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jDK ň offi PL:Z B}T 1983 / ts.1

Dne !Q",-"_ 'bŤeq!+ t 9Qs probř;hrre od i7,0c 1r 'lechnickém
kablnetu l]Tí R0l1 i(opeckóirc sad.,r 13 (tseseCa) JíI_gi1r_*9lgll"{i_
sg,t*:9 l!':'s. j§a programu j e r,prhva o činaosti za uplynrr]- í;
obd ob1 , di skuse, vystounení_ z jrstupce DK 1?cH a jmenovirni
výboru na dalŠi obd.obi l volba tlelegirtů na ltonťerencí D]í RO§.

Po schůzi od 17 ,3a j:ud e rrá,sle,,1ovat _pŤ9_:1*áĚlt+_ . _Phl)r.
Ťonáše Durdi,-4a C§c. ']-llIqhp.c1-o-,,319-1iý ,7i7zlxu:a manslcého ccnrr na
IiŤi ",ol{1átě:l.

'iločenka." 
iliiS " ] 987*__br,rde v pod.obě, jak ji doposu,J zn,:-Le ,

I,q,§1g-qn-i_. 0d ro],tu 193a bude ť,e funkcí člerrkého-bisku KAS
irahražen;; publíkac1 §pqtellqlo§!§i],_ b9!9.Ti§e. Údale o ní_
naleznete v přiIoženó tiskové propozici této publiitace.
Y'zhleilem k tomu, že se na publiilaci poclli vice instltucí
bud.e mOži-r.O Snižit členslré přispěvlt.;r.. r/.írbor ]clulru nai,rhne na
schůzi ke sch,rá].en1 pŤlsl:ěvk;r \re výši 50 Kčs.

_rIprq_i v_yqllógEq §e koná _aO_,".T_JJ__.*19,?_8 a po,,reile iicolirn
tr,.JTersllijho potoka. ],Iavštívlrne hrarly j*}š!",e.i.rr,_, Gu.t{t9.jn_ a
)viitomazlky irlá$'9"b'._ D.jrle slov,:inská hrad iště §ipi.l_ a P.e7.eqíl..
Cesta vla],cem_.'lA,1,1: Plzeň ir]. n. 6.)1 * }?ňovany 7.C4,7.0E
l(onstan,Liieovy T,hzné 7,54; ZP!,'T: Trpisty 17.21 - -Pňovenv
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17.35,1?,42 - Plzeá 18.1i].

i

áutobusový r,ájezď ]/e dnech 7. ,8. 4 _9, kvltna 19i]'} l:iráe

yeden do okolí Brna (tirnoysko a Blanens]co). Ub..rt:viir', le;

zaji-š,běno v rekreačním střed.isku E:rerge-l;ickirg]1 stloji_i:;n
Brno v Lo_rnniq1. .u. T1§no_va. Js,ou připra",en,y tří oxruir;i:
1 . J{rady povod 1 Svratky: _P*elnlší,_e_i_n ( chránr s hrol;]iou ,, ilcl.i-,

brayníku) r ,Aueršp9_rit*, _21ubš__!p j.,_11, Pyšoiec, Štép,,rncu-. -Da*

1e ě,,i_*_:*

2. !sil5y*, Boskovice_ (nrad a zánek), l3l_ansek, i:tolšt9,j ,

Čertův hráde§ i{ový Hrld, u ACamc5l, ]1ono_v, .0l;ř:,L4y_.

3. ilraci.y a klílštery ,{ poi,,ocli ,|,oučky (1]cbrů,]ry):
Ťředklášteří u Tíš_n,o1r_4, Lou§];4,_ ( it]:enchoq") ,.1]_Jg_z_C_, .:]:,:i,,._,1,-'

_K9šíkov, Vícko,v., §.uii"o_y_ (Lísek) , ",1itrqv1..*
Při ce st ě tam nebo zpét, z-astávka na zat opení,n

hradu !]"pX§t_s_J_pŘ. Program je n,,rtiio cnál:at jako
bude upravován podl e okolnos,L í a d.ohorly r,lčastnílt 1

c]r::ože,reii
n;:"r,i , ,l ní

z ]r io=r] ,.
,J|. b ),Ý L, J v, a

Před.klád..rrne tři varianty časo,róiro průoěhu:
A. od jezd ráno 6.5. - nutno r:řipojit jeden detr dovclen.:
B. od,jezC od.poledrre 6.5.
C " odjezd ráno 7.5.
Varianta bu{e "rybrána na 4áklaclě ůi sltuse a při li:,1n*lrc

hlasovárri na schůzi . 0rganízlitor ůun zá3ezď.l se 1e,r1 " alie
ne jvÝhcdnějši varianta Á., kt,,:rá nej,ríce do. o]-i ,;7;,r-l1:ji)7

vloženirch prostředků a čersu na cestu. 'Z,áLolra b1,},i oih-ad:rut;l,

17á 1BO í(čs (cena ubyt ováni je 11 i(čs za noc) l i]o ',jlle,bě
do jde k vyílčtovírní pod le s]lutečných náklailri.

1í r*ekreacním středi§líu je možn.o vař,it a je k Cisroz_,íci
umýv,árna s teplou vodou. Stravová.ni yte,lí zajíš:b j,r-,,. ťj',,l.i.cl

provád"i každ,ý sám - je nutno po sobě rlol"onale rrkli,lit.

0kresní Inuz-eum y Ta,chově rrlyrf 3}6 1, akci ,],ltÁtrirž i 'iil-i, i'|1|-i

část publlkace autorů 7,. ?rocházlsy a J . 'iI1o,rce: i:i,_,r,-i..r'_.
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gá*}íx""*,,l__u_a1e 9]íšg§lljlagh_?.l, kberá. fo;.ncLl. s}ctrníiii;7,ae|!-ýc\i.;)e
všec}rna panshá sirlla r,' olc:es,:, včetn ) 1okalit zanilt]_,].c]l .;l

§i]orn/y'ch. 1. č_,ál-b- qbgabq.u'"e hesla !-1,|13io1,- ij,g,.,"? ,r;e§ii:]",;,,
JeCná se o záklaďni príl,ci p_ro ,1anll ízemi obsalru. jíci iie l,i.i,ž..i,::

1oltalítě stručlrou lrist<l.r:ii a 1iopis J_oka,I_ity bez jr::itick-,llr.;
aParátul §8 scupisem z,lj<1.;ciiti 1iter;rtrr::y. ?ředevšin,..jl::.]
obsahu je precianí 6raf icilcu &okumentaci ,,rši:ůe, kcle je úrj

pOtřeirné. Cena neni dcsrrd st:lno\iena, aI_e ,,, ží1,lil;:i ;i:í ; r,.1.,i

nePřesá,hne 15 Kčs. Siražíme ;]e ,lohcd.:rout, {a.by -Lr.r-bo l:,tbli_],i.,c j_

bylo možlro zakoupit ila členskó schi"lzi 16.1ii . ',7,i,:,ie -,,] ',,.,

kteří si c i,ti napiší,
složenkr:u.

ji pŤíložíme ]( ilcčence K;\S s;:o.1.i se
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