnín1isten zaslúJr

viit,lltt
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tllrťrčnl Lo, uby vžriy proptr6ovaI clobré jnrrllro an
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ŠKcng r-,1zcň.

V.,ll,rrr tIillrttjc vóotn iilcnŮnt:llt t]Ůviirrr, },ltorou r,ru;l:,ojovi}i svýn vstupcn c]o KAS rr slitlrrje,
viloctt lli.l, ],r1,1c llnni'-,it.,ji rrozklrwrrL.
2;a

že sB

výbor Josef Ťlliler

přodsedn KAS

Ko,1rti ,. j.

l('l14. doitl0 1(ll 1riti}rlóiiok clo KAíi, z Loho J
rrlzhorl:tt': t-tr:]lclv:ll'ltl.igtnc:i:) uzlrvilený, r-llrlčívťri;rtíl;ájemci

pi,i}rlúškybyly or1 orgorlizací. Tgnto
o členstvÍjsou vÍtdni.

§t.av

tÁ}P L{97
í'ť/4

-Jv,),|lnit, či Lr:lrri:, jrrk
;rtlr8í.tu, l.:r|t vlrt,,irrllilní l.yrrrllo1l ! ! !
J,o,1J6 ri,ll.jť't rtrr lllož,tlllklicir í}c l)u(lc tozcl]]o:{,rttrkr.r,jr,: Ll:rllrlt

lríl:r1. t,ořr,.tt}l :l lt lt,,icltrrlrr,|ícíT:rJ,'orntrlční

V přílrnliň,
:':,, lr.y lr.yllr rrcili t,t,l,rrl1, llur]ou
vý t. ilr}iy ,;1 rl:';r,try u 1(Al! 1l1,o to}ro, kdo se
1lI.o}:Á:-.,r pilÍ3| 11ii1l.ýn1 dí],,ltu poůt.ovní pou-

ř].,:,,ovt1 n.i tttclltotl ol,rj,:rilrrlL i víco k,lroů
loč6-111[,y. j]Llrč í ;,,lt}l}11l.it. 3lol*:r,,nkorr lri.Í*
rrllt;'lrrý llíllol,,rk',()

Kčl,].

l't,tl 1lp|1,olr.y liAl i l)y].o zlrjililLůrro tlO výl.irr1.1ů ilvourlílrrri
1lub,l,i_lilrca .i-rlii. lll. 11 inílll.y : Cfl()(|tlzi tl v l,rciI,.,,oIoBick lí 1lr.uxi.
Ctirttt jrl ilí,it,]_ i::rrť: 1jl- 1(čo" 1trll].ikl,ci
,jt' ltložtr (, oll.ilJ(lllí) l, rrrt ;tr]rc0€ : Čolkolt] ovrtn l lklt l )|r í}lí,.i'j lo l, lrl.cl to 01 oÉ]ická
k rr,t}itínt A. l.ilrrll'i}:rr, Arcirrlo}o6icitý
tloL:rv
Čl ;AV , [l, Lt..tt l.rl., l1 4 , .1_1t j 0f Prlrlrrr f .
I

j:}

I l)ůlc]r j" {,t1 :lLlrrltl.y i
IŤ.rl vc1_1l.tlt.t)!l l,i ol.Llal)or1,1o}l{: i l(Aij .Jtlltt.í' iJl.iJ.rrr., rú. !ittr]_;r Vrlj:riče aj. 21,
Ji]O j']. l t ll r,ň
l1,o lrllí jllltrí o llitI,1l j';6lií 'l okrr_].i L rr c]o}toilu o ričrrl,{.i rrlr výzlculnoch JllI)t,. 1]'olrilil; ltur.rl J.k Cl ic, Arclrcologický
rictlrv čl ;^V, Ir.lLotrí]kd 4, 11B 01 lřahn 1
|1-Il)r. l,livll,1 l'];l}lelltlr, ilř.. Č$;.l' 1{;,
lllO Oi] (]ltoli

Kdo norrr1 uvodeny spŤávně všechny útiaje
v adřss8, tr,:ch{ zlr;];1e lnsklrvě opravu.
Doplr'rte i lrLtrrd,enrickó tituly.

V prtlbiihrr jetlnóní o založení KAS clošlo ],:t:
zmč;ně evirlenčníchkoret pr.o }iolektivy ZUČ.
Ii úttajůmjiž požadovcnýú(jnréno a př,íjrrrení,
dBtum nnrozotlí, acirostl , povolání) př.ibývají
jeótó úrt:l je : <j. obč. průksžuvčetně Éterie,
,Lole i:íslo, lttlre9l-r precoviště
s t01. číslen,
t]lgnství v organizacích, u nozl€tilých te!ž
z0mě§tnór}í rociitjů. Úaa jc 1lstavě vč89 zEšlgt€.
Účastníci lli.oznové €xkuŤz€ nohou předat Iíatek s údoji členůnvýboru pť,i této akci.
Úaa3e o pi,il>r,uvovaných orchoo1ogickýcb vyzku-

v letoúnínrocÉ. ťTdaje jgou z8tín róncovéu v prŮbčhu roku bu<lou uplesnčny:
* j)To T" §urclík Cíjc - Kiivok}ót - konec března §ž kvčten
- Týi,ov - červenoc rlž

moch

])oČÓt6k

-

§í,pr}{r

}:onoc srpncr až
Dr

"

I)o Šebesta

- Jindť,ichův
ilíjen

-

t}oršongriin

-

srperr

+ 14( ltOH pojisril všochury člerry kolektivů ZUČ
proti rlrrrzům rl škodrjrn vzniklýrn piai činnosti
v an. Pl\i vš€ch skcích poť.ádanýctr výborern

jsou tody člonovépojištěni.

