Zápis z jednání členů Czech and Slovak Rotary Fleet
Termín: 4. 11. 2017
Místo: Baraque Wine Gallery Velké Pavlovice
Přítomni: Jano Babic, Martin Pešat, Jan Chalupa, Pavel Benda, Jaroslav Benda, Rado
Simon, Michael Wolf, Bob Křempek, Ondřej Tůma, Víťa Peczi, …
1. RSW 2018
• Termín RSW 2018 byl po diskuzi stanoven na 26. 5. – 2. 6. 2018.
• Oblast plavby: jižní Jadran
• Setkání flotily bude na ostrově Mljet 29. 5. 2017. Přesné místo bude
upřesněno. Během setkání proběhne předání – rotace funkcí ve flotile.
• Program během plavby zajišťuje loď Ondřeje Tůmy.
2. Carniola Cup
• Pořádají slovinští a chorvatští jachtaři, 20 lodí „one design“, máme pozvání
k účasti jednotlivých jachtařů z naší flotily.
• Termín: 26. – 29. 5. 2018.
3. Ján Babic navrhnul, a členové jednomyslně schválili, aby novým vicecommodorem
od 2018 do 2020, a následně commodorem v letech 2020- 2022, se stal Rado
Simon.
4. Členské příspěvky
• Bylo dohodnuto, že důrazně oslovíme neplatící členy s tím, aby doplatili
dlužné příspěvky a případně zvážili své další členství ve flotile. Členské
příspěvky na rok 2017 – 2018 zůstávají ve výši 15 Euro nebo 400 CZK.
Číslo účtu pro členy platící v CZK: 2500687995/2010, číslo účtu pro členy
platící v EUR:
IBAN: CZ94 2010 0000 0020 0068 7999
BIC: FIOBCZPPXXX
Příjemce: Czech and Slovak Rotary Fleet z. s.
Adresa: Růžová 256/14, Opava, 746 01, Czech Republic
5. Bob Křempek upozornil na formální nedostatky způsobené periodickými změnami
funkcionářů a zápisem v OR. Padl návrh, aby pro potřeby OR byli stanoveni 3
členové (např. Pešat, Křempek, Chalupa), kteří budou vykonávat formální
permanentní funkce (např.: předseda, místopředseda, pokladník). To bude
zapsáno v OR a členové flotily budou volit své představitele dle stávajících
pravidel. Bylo dohodnuto, že Bob Křempek prozkoumá optimální řešení (event.
úpravy stanov) a navrhne další postup.
6. Dress Code
• Na základě zkušeností se zahraničí Honza Chalupa navrhnul pořízení
jednotných bílých T-shirt s logem naší flotily. Po diskuzi bylo dohodnuto, že
Honza Chalupa rozešle kontakt na příslušný e-shop a Bob Křempek

prověří možnost výroby trik v rámci naší flotily. Následně doporučíme
členům flotily nákup trik.
7. Kalendář
• V diskuzi padl návrh na výrobu vlastního kalendáře, který by se nabízel při
vhodných příležitostech k prodeji. Výtěžek by šel na charitativní účely.
Obrázky by dodávali členové flotily. První kalendