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t9i ft btrds Eongt v ffi ROH Štooa (Bogeda) v Teobrrí*énkabinctu
vsrountnffiíbt1ancovánačlnnoo.o"oo'oníyř;;il;;;-digkuei
pláa no rak 1985" §oh&zl bud€ př§d§hásot přodncĚka PtrDr"
§gés ngdíke, CSc na téma lrengo]g?€EL
htg6ů.
ilnr 13. ,t^.rr_ua5j-!1l00

Přqdns§ka Jo vol.ně přÍotupná pro veřaJnost,
f;AS. Setlgdn1 uzavřa vo],ná dlokuse"

náo}edujícíschůze je psk zóležitosti ělenů

Na J.Íoiopncjovó ectrŮai byli Č].gnovéseznáneni se aálrěrem výboru I(AS uepoŤúilat dvoudonní
eutébu§Ěť náJead ramóřený tematicky v qu9h9 činnostíKA§. Za cíl oxktrrse byla
auut
"ooru* _,g.
§oc}Úho ntr"oohoří }.žíoín" prn.rér bř"řŮTbiičIiřďffi"n."to.
Výle1
ee
_-""*"r"ant_io.
prrpr.ffilffi_kvótna. V ,přípudě vět.lího zúJmu bude gpa§o_ván el. -Tol tueir,nl$ůvodcen nqa"
ÚČfiatníci náJoadu nohou
u-n*o",
případně
*
oorroa.,ooa'"Ť*em;ir_
-q&li§L
"nutňptt-v-.t""i.l
t§ na tr'ago adJozdu., FřÍ ráJnrr vóršín
naž je } apucita autobuou (autobusů) budou rlčaetníc:i,vyloaoh&ai"
ng
Kdo
s€
nenŮžg
zilěastnit
schri66, zaš]-e do tó rloby závaznou přihl áěku rr* nňŤň
§9Sj
. Í§5. Éttrl,tJ,lsgta, U §achuaěe 10, JOj.56 iltzoň" Zájernci budou obret€n lnťortovéni o l5ioledku 1o' óov&rÍ, do ktgrého rájoztlu byli zal'ozeni nebo o poŤerlí v ooznánu náhrgdní3ů. Cgna aáJead.u by}e
oúhadnuto
80 §E ta jedno mígto. Tat,o část]-a bude vybnánn na schůai, těn, kteří na schůzi no"1nas].dna
poukdaba, kterou ob3§t6n l,aptatí a druhý díl eloženky aaĚ}ou na otiroou ing.
buŮou,
buée
,
p6t!§ MÍkoly do )"0. J.85. VýJ.et, ce uekuteČnípť.i více než 40 rJěastnících.
Účastník, kt§rý upustí o.t sv6 tlČngti na lrÁjoztlu, uvěc}oní co nejry,:lrJ.oji orgenizútora aájeadu, který vyzve náhradníka,
§teJně tok trutlou z.ařnzgnl náhraclnÍei za,t,y, kl.eří nesplní uverlené požedavky. Ten, kdo mú zájerr
pours o Jedon ťorritťn zájozdu, r.lvede ,Lo ve své pr',ihlář:ce.
l,iocleir Je ;njÍriLěrr na irnr.ltlč ltolf,enburco-i,ird<rku) u Ú,:Tru. Juko lůžkopooloužípr.trrš{_IrJqluja * dáLe Ěťir_J3&_Li*do uatele ...(doporuČu,iem§ vzít g gebou opací pyt,ej- přípaclně téřio].itaRovgu podloáku). N6 tut"§ okolr:ogt gpecidlně u] ,oaorňujo§gi
Íj}.avlr{m c{leín Člnnoeti ltA§ by něJ.a být i nerld}é pro§§nteco výsledků individuální výzkurorré
PrÉoe ČtenŮ v ttoČertce KAS. j)oíJavatlnívýsledky této činnooti budou téžbi]-ancovdny na výroění

s§hůEio #girto.j*:'áutng ac]rirrrznit něktgré sku,eěnoeti, vyctrátející z poznatků za uplynulé ob<iobí.
,Je}o dogud hudou proferovÁny notlo5raťícky zam řené próce věnované jedné lokal.itě rr jejímu ctůsledn6nu hÍ§toř{§kónurotavobnínu * l::tcheo}ogickénl , průrkunuu U prací řeěících óirěí obecné probl{ry.
btťc_poá*dován* onlginalj.tu řeSoní a průkaané i1oložení eledovaného jevu. Nedopor"učuJí ee próce
aouPlaov6hó €háť,ťtkt§ru n konpllaco z tlootupnó 1i,ter.aturxl bet eutorŇélro přínosu, ktoré i při
anaěadn norsahu uaJí jen rninimólní sciě}ovscí výanan.
V ndsJ.eduJÍcíolr roČonkách nobudou uvořejněny prúco aabývejícísg ]"oka]_itani nino ránoc čech.
tohoio rorrhoclnut,í Jaou or6nníaační}rorrrrau.
U pód6t§ty naií řirrnooti r;.yp}ývá v naprosté většině prrpu8$t§3#Ůnrentovot popi.sovrrné gkutgčító8tt graťÍoky.t'Óto rátožitogtí by mělo trýt:rutor"y věnovóne obav].áštní pozornoot. Sobelepěí poPis rlanahrxdÍ pŮtloryo Či řea objektorn, pouae jej můževhodně dopJ.rrit. hoto práce, jejichž ehonakter fýáaduJe pŤÍně}and gnrlfické znázcrrnání a toto snáaornění ctqrbí, nebude nožno publikovgt.
Ónaflok,á Přrloha by!.o v době tvorty roěenky nejzávažnějěím pnoblémen. V zájnu ťloseženíurči_
td 8r6ťt§kd Úrotrně pořnduJeme i nrrd,rtla nezagťlgt obnáaky přeoohuJící ránec t65 x á30 nebo ?30 x
349 un. ďen aooXa vyJíma&ně, při reprodr#ování materiá}ů, u níclržby pŤekroelení bylo na úkor
v$o{ (napřl 6t§fd plánřl rytlny ep.)l Lre tott prnvírlJ,o poruěit. Doporučujeure do uvgóeného ránce
vYobrc**enÍ v 1o6iokém sledu "vys}r].dclatn. PĚípr otnó jeou i obrázky ureněí. V takovón př,ípadě bude
obná§ek uinÍgt6n do tslťtu pod]"e uvážoní rodakčr í rady. Autor Eá sanozřejně nožnost toto rozhodování Předon uonrěrrnlt. Co e* týča provoťtoníobr.é:Bů,dopor"učuJene pro<lukovat gnafíoky výrazné kreoby,
ObrdtkY nc}linruJto ani do nich neprovádějio popioy o značonínFopísy brrdou provedeny na všectr
otrnáxoíglr JeOrrÍ. tYPeru písnna. Ťotéžplatí o rr};větlujícíntoxtu. Jo nožno po6]_st obráaky dva {JŮvotly

,2orl5inál urČelrr,ý k otigknutí bez popiotl a kopii o popíoy, Popigy a znučky je rovněž nožno s]_abě
aakragtÍt r1o origlná].u rrókkorr tužkou. Obráaky jo nutné nalovet tušína bíl,ý čípauzovací papír
a naPouáÍvst Pří ton PSÍIÍÓ terrkých ěor (čin.( potížopří reprodukování). Znemená to při použit,í
tnublěhových pgr uňívat $ilm nojtenčípot,o tJ.,lušřky 0r35 miu. .Ie nožnéi pauzovací pepír
nalepit
no bíJ"ý.
Fo§Ínale ].etoónÍn nokgnr bude v Ročorrkácir KA§ zavedena rubrika v nížbudou otiskovány
,
výběróvd tlnótsvnnó bittlíoppaťlo, Jako proktlcké,,ornůckypři báddní o hraťlech a tvrzích. Výběr ee ť.íáť. Potřebonl. tiA§o bvořcdd poaornost Jo véno,"ána hrodůrn a tvrzím, hJ.avně jejich popieům,
opravám,
P§ŮótttvbÉh, lokaltracl, ptánŮn n vyobrazonírn" Dá}o jaou do výběnu zařozeny zmínky o městskýcb
oPevněních, v§chno$ttsn*kých rlvoroch, kontribrrčnícheýpkách, slwanekých hradištích, zaniklých
vtonÍ.cíebr-l Potlobně. t-lŮle*ltťl Joou výeledky Lltřeťlověké archeologie, znínky o sterých nálezech
a J{nó nPrdrvY, kt$}é mohou rrít vztah k prdcí KA§. Výběrově ee zaznanonávají také pověsti a rldoje
a 6ane*rlogj.o r,r horoltiiky. §orlnkoe uvítá výběr,ové gnotovoné bib].iografie regionáJ_níetr, obtížně
tlootuPnlt65 PraeÍ, n t,o adsadně kornpletní ceJ.liy. §tručné enotoco a citace jsou prováděny
v soul_aou g čgrt ol o]"91 o 010194,
V Eooo }989 tludo uveřejnóno bibllogrnfíe, čnsopíeuV].astívědný ebor,ník okresu rakovnickélro
a I{řtvok}átokgm n krolovické}ro rr lllnnětíngl§en ,: časopi§u íjtrekonícko.o přípaclnén,riuryslu
!epojit
§á do tdts ČÍnrroetíuvědoťits výlror ift§. Zabnťrrrí so tak pŤípadrrédupJ"icitě.
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úktařl Č]-anovécrtáte jeijtě nosge]-a]-í doplňujícíúduja tto kartotéky. pořádek v eviclerrci
ělenŮ Je rri&ltl{rrÍ povlnnost líA§ vůčizK RoH a je pro exiotenci KAS zcela nezbytná. proto

