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Zpráva o činuosti KAS za rok 1985

čirrnost klubu v roce 1985 byla za}rájena výročníčlenskou schůzíspojenou s ve].mi zaJÍnavou přeťlnáškou phDr. §omáše Durdíka CSco o francouzských hradech. Akce pořádané 13. Února se
zúčastnilo4? ě]_enů a 2? hostů.
2. dubna jsme podnikli. tradiění jarní vycházku - tentokrát do okolÍ VlČÍhory. Akce se

ou""*;:';"33"'i3]-;

19. května následove]" autobusový výlet do českéhostředohoří za účastl34

členů.

L

2. d 5. října se uskutečnlla valrg1 airaktivní a hoainotná návŠtěva SÚ.a, v Praze, }cterou Při"pravlJ. PhDr. Jiří lÍlovec. IÍčastnilo§e 36 lidí.
Závěrem roku 1985 - 18. prosinc€ - §e konala č].enská echůae, které před,cházela přednáška
PbDr. Ťomáěe Duldíka C§c. na téna |lŤypologie Čeokých hradů Ill,
Kromě těehto pl_ánovaných akcí proběb,la rr čenrnu přípravná schŮze ke konferencÍ. DK ROE
o jejím konání byli uvědoměni členovéze zápaťtních Čech. Po schŮzl informova]. 1ng. arCh. Y.
Švábek o srrém průzkunu rokycanského hradu"
26. bŤezna by1 ryhodnocen 10. ročník1nterní soutěže aktivity kolekttvŮ ZUČ Domu kultury ROE za rok 1984. KA§ byl ohodnocen drrrhou c€§olto
Zv]"áštní pozornost sí zasloužítvorba Ročenky KÁ§. Tato ěinnost vytváří trva].ou hodnotu,
a proto má v rámcí působeníI{Á§ stěžejní význam.
V letošním roce budeme usi}ove_t o vyhotovení noČenry v co nejkratŠÍmmoŽném termínu. Záměrně nestanovujeme závěrku. DošIó pŤíspěv§r budou obratem zpracovávány a po naplnění letoŠaí
Ročenky bud,ou další příspěv§r automaticky připravovárly pro další ěíslo.
odborný obsah hodláme zachovat v nezrněnéné formě. PovzbuzuJÍ nás v tom recenze reaguJÍcí
na Ročenku K.d§ 1984. Buderne v souladu s potřebarni souČasné vědy dávat přednost monograf!-Ím
zpracovávaJícírn jednotiivé 1okality. přijatel_né jsou rovněŽ šířeJi zaloŽené práce anal-Yzující
určítý jev. V takovóm případě Je nutné práci dokumerrtovat dostačuJÍcímprŮkazným materiá].en.
V Roěence KA§ 1985 byla zavedena ťubŤlka Blbliografíe, která by se měla stát pomŮckou
badatelů. V této nrbrice, stejně jeko v úvorlníchstatích věnovaných významným badate].Ům mlnuloet1, hodláme i nad;íle pokračovat.
Vzhledem k opožděnému termínu vy&íníRočen§r nebyIo dosud provedeno vJníětoválÍ. Z těchto
důvotlůbude zpráva o flnančníc}rotázkách a hospod,ařeqí klubu podána později, snad v PříŠtrn
Inforrnaěním listu. předběžně ize říci, že celková bilance je uspokojivá. VýŠeělenského PřÍspěvku, urěeného k íinancování Ročenry I(Á§, zůstává 1 pro rok 1986 ve výši 50 Kče.

V podzimnírn období roku 1985 dosáhla č].enská základna KÁ§ ťŠe200 ČlenŮ. Byl tím naPlněn
stav rrrčerlý DK ROH s ohledem rra kapacltrií moŽncstl"
Plán práce na rok

1986

téma illlypologle
Ýýroěn{ člerrská schůze spojená e přednáškou PhDr. Tomáše DurtlÍka CSc. ng
ěeských bradů Tlil již proběhla 5. filgrg 1!86r
května guto§a 12i dubne Je připravovr{n pěšíqřlet z Osvraěína ito Kdyně a na 1?. a lB.
busoť záJezd do ČeskéboráJe.
Y záíí€Ýo y říJnu proběhne akce orientoTs.ná na problenati}nr povrchovébo pnlzkumu. ůetí
projeveaí vlastní
konkrótní podobe není zatíra stanovena, Yyzýníne v této §ouvi§losti ělely k

íniclativy.

