
Drahí a milí priatelia Rotariáni, jachtári,  
Býva už zvykom, že pred Sviatkami mieru pokoja a lásky, pred koncom roku hodnotíme čo sme spravili, 

plánujeme si kratšiu ako i  vzdialenejšiu budúcnosť.  

V tomto roku - 2016 ste ma spravili Commodorom Czech and Slovak Rotary fleet YIFR. Ďakujem, 

vážim si to.  Dovoľte mi teda, aby som Vás z tejto pozície ako i ja sám osobne pozdravil, poprial Vám 

Šťastné a Veselé Vianoce, veľmi veľa pokoja a lásky v kruhu svojich najbližších veľmi silné zdravie 

a mnoho úspechov. Do Nového Roku 2017 všetko len to najlepšie.  

Naša flotila končí ďalší , myslím že úspešný rok , v ktorom sme sa stretli na našom pravidelnom RSW 

2016 v Chorvátsku , ako i v krásnom prostredí Slovenského Raja, rozšírili sme svoje rady o ďalších 

nových záujemcov zúčastňovať našich spoločných aktivít.  

V roku 2017,  už máme naplánované RWS 2017 – Vodice a Zadar, jesenné stretnutie, ako i Slovenskú 

premiéru výstavy Richarda Konkolskeho  „Za poznaním  - na a  pod hladinou morí a oceánov“ . 

v Banskej Bystrici na marec – apríl 2017.  

Rád by som pri tejto príležitosti Vám dal niekoľko podnetov k diskusii na tému ako ďalej rozvíjať naše 

aktivity Rotariánskej flotily tak, aby sme jednak sami boli spokojný, radi trávili  spolu čas tak, aby bol 

pre nás všetkým vzájomným obohatením. V obohacovaní nášho priateľstva a vytvárania nových 

vzťahov, rozširovania  Rotariánstva.  

V rozvoji priateľstva a vzájomných vzťahov spojeného s aktívnou činnosťou vidím hlavný zmysel 

existencie Czech and Slovak Rotary fleet. Vieme, že každý z nás už vie ísť na more sám so svojou 

rodinou či partiou, vybrať si svoj program, miesta kde ešte nebol, resp. miesta kam sa ešte chce vrátiť. 

Ale hľadajme cesty ako to robiť, ako pokračovať a ako rozvíjať tak, aby sme spojili osobný aktívny 

oddych s poznávaním  a užívaním si spoločne stráveného času so svojimi priateľmi. Na lodi, v prírode, 

v krásnych historických miestach našich kultúr.   

Pri trávení Sviatkov v kruhu svojej  rodiny sa skúste zamyslieť, prediskutovať so svojimi najbližšími , 

napísať na našej www.rotarysail.eu  stránke , čo by Vás ešte zaujímalo, kam viesť naše spoločné aktivity 

tak, aby toho nebolo veľa,  aby sme sa neotravovali navzájom  a na druhej strane, aby sme si pripravili 

také akcie, také stretnutia a aktivity o ktoré budete mať záujem. Niekoľko možných tém na diskusiu :  

- Účasť na plavbách v iných regiónoch – Grécko, Karibik  a pod ....  

- Účasť sna Rotary regate v Zadare ??  

- Môj dávny sen – začatie spolupráce s poľskými Rotariánmi a plavby po Mazurských jazerách  

- Začlenenie výmenných študentov, alebo našich, Rotariánskych detí  do RSW , resp. pripraviť 

im program- základný jachtársky výcvik  spolu s Poliakmi v jachtárskych bázach  

- ???? námety ???  

Nemyslím si, že by jachting a samozrejme i Rotariánstvo malo byť masovou záležitosťou, jednako by 

sme si mali  položiť i otázku ako pozývať ďalších Rotariánov , ďalších jachtárov medzi nás.  

Ešte raz, Šťastné a Veselé, veľa krásnych zážitkov v Novom Roku 2017 a veľmi sa teším na naše ďalšie 

stretnutia 

S pozdravom Váš Commodore - Czech and Slovak Rotary fleet  

Jano         

http://www.rotarysail.eu/