1,1

prosíme o ucychlené apo].ání požedovanýc}r rldaJů.

+

nókolik rJopieů pro KAS do ZIí ttoH Škóds. Ťerkový rtopie <tojde výboru doloko
JÍl no§ doPÍo na nór§gu Př'o,*sedy KA§, ktorou opět oplrkujene: rlosef filiJ"er, uf. Karla
, Ě. t}"1 3lO O]" f,Laeň. I{€ tuto Édr68uzasí}ejte vsškerou korespondeneí pro KA§.
OPÓt ilo§}o

poztiě_
r/okáče

Prgltg-lprÉyl
UváŮÍme tsósflťJfi beaprootŠednň ohroŽenýcir panekýctr

není poad§.

Kogte]-ní Rť,íza

_l1ťtJsk

(ok:..Krrr}ovy Vnry) v obcí ležídíZ od 0etrova
}rro v srpnu 1S|i4 rjiětěno, že dogud exiotují-

tokr. §okolov) Při návštěvě v erpnu 1984 by1.33iry9{_ptézd!ý, dle sťiělení obyvatal ge md bourat.

' ůíh6pší,kopu,Jvnri§t,ó jt
použlto k alvážgn!
odpadků a tíB .i§ líkvidovdn.

tesná

(pkr. Cheb) O

fi6tov

i obr. . Tepl í ee ) potiJ. e kn ihy §rariy , zánky a
tvre6 v ť]achdah, n§ lu{or"svě a vo Slezsku, av.
II1, iŤ§b§ t984 l Etr." tJ5, má trýt oboo i 8e
gv g g
_t anrke q_B q.! qat g_ qgrl
t_ot gš JJ §JpE9.9 .-

,

Ch}unck

,

(oXr. §oko}ov) nový

r.

zlrrnok v
1984 odgtřej.63prlrdgý=jl.nc!gržsy9;1ý
g1Ťí_í_šítnCIB
st
L§&
Kamcnn.! Dvůr

t-

- J§kr.

í]oko)ov). íŤi gilnlcl ae Z]-nté na l§ln§perk rl"0. stoJí rro}rutnó budova aámku, dnee
prdLqq§. obJekt byt Jížvyňat z iiil-"no"

a

a

§Úp}sp.
$oběaukv
F--------š
'tokr, Ořrornutov) i!ímek opuštún,
&t!
3_sg!{u_(inf,onmuco irlg, ii'uchg).

oídel, jejichž dokurnentace je akutní, pokud již

Zábek

.
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3lí-

stoJící zámek s tv|ziětělq.
jedné jeho stěny j4ě a!s§lq_:_

pnázdnýr__ě_{g_t,

Mllčeves
(okr. tour§i) V obci stála !víz, která ne jařo 1984
slg9la: Dnee hromade kaloení se zbytky zóklsdů
(infornace ing. Fuchoe).
Pětihosty
(okr. Prahs-východ) Jižně od obce pŤi silnici
lvnziště. Fři návětěvě v listopadu 1984 jeho větěí
čdot již enič.enl1.
BenEqvice
|o§r. Karlovy Very) Při návštěvě v Brpnu l9B4
zjiětěno, že tvrziětě v obcj! prakt icky ce1é zanik]-o
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