Z diskuse na rrýroění členskéschůzi 5, února 1986
na urěité ne8etivní Jevy, souPhD:r. Tomáš Durdík C§c. a PhDr. Franttšok Frýda upozornill"
ke zqiŠeníPrestiŽe klubu,
přispět
jejích
měla
náprave by
viseJící s dosavad,ní ěirrností KÁ§.
paruátek, zvláště pak přt jejicb
Jedná §e o a&lou alctivitu členůpři eÝidencí archeologíckých

přceahtrJa
oelrraaěl ďe gutaó hláslt keždépo§kození. Fgatlhaout v rlpllloet1 tyto aá3,eřltoatt,
nožnogtl konpetentaícb ttretltucí.
výzkuncob,
PhDr. t. Durdík C§o. tlále požádal ahronážděné ,o poraoc přt archeolqíokýeh
které trpí rrcdostetken pracovníeh e11.
zákong
oba diekutuJícízároveň přtponněJ.t bczvýhradnou ptataáfr'-řercheo!.o6íckýgb PanrÍtkáob
a upozorni]-i na nezákonnost zíízavé,zíeoutro&ticb arcbeologíc§cb ebírel,
kladen
Tedení klubu se ztotožňuJe s názo4y vyÉlovenýmiv disku§i. V budougnoeti bude
panáteL (tm§§§Is}
elůraa ng propagaci opoleěena§r prospěšných akcí, Jako Je práce ne eviitgnc1
ě1 pomoc při a,rcheologtokýcb qizkunecb.

Ťradtění Jrrní exkurze povede le_
tos na Domažlicko" úskutečaťse L2.
6116p9 l$86. ll-tok z p]-z:ně na Domažlí,cg
odJířdí v 6"34"
ťycházka buťle zapoěata v 0svračín"ě - sotický hract ze \3. aŽ 15. st.;
potó v místě tťrz a zánrek - butte pokrar
óovat do Lštěgí- zachoÝaná gotická věŽová tvrz, llorEsede1 - ZSO, E*nie rarresanění Ťvrz přcetavěná na zámck,
ne í{etřeb - bled z,e L4. et., }lový BeršteJn - dobře zac}rova.rrá zřícenirre hrailu
ag 14. st., Břik§py - sloyangké bradi§tě
z 10. _ }2. §t., Rýznberk - vjÍzramný
hra& zo 13. století eituovarrý ve vyristě&í VšeTub§kého prrismyku. Tycházka bude
zg.končena ve Kdyní v zárteěku přestavěnén

l-

ne" řrospodu.

K

odjězd ze Kdyně v ].5.58 hod. přee
frornažlioe (odj. 16.48). Pří jezd, do Plroě

DYNE

v 18.].1 hodl

Vycházka dlouhá, 24 krn bude vedeaa

nr{ročrr;ýro

Autobusový záJead ]-?. a

lB.

terénon.

května ],986 do Čeekébo*íJo

Zúčastníse všlchni přrh].ášeaí, počet př;hrá§ek oitpovídá kapacitě autobugu. Je nutao zaplat1t ].20 Kěe za osobu do 13" dubna ],986 ing. Petru iúikotov1 , U Baobnaěe 10, 3B1 56 Plzeň,
Iastrukce pro výlet, žádnédalšíJiž aebudou rozesíláay;
neilaleko
odJezd. z |17gé Je v 6.00 z parkoviště u restauface Bohemla. ZastÁvka Je v Praae,
od
ulioi
prrrního
(př1
po
KřtŽÍkově
pluku
Jízd§
autobusového nádražípraha;Florenc v ulíci
nogteB,
pod
ŽelezEiČním
Muzea hl. měgta praby směrem do Karlíne první u}icg Ýprevo po prrljezdu
v Hla<té Bole_
ccg B0 n oit Karlírrskóbo dlvadla), předpokláoaný odjezd,1,45. Dalšízastávke Je
slavi před hlavnín nád,ražím. předpokláitaný oajeaa v 8.45. Prrrní nevŠtíveaálokalita buťle
pěš}y na Klamornu, Drábhrad ValeČov (předpok].ádaný přÍJezd v 9.0o), dále budeme polraěovat
qybníb& ne
Komárovskýeb
od
bude
autobugen
ské,světntčklr,Staré Itrady a l{ynštu. Da]-ší cesta
autobu_
poJedane
den
Dnrbý
K9st. fu si proulédneme večer a případně ráno oásleťlují,cíhodne.
;;;-;;"'ro"ui-r"ourqy-ETubá §kála-§edm{horky. odsud, půjdene pěš\y,np,,P§É+§§,+e _řgrtově ruce,
pojedeme d,9 Po,,háJí odkuů
Kavěirr.y a Yaldštejn. Do autobusu naltoupíne v }e].e§anecb. Dále
předpokládáme před 18 bodiaou
do
Preby
Nárrrat
doJdeme na brad Chluln. Zde bude výlet ukončen.
a do Plzně před J.9lCIO.
není nlkde zaJí,štěao,
!íoc]_eh je zajištěn na Koeti - nutné vlastní spací pytl,e. Jí,Eo
_

