
 

 ROTARY KLUB VALTICE – BŘECLAV  

zámeček „La Veneria“, K Venerii 82, Valtice 
691 42 Valtice 

+420 519 352 796 

Meeting:  úterý – Tuesday: IV. - X. - 19.00., XI. - III. -  18.00 
K Venerii 82, Valtice 

IČO 266 78 560 

Valtice,  19. 9. 2017 
 

 Vážení rotariánští přátelé, 
 

náš klub, působící v samém srdci Moravské vinařské oblasti, si Vás dovoluje pozvat  

na  XIII.  mimořádný meeting našeho klubu. 

Tradiční klubovou přednášku na aktuální téma: 

„ …  MAKING A DIFERENCE  …  “ 
přednese přítel MUDr. Karel Klanica 

 

součástí meetingu je 

chutnávání mladého vína 
Meeting se bude konat v pátek 3. listopadu 2017 od 19.00 hod. v Hotelu Kraví Hora 

Bořetice. Ochutnávání mladého vína bude doplněno  gastronomickým zážitkem, kterým bude 

pečená husa, 
jejíž přípravu  provede restaurace Hotelu Kraví Hora. 

 Účastnický poplatek byl stanoven na 1 000,- Kč za osobu.  

Součástí večera bude aukce archivních a oceněných vín. 

 Čistý zisk z této akce bude věnován na charitativní projekty RC Valtice - Břeclav. 

Svoji účastí přispějete k naplnění letošní hesla Ian H.S. Riseley, Prezidenta RI 2017-18 

„ …  MAKING A DIFERENCE  …  “ 
 

Pro zdárnou a kvalitní přípravu akce je nutné odeslat závaznou přihlášku s předstihem. 

Proto Vás žádáme o zaslání přihlášky se  sdělením, kolik přátel s partnery z Vašeho klubu 

přijede. Závaznou  přihlášku zašlete prosím nejpozději do 26. ŘÍJNA 2017 

na e-mail jaroslav.benda@centrum.cz 

Možnosti ubytování: Hotel Kraví Hora www.kravihora.cz, Hotel Modré Hory e-mail: 

hotelmodrehory@zdboretice.cz, Penzion MLÝN Bořetice www.mlyn-boretice.com 

www.velke-pavlovice.cz  

 
 

Na Vaši návštěvu se všichni členové Rotary klubu Valtice – Břeclav upřímně těší. 
 

Leonard Březina, prezident     Jaroslav Benda, past  prezident  

  2011-2012,  2015 – 2016 

         2017-2018                                                                      2006 – 2007          

   tel. 602 736 070                                                                  tel. 777 00 44 53  

                                    jaroslav.benda@centrum.cz 
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RC Valtice – Břeclav 
Přihláška na mimořádný meeting 

 

„ …  ROTARY Serving HUMANITY  …  “ 
konaný dne  3. 11. 2017 

Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 26. 10. 2017 na adresu: 

 
ROTARY KLUB VALTICE – BŘECLAV  

zámeček „La Veneria“, K Venerii 82, Valtice 
691 42 Valtice 

E – mail: jaroslav.benda@centrum.cz 

Prosím, vyplňte čitelně a  odešlete přihlášku pouze jediným z možným způsobem – e-mailem 

 Pan/paní příjmení:   ______________________________________   

Adresa:  _____________________________________________________________________________________  

PSČ:  ____________________   Město:   ____________________________   Stát:   ________________________  

Telefon (vč. předvolby země) : ………………… E-mail :  

Funkce:□ DG □ PDG □ DGE □ prezident  □ sekretář  jiný □ :      ____________________________________  

Rotary klub:   _______________ District:   2240 _____________________________________________________  

Doprovázející osoba/y :  

□ Pan/paní Příjmení:   ……………………………………………… 

 

Vložné na osobu bylo  stanoveno na  akci       1. 000,- Kč 

 

Každý účastník akce obdrží jednu láhev Mladého vína speciálně vyrobeného a nalahvovaného  

pro akci    „ …  MAKING A DIFERENCE  …  “ 
 

Ubytování je hrazeno zvlášť a účastník si je rezervuje sám na základě níže uvedených 

kontaktů. 
: Hotel Kraví Hora www.kravihora.cz, Hotel Modré Hory e-mail: 

hotelmodrehory@zdboretice.cz, Penzion MLÝN Bořetice www.mlyn-boretice.com  

www.velke-pavlovice.cz  
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