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Dne q,. Ťljna od 17:0a proběhne v Technickén kabinetu DK
(Kopeckétl

Na schůz1 budou proJednávány otáaky žlvota Klubu v no-
vých poťtmlnkách, proto žádárr.e členy o co ne jho jněJší írěast.
Klub Je od 27 ] 6. 't990 registrován Jeko samostatný spo].ek.

zde oficiálně rozlouěíme. Na programu je dále : ínformace o
činnosti představenstva, pokladn1 zpráva, seznámení §e sta-
novami i výhled do budoucnosti včetně otázek financování (je
navržen příspěvek 1e_0_1(č§). Budou t6ž rozd,ěleny !}"!}1§3§
Cq"plef]_9gica Bohe$ica (ten i kdo nazaslal petÝ dil složenky
je j vezme sebou, bez dokladu nebud,e publíkace vydána). Bude
zd,e možno též zakoupit některé publikace Chodského nruzea i
0V}! Tachov a Zčtrt (před,evším e.l= :ljir Elaa*rl. uámků ? tvz| na
okr._Taghov od pp: Procházky a ttlovce),' Na schůzi bude možno zaplatit přlspěvkyi jejlchž výše
bude při schůzi stanovena a které není iiž nutno posíJ,at
poštovní poukázkou. tÉlény__,ig9l!óž_ dobrqvo1né g!fupěvkv.
IVepřítornní tl,a schůz1 mohou zaplatlt příspěvky_poštovní pou:
kázkou, oď nlž Již není nutné posílat útržek: Čl§_19__Lq"*1_q_J"g

_uL1+9:3l9_11_§s§k9*§_té!!í_ gpolltelny v PJzni, PSČ 305 09 :--_-_
def_Lo*rl_p§r1_o3icrtCIu (čtvrtlffi a navrhovaným názvem Hlás-
_E"._V něm by postupně měly vyjít stanovy 1 Jlž dlouho ďTi6óT
vaný adresářl

rr"b *a "o"o" .a"e"*
KLub_ Augusta,§eclláčka . Františkánská 13

Stanovy přínášejí celou ř,adu zmén. Hlavní aména spočlvá
v tom, že se předpokládá vznik mistních poboček s právní
subjektlvitou a vlastnlra hospodařením. Členové Ee vzdáleněj-
ších mlst by měli naéiŤ, uvažovat, ,ru jsou-li u,nich podrnínky
pro založeni takov6 pobočky. ttintmální pq.č.et,,ě}e_n_ů_,"j"e_"._5_., Kdo
se jinak nerozhod.ne , z&stává členem plzeňské poboěky. Bude
též dalelco vět _í3qLře_b-a_ťqak§,ionařů, protože lrcažó,'a pobočk'a
stejně jako celý Klub bude mit svů; výbor a kontrolní komi-
si, Předpokládá §€ r že většinu aktivity Bonesou pobočky,
kdežto pŤed"sednictvu celého KAS §e bud,e převážně starat
pouze o publikační činnost a vnější reprezentaci Klubu.

koresnondenci:
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3a1 12 Plzen.
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