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18. prosince 1985 pnobillurc v tr?.00 v 8rolrrrlcLln Leblnrtu v Dl( ROH KoprgkÉhn 6e{y }3 (B*gEtln)
přednáška phDn t. D u r d í k ar C§§ ne tlor llPpclo3tr ěrr}ých h!d0 rrq ngJgtgrÉí období,
Fo přednášce, příetupná pno veřcJnoat, buĚl nártrróov3t ělrnúú rohům Kt§o

Členové klubu Auguctg Seillrtčkg rc přl rvďah prtr}uooh rltklvrJí r arohcolo6tokýmí nát*ny
buá náhodně nebo p$l povrohovén rbčru. Zírkgrró ercllcclo5tok{ núlrry wuĚívnJí Jqko pr.ůvodn{ nate*
riá} ve svých E}árrcíctt. Cht§lt §ohm v túto row{rlortl tnoyu upoloantt nr gn§ní adkona č"§a,/$8 §b.
§ 16 uvádí: 'lNáhodrré a§lely erolrrelo8to§oh pmlt* wrí !ýt ttl{lrny příno nobo pnostřední.ttvťm
výkonného orgárru nígtního nánodního výboru {rďrrcloeick{nu Úrtrtu n lrrJahr8nu Dltc§llr }íIá§eníxr Jsou
povj:rni náLeaei1 wóouoí pnaoí, pří. nlch! bylu pďtlt, nallrrny a vlertní& nanovltggtt nabo rns*
počtová, hospodář*á nebo Jln{ orgonluocl ltcr{ nruovitort lpnrvuJe, s tg nsJpoad6Jí dnr*rdho úne
poton, kdy §6 o náLgru dorvldčltr Nálrl l nÉrrlltl mrÍ !ýt ponrobdno bcgg ap§ny p§ do ohloáfuií
otistuBeen ArehEolo8lalého rlgtevu ncbo krrJrlúho illllll a to nrJóllr ilo tří dnů oďe dne h}Ášer:ín"

L-- S rt jg pak r,rveťlenol eTaštrró novltj *ohrclo8loBt pm§t§; Jl§ brrdou nírkárry výkgpy ngbg náhpd-
nýni n§lezy, Jsou národnln nsJcthrn e uliltórJí al lc nilaÍí. Poiltrr tlebto r{sad by *a tedy nenlělo
stát, §c v ěl&roígh mrtr|r§oh rúJrncú o hlrtoltl l alohrolcgtt Jl uvldh ancboologiale$ mater"iúl
u í§k§ný áutorgtA beg wrdlní psírlutn&c n3lrtnÚtÍhc nrbc lnvontlmího ěÍlla nuaea n§bo Áraheoler*
gickéhg rletevu a bcg rlilrJr o nírt! ulolrní §Olrt0 nálctt. l{aoholua ólrnŮn KABu ad§lovat tak ccglrl
samoařajnd v§ot, JaLo J. *ut.6noct1 lr nlodlvÉ&Í rr&rolc8tol§oh nllerú Jo mofrno posungvat jako
poškoaování naJetku V looe YlrrtlllotvÍ. orcm lPrlcrlt nr JrJtoh h!.rtonloké cít§ní a odbornou od_
pov§dnost. tekový nálorj ltrť nrní túdnš lvlCcvrtt l t8clrn v Brlru Jr badetalsky nepřťstupný a
pr,oto beacenqý. FeoovnÍal Zlpdc§cůalrc lutaa 9nctc Ýa lnrla ryJÍt nálrgoŮq vgtříc pgvgdxi konauj-*

tační hodiny na rlrrLu rterlíoh d|Jrfi v pmdEí cC 10 éa 16 hoílin. §ilrly !óe óootanou přísluBné
registra8ní ěíg1o a rlilrJr o níltu rrlďcní v ilrp.dtl!ÍOb lfrí. §io rÍÉaJr !y aĚlu pak být grručáatí

cítace v př{$.uánÉn ěl{rrtu. třrCp*la0ra pro §rglhcu natltrml ndtrrrů S věak nutnóst hlásit a

odevgdávat náleay v eo neJtr.tlí ilobl po JrJtdr rÍ*lnÍ. Zvltttl Ý!ud. ian, kda Je ná]"ea součástí
ná].ezové situoce, Jt nutno ohípr lttrrv rllcrr Júc ooluenu nroPatovrtelnlho hlgtor,íckéhg dokladu
B pl.oto ji gtrlktně óodrlovat. l|úlarý ulořrnl r llgrdcto*ín nrrru buťlou nálezcl kdykoliv přodto-
ženy k přípatlnénu dgltíEu .tlúlu. Do doby publllro nalalu Jrou nrítrery pod o§hrffiou ZČU a nebudou
poskytnuty k publlkaol nlloorr Jtnlnu nrl núlrmir tří9rilnl bláou pub!.llaúní otáatry p$ednětcm da3"-

, ího ujednání naal náilclc§B g §llslcnr Nálc§ Jr nOtnc odrvrd{wt t v Jtnýoh nuaeích, pokuó pochá*\--zejí z jajlch re6ionu a y Eu!.u Js ět$ný alchcclcg. Fo tlptnolt uvúilínc goznan inetitucío kde j*ou
ěinni pr.ofesionální ancheologovú e

Západoěeské nuaeun v Planl
Františkán€ká 13, Pnghlgtonlcló oórl§leaíl tttDs. Darg Brltwí

§ló. atarĚíGb dajtE (rtřrúovlL)t f,lD!. Flrntl,lak §rýóa, lhDn. Mir.oalgv Hus

chebgké nu'éum rr chebu 
, §rbrrtenán. krále ďiřího, lrchoologtcEé odd![cnít ltDE. §rvetr

kanlovargké nuzeun
Karlovy Vary, Zánecký woh 22; ,ltří Klr&, pfoBr birtr
§Ťpozítura ArcheoJ.ogic}ého rtgtavu ě§lY
plzeň, Františkángká 13: ltrDrr Antonírr BtncĚ, C§o; ŘDr. §ter Brarrn

}bDr. Flt. Fnýda

úaa;e o evidenci prrblilovených s dolud plíclrrlnou lnotltucí neevi.dovaných arctreologických
nateriá].ů budene rrveřgJňovat y rrrbrtce DOí[§íl, btrrrl br$e od pří§tího roku uváděna v Ročence KA§"

V téže rubrice budou weře§ňováqy i ve§kerÉ tlallí psiponín§, opr8w e úoplňky týkající se již v
Ročence uveřejněnýďr téEet.


