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Autobrrgevé zírjez,dy
D&e ,l 7" a 18- kvě*rra ge kona]. autobusový zá)erd,. Pro potíŽe, kter,é se ljrskytly při ;1eho r:rgani*
r:ovánť ee ror:iloci} výtlor,, že je nutnr: stano.rit jednoznaČně pravitila pro přípariné dalŠÍzájeady, ůbti*
{,; px.arnel:i a,!r;iic_l, že z:ijeziiy n*jsr:i: d_rliov;í&y a je nutno je plně uhradj"t z poplatkŮ ÚÓaStnÍ}Ů ZáJeZclU*
?j;l,*om ciirtobL,is je irut::io objeiŤnáve.* nejpozoč;jí 4 měsíce před zájezdem. Yzlrledem k tomu, Že na mlnU]"}i
r:,á;]err1 bylc, závazně přih}ášeno }l? č].en& a z níeh 1§ ťičastpos,tupně odřok1o, bude napříŠtěpastupoVá** poci,3"e ttichto prar,*icre}t a.u.tobug llr.ltle objeúnérnaž po zaplacení alespoň 4,0 rníst, poplatek bude vrá*
cerr;ien v přípaclti;].emoci, oš*břování č]_ene. r-orlirry nebo voj" cvi.Čenípo předloŽeni patřióného pOtvrZO*
ir:io ji_aait brrii* ir,rž.rrá por:r* výměnei z8, rriih§aclníkan Při rrenšÍmpoČtu aapJ.acených míst bude výlet zruŠen"

j]-|acení člerrsk;i,ch přispěvků
;)oposud olrii-::žel pc:lliarlaí}r KÁS prítý díl oů 126 zapiacených poukázek. ?rotoŽe na naŠenriČtu je
porlll,a-brrč ryři;,í iáetker rrež o(i]lůliídír.ii;nuto poětuu je zřeimé, že řarla členŮ naŠiŽádost o zasl:Ínípá*
._,;éh* rii}u s:lnženlry přetltr"édla,* Pr.ctr: opekujerne, že je potřebg zaslat pátý CÍl sloŽen}qr poklacl-níkoT i
ii;1§ 1ng., ,; etru jlii}io-b,rvi irebo přerist,lovi RilTilr" Josoft-t frlilerovin V připadě bezhotovostního přer"odU nám
platl.iir trlrrt&ilte tiorliseilu Totéžrrrii_že r_r,činit i ten, kdo sloŽenku ztratil, noČenky pro ČlenY, jejigilŽ
c,j"gtba zris,hane uba,jena, budctr depc,riovárry rlo dobyn než se o ně plátci přlhlásÍ. i{e místa ČlenŮn kteř{
n*eeplgtí tio lronce rleťvrtau tludor: pří,jatj" nr:ví ólenové, §ouěasnó na tonto nrístě ŽáriámO ČlenY, kteří
so rozltor1ll. zyuii_L,i své člen$tvív KÁ§n aby o tore ínťormovallv_Ýbor. Členové,od kterých Jsme rlOoUd
,telnto odstavec červegě zatržený"
:r," dí} sl*:ie*ky neobclr"ž*iíu majť
Plzoň
rt{.:,í"e§Jri lil,lDr* Josef i'{itreť, u}- Ke.rla Yokáče ě, 2'l u 32a n
irrg" Pet:: L{ikote, i] ngchmeče 1ů, 301 56 P]"zeň
}iová publikace

ve i]llolupťácí §OÁ Děčína Okr.esního archivu v Českétipě
_4-p*:p}e§tl

rryŠe1 sborníkl

_ičřug& " ř-e*glAral§g

v Úgtí n"tr. 1985, 44a sttan, cena vázaného výttskU ]6 KČa,
gvazelt
vye}.ri--rzí po několíkaletépřestávceu otrsalrr,rje 1? stUrlíír zabývaJť*
ir.ter;;
sborníkrrn
ř-ltvrtii
jjt'jčínslea
ge
ř.leskolipska"
o
cíeh dějinarni.
2] cllsahrt;je patrnií pr"o čleity ){rl§ nejaajimavější př,íspěvek F. Gabrtela Opevriěná panská sídl*
-na ČerJko]_ipsku lřed lokert 1319, Rozbc::en stavebních reliktŮ a archeologíclcých nálezŮ z hrad,Ů 13o
,- §tol6tí na českolipsku naznačuJe autor hl_avní směry stavebniho rrývoje bradů v tomto období s důra*
2,eril n& předn:i hrady i.;,iarkvarticů (ber6frii;ový typ) a RonovcŮ (předevŠÍmskalní hrady s rlÍ'evénou zá*
stavborr),,, Člrínekje pro,r;j.letr;rrrcha nl]kyesy }reraniky, pláaŮ hradŮ a fotOgraťieni.
Zajínavor_r stuc]Ji o vzrtiř.u význanného i;everočeského města přeclkládá J. Snretana V ělr{nkU Íi POěr.i.tirům niils"ba Dčřirrsi, ijk,-.rzi.rje na ďvoJ sídelníclr poměr& v ob]-asti, děČÍnekéaglomerace oci PoČátkŮ osírl].enť, k.Lerý vyústil v založ;enístředověkého něsta a }rradu ne. místě přenryelovskó ]rastelánie.
li,óhož nř:sta, se týké_ i stu,lie T. čornějovéDěěíneká větev pánů z Yartenberka v clobě předirus3.tekó,
ělánek §. Keeťka Heralriickeí parnátty v Děčíněs barevnými kresba$1 znalnl panekých rod,Ů, sídlÍcíohna
tlěčínskénhraclě a člónelc B* ťh]_ebn{Ěka !{eznámá listina z doby reformace v DěěÍně.
Zanik1é etředověké osady nra českolipském okrose Jeou tématom stejnoJmenného Č],ánku J" řanáěkao
kterli je scupisem všecir těchto io}calit a prenenŮ, v nichŽ Joou zpráqy uvedenY.
Někol1k člán}ťije včrrclvdno dějinám nové doby a dělnickému hnutÍ.
Vyt}.*lo íerroročes}rérrakj.gdal,elství

§borník je nožn,o objeclrrat ng e,r]re§ol Okyesní archi,lc nán. Osvobazenír 4?0 01 Česká LÍPe,
J. ?enáček
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