
Výroční členská schůze Archeologického klubu v Příboře. 

13. ledna 2008 se uskutečnila výroční členská schůze Archeologického klubu (AK). Po stručném úvodu 

a zápisu přítomných  členů byl ustanoven program, který obsahoval tyto hlavní body: 
 

I.  Zpráva o činnosti  členů AK za rok 2008. 

II.  Projednání žádosti  o finančním příspěvku města Příbora na činnost AK. 

III.  Plán činnosti a úkoly AK. 

IV. Přijetí nového člena do AK v Příboře. 

V. Diskuse a závěr. 
 

I. Hlavní směry činnosti Archeologického klubu v Příboře. 

♦ Objevitelská činnost systémem povrchových sběrů archeologického materiálu ( byly objeveny nové 

pravěké lokality v širším  okolí Bílovce a Hladkých Životic). K nejzajímavějšímu nálezu pana J. Diviše                           

patří radiolaritový pěstní klín z lokality Bílovec – Butovická pole a nález eneolitické trojúhelníkové šipky 

s křidélky z nové lokality Hladké Životice 3, kterou objevil D. Fryč.   

♦ Provádění povrchových sběrů na archeologických lokalitách objevených v minulých letech – zapojili                  

se všichni členové AK. Byly prováděny v okolí Příbora, Kopřivnice,  Štramberku, Bílovce, Fulneku, Hranic, 

Lipníku a Kněžic, okr. Třebíč.  

♦ Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova – provádí se velmi pečlivě. J. Diviš vypracoval 

několik velmi náročných prací (fotodokumentace a zpracování nálezů na počítači). Jedna z prací s názvem 

Soubor katalogů, obsahuje přes 8000 vyfocených a  podrobněji popsaných archeologických nálezů. Obsahuje 

také fotografie a plánky archeologických lokalit, dále jsou uváděny u lokality názvy článků, pokud byly 

konkrétní nálezy  již publikovány.  

♦  Publikační činnost v odborném a periodickém tisku – v předešlém ročníku Archeologie Moravy                     

a Slezska (AMS) byly uveřejněny 3 příspěvky J. Diviše a D. Fryče. Pro letošní číslo AMS jsme již                     

odevzdali 4 příspěvky k tisku. Dalších několik článků bylo vydáno v Měsíčníku města Příbora.                                 

Za celou existenci AK máme v seznamu více než 110 samostatných publikací a příspěvků do odborného                 

i periodického tisku.  

♦ Účastnili jsme se výroční schůze ČAS, pobočky pro Moravu a Slezsko. 

♦ Spolupráce neprofesionálních archeologů AK s odbornými a vědeckými pracovníky                                      

( Dr. Petr Neruda, Dr. P. Škrdla, Dr. L. Šebela, Doc. V. Janák a další). 

♦ Poskytování informací a zapůjčování nalezených archeologických předmětů k odbornému zpracování 

profesionálním archeologům i studujícím archeologii nebo historii ( letos nás několik studentů 

navštívilo, poslal je Doc. V. Janák a Dr. J. Pavelčík). 

♦ Pořádání archeologických výstav a zapůjčování archeologických nálezů i pro stálejší expozice     

(tradičně byla zřízena výstava v kostele sv. Kříže v Příboře ( zapojili se všichni členové výboru). 

♦ Archeologické přednášky – 30. ledna 2008 pro žáky ZŠ v Heřmanicích u Oder ,16. 2. 2008 přednáška 

„Pravěké nálezy na Fulnecku“ na výroční schůzi ČSOP ve Fulneku a další. 12. 4. 2008 uspořádal AK pro 



veřejnost vycházku s odborným výkladem „ Po stopách pradávného osídlení okolí Příbora“ . Přestože 

bylo velmi nepříznivé počasí, zúčastnilo se 13 lidí, včetně dětí. 

♦ Spolupráce s kulturním odborem radnice města Příbora ( velmi dobrá, J. Diviš předal p. Filipové na CD 

svoje práce zpracované na počítači). 

II.  Zastupitelstvo města Příbora požádáme o finanční příspěvek na činnost AK .   

III. Plán činnosti  AK bude i v roce 2009 zahrnovat: 

♦ Objevitelskou činnost systémem povrchových sběrů archeologického materiálu. 

♦ Provádění povrchových sběrů na objevených.archeologických lokalitách v širším okolí Příbora, 

Kopřivnice, Štramberka, Lipníku nad Bečvou, Hranic, okolí Kněžic, okr. Třebíč a na území Bílovecka                   

a Fulnecka .Vyhodnocování nalezeného materiálu, evidence a úschova. 

♦ Publikační činnost v odborném a periodickém tisku. 

♦ Spolupráce a konzultace archeologických nálezů s odbornými a vědeckými pracovníky. 

♦ Poskytování informací a zapůjčování nalezených archeologických předmětů k odbornému zpracování 

profesionálním archeologům i studujícím archeologii nebo historii. 

♦ Pořádání archeologických výstav v Příboře a okolních městech .  

♦ Archeologické přednášky pro školy a veřejnost . 

♦ Práce ve výboru ČAS, pobočky pro severní Moravu a Slezsko . 

♦ Spolupráce s kulturním odborem radnice města Příbora . 

IV.  13. 1. 2009 byl přijat nový člen do AK v Příboře, obětavý a velmi aktivní archeolog Jiří Tichánek. 

V.  Závěrečná diskuse byla spojena s ukázkou  nových archeologických nálezů. 

Za vedení AK v Příboře Jan Diviš a Daniel Fryč . 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Přednáška člena AK v Příboře na základní škole . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukázka štípané industrie z archeologické výstavy v kostele sv. Kříže v Příboře . 

 