4

byl nedostatct slgžsaat k zaplacení ělcnclrábo přísp§vku. |!i, kteří nedestalr. složenku opolu g Roěonkou, dostávaJÍ Jl eraÍ apolu s Infot"aaěa{n
l1stcn. §loženka Je nutaó zaplatlt do koace drrbne 1986. Posl§d,r{ dÍl slořcntqr za§lctc petstaildíEovi gj5 {n8o Petnr Hí"kotoví..ťoto nově aevedené opatřeaí Je nutné pro evideno1 plateb"
V ůob§ dtstribuce Bo8en}y

BÁ§' 1,985

V prrlběbu roku 198? by rně]-a v nakladatelgtrí ÁCÁ9EMIA ÝyJít kulha tgnáše Drrdíke Kaetellburig
deg 13. Jghlburlderts ín MíŤta].europar Knlha je Je} napovídá tittil psaná něnoclryr a nebudl
v běžaérrprodeJí. Na gáklad,ě dohod;r autore s naklaťlatelgtvín bude KÁ§ unořaěno odebrat ae
závaznou obJedaávku požedovanénnožstřívýtíshl. Podle rozeahu hnl§ (agi 260 strarr a 160
vyobrazeaí) bylo odbad:ruig, cena na, ].OO Kčs. Ťo vĚe.k Ja pouze odhad a gkuteěnost urrlŽc být
zgaěaě od.lišná. Bdo z č]_enůmá o knlhu zájea, qrplní gávaztrou obJedaávkrr, kŤerrá Jc přtpoJe116. §a koacl Il,fornaěního lls*u, a do konce dubna ji zaš3e r:g adregti předse§ nebo pokledaÍka KA§. Do objedaávky naptĚte rnaximálpf ceau, Herou Jste ocbgtn1 za, knihu zaplattt (100,
L5a.ZOa atd. Kěa), protože se jed,ná o objedanívku zátazgaa e knihu Je nutno v haŽdém případě odebrat.

Zajlštění pomocí na archeologickýcfo

\-

qýzkrrnecb..

Z diskr§a na výmčníčleaské
echůzíKÁ§ vyplynul závěr, že č].enovéby v rd,noí. klubové
člnnost1 měli věnovat víca pozorrrosti konbétrr.i pracovní, pomocl rra řCtlaýoh arc&,eologío!ýoh
výzkr.rnecb,, organízovaných Árcbeo].ogickýn rlstgven v Praze respr kraJskýn1 !..rrgtítuaepl, a
věnovanýcb etředověkýnr opevněrlýn sídlům"
yýbol kÁ§ ve snaze zíntenzlvnl"t tuto oblest ětnrrostt chcc vytvořít akttv poteaciálrríeh
záJernců o tuto ělrmost, kteří by byl.i zejména v průběhu ]-etních mésíců,kdy probíhá převdŽná
čágt ďkopoďch prací, připraveni ponoc1 přt pnováůěnýob výzlurrech.
prosíne tedy touto cestou všeďiug vážaénáJeance o tuto činnost, a§ qyplrrrl1 aíŽe př1poJený rcgístraěaí j_ístek a zas].a]-í Jej v neJbližšidobě na adregul ín8" ZdoněE Fritz,
Manětínská 33, 323 30 p].zeň" T,ze jeJ téžzaslat na adresu předsedy nebo poklaalníb Kl§.
§hronážděné registračnítístky budou §loužit jako podklail pro přípravu předběŽnébo plámr
rrašípraeovaí pomoci př1 výzkumecb v letošníiltpoc€r ilpřesnění nníst a ténat výakumu bude
úěagtníkůmrozeslÁno písemně nebo sděleno teleťo.ticky. časoťpředstíb, těchto lnfornací
butte ovšem závta|ý na kon]rrétnin sdě].ení temíaůa ťzkrrnrných záněnl příe}ušaépořádaJÍcí
1nstituce.
}ří yyplňování reg. ]_ígtkri věnu;jte pozornost ]oromě osobtrícb údaiůt přeťlběŽaénu oznaČení vašlch časoďcb možnostív průběhu Ietrl,íeh něďců (osobid prao. volao, dovolená) a ognaěte je křížken ( n X ") v tabu]-oe měsícůa týdnú,.
§ezapomeňto, že každá ochctaá nrka je řítánel
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Jméno a příjmení

Deta narrození:

Č.obč.průkazu:
zaměstnavatel

Ťeleťon:

l

Bydliště:
Te]-efon;
Nenáte-li v]-as"iní telefonní možnosti, existuje jiná nožnoqt
kontektu?:

}fáte možnost přivést jiňé vážnézájence? Uveóte

kolik!

Časový harmonogram Vašich ruožnostíosobního volna (označte ngrr)

v roce
Jlie

s}c

1986:
Týden

J

l

{

?

q
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Poznámke

(

Cerven

červenec
Srpen

ZáŤí

-><
Objednáváp. závazaé ..t..

ks kniřly T. Durdík: Kastellburg

des 13. Jahrhunderts in }ditteleuropa.
Maximá].ní cena t z& kterou knihu odeberu, je
a oa.o

..t

ř. Kč§.
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podpis

