berk. P i ch zi po modré zna ce mnozí „neukázn ní“ ú astníci
neodolali množství hub p i cest . Pr vodce pan Makaj nám
ukázal starou šachtu na železnou rudu a pak jsme dorazili
k valem a p íkopem vymezenému hradu nad skálou, spadající
k Padr skému potoku. Na hradišti je patrný poz statek po objektu z ásti zasekanému do skály a množství jam po hleda ích
poklad . Ve Strašicích jsme si prohlédli kostel sv. Vav ince
s nov objevenými gotickými malbami a obhlédli místo, kde stál
strašický hrad. Poté jsme se p esunuli do zdejšího nov z ízeného muzea umíst ného ve dvou objektech bývalých kasáren
(vstup 50 K ). Muzeum je zam eno na vojenství, železá ství
a geologii, najdeme i archeologickou, p írodov dnou a národopisnou sbírku. Následovalo nedávno znovuobjevené „minitvrzišt “ v blízkosti st edov kých železných hutí, jehož p íkop snad
lze p esko it (op t houby). Podle zde u in ných nález opevn ní
„fungovalo“ ve 14. století a zaniklo za husitských válek. Poté
jsme vjeli do Vojenského újezdu Brdy a na loveckém coloredomansfeldském záme ku T i Trubky museli nahlásit jména a ísla
ob anských pr kaz . Potom nám o objektu podal zevrubné
informace zdejší správce a mohli jsme si jej „prolézt“ (vstup
zdarma). Následovala poslední lokalita – Padr ské rybníky.
V jejich okolí bylo v roce 1953 vysídleno a zni eno n kolik
vesnic, p edevším Padr s železá skou tradicí. Protože už nezbýval as navštívit dosti vzdálené zaniklé teslínské proboštství,
prošli jsme se po hrázi Dolního rybníka (oba rybníky mají celkem cca 100 ha) a odjeli p es Strašice (zde a v Dob ív jsme
obdivovali množství dochovaných roubenek podbrdského typu),
kde jsme vysadili pr vodce Tomáše Makaje, jemuž touto cestou
ješt jednou d kujeme, do Plzn .

Zprávy z klubu
Rada

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze . Tel.
604261000, e-mail: mailto:rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky: http://www.klubaugustasedlacka.cz/.
12. ro ník Konference D jiny staveb 2011 se op t koná
v Ne tinech ve dnech 25.-27.3. 2011. P ihlášky na adrese
pmikota@post.cz, podrobnosti na www.evida.cz/shp.
Pro pokladníky pobo ek: nejpozd ji do 15. 12. 2010 odešlete
na nový ú et Rady KASu . 236531078/0300. Zárove je nutné
zaslat na adresu Rady (nebo na el. adresu uvedenou výše) jmenné
seznamy (za koho je placen „desátek“ za rok 2010 – 10 K a za
koho Hláska na rok 2011 – 40 K ). P edplatné neplatí auto i p ísp vk do Hlásky 2010, z pobo ky Plze Karel, Knoll, Kr má ,
Kalašová, Baierl, Rožmberský, Schierl, Trnka, Hefner, Sokol,
M. Procházka, Anderle, Koscelník, Gersdorfová, z pobo ky Zlín
Hoza, Zikmund, Sadílek, z pobo ky Praha Durdík, Synek,
z pobo ky Hradec Králové Pížl, z pobo ky Humpolec Kocman.
Finan ní ú ad za formální nedodržení smluv týkajících se dotací Ministerstva kultury (viz Hláska . 2), i když nedošlo k n jakému
zpronev ení prost edk a cíle dotací bylo dosaženo, rozhodl, že
Rada musí vrátit všechny dotace za kontrolované období (5 let)
i s úroky, tedy 222 980 K (sic!), což by bylo pro KAS likvida ní.
Tato z ejmá nespravedlnost byla na základ žádosti o prominutí
podané na Ministerstvo financí vy ízena tak, že nám bylo „odpušt no“ 222 080 K . Zaplatili jsme tedy „pokutu“ 900 K (+ kolky na
žádosti). Termín m je do budoucna t eba v novat maximální pozornost.

Pobo ka Plze

Další informace od pobo ek
redakce do uzáv rky tohoto ísla neobdržela.

Kontaktní adresa: KAS, Kopeckého sady 2, 301 36 Plze .
Tel. 604261000, e-mail: rozmber@kar.zcu.cz. Internetové stránky pobo ky: http://kasplzen.sweb.cz/.
lenové pobo ky do konce listopadu uhradí p iloženou
složenkou 100 K (60 k . p ísp vek, 40 K p edplatné Hlásky).
Auto i p ísp vk v Hlásce 2010 platí jen 60 K , lenové neodebírající Hlásku jen 20 K . P ísp vky je možné také uhradit na
lenských sch zkách p ímo pokladní nebo jejímu zástupci.
Na pravidelných sch zkách, které se nyní konají každou
první st edu v m síci od 17. hod. v suterénu v Riegrov ul. . 3,
zazn la v zá í p ednáška J. Šípky o protestantských d ev ných
kostelech na Slovensku. Po p ednášce 3. listopadu se bude konat
lenská sch ze s obvyklým programem.
Velká p ednáška se koná v Sedlá kov 15 v budov FF
Z U ve 2. poschodí ve st edu 24. listopadu od 17. hod. Mgr. J.
Kypta p edstaví nové výzkumy na K ivoklát .
Autovycházka se koná v sobotu 16. íjna, odjezd od Hamburku v 8.00 hod. V plánu jsou v povodí Javorníce hrady, tvrze
a zámky Deliba, Ch í , Dubjany, neznámá lokalita na Javornici,
Kostelík, Mod ejovice, Slabce, Krakovec, Šípy, Angerbach. Od
10. íjna budou majitelé aut oznamovat na telefon uvedený výše,
kolik poberou p šák a p šáci se na tomtéž ísle dozv dí, zda je
pro n místo.
Podzimní autobusový zájezd na Strašicko provázelo nádherné slune né po así. Jelo se poprvé podle nového scéná e –
malým autobusem, placeným ú astníky na konci cesty. Kdyby
ty i p ihlášení neonemocn li, bylo by to ideální. Nejprve autobus zamí il do Dob íva, kde ú astníci obhlédli sídlo hutních
podnikatel Schürer z Waldhaimu ze 17. století a revitalizovaný náhon k bývalé vysoké peci a dolnímu hamru, následovala
národní kulturní památka Horní hamr, kde po zaplacení jako
u doktora nám bylo p edvedeno jeho za ízení a vodním kolem
uvedeno do innosti s ukázkou kování. Následoval hrad Vim-

Kontakty na ostatní pobo ky:

Pobo ka Praha
KAS Pobo ka Praha, PhDr. Ji í Úlovec, T . Milady Horákové 133,
166 21 Praha 6 – Dejvice, e-mail: julovec@mvcr.cz, houskovad@seznam.cz.
Pobo ka Hradec Králové
Kontaktní adresa: Ing. Ji í Slavík, Nerudova 1210,
517 41 Kostelec n. Orlicí, e-mail: slavik@josefov.npu.cz, jaroslav_cerny@centrum.cz.
Pobo ka Brno
Kontaktní adresa: Ing. Pavel Švehla, Ondrá kova 3, 628 00
Brno-Líše , e-mail: svehla.pavel@volny.cz.; Mgr. Josef Jan
Ková , Renneská t ída 416/39, 639 00 Brno-Štý ice.
Pobo ka Humpolec
KAS, pobo ka Humpolec, Hradská 818, 396 01 Humpolec.
E mail: frantisek.kocman@mesto-humpolec.cz, orlikhumpolec@seznam.cz. Internetové stránky pobo ky: http://www.hradorlik.cz/klub-a-sedlacka/.
Pobo ka Zlín
KAS pobo ka Zlín, MUDr. Ji í Hoza, eská 4760, 760 05 Zlín.
Tel. 737177346. E-mail: jihoz@post. cz. Internetové stránky
pobo ky: http://www.kaszlin.estranky.cz/.

Uzáv rka dalšího ísla: 10. 12. 2010
(vyjde v první lednové dekád 2011)
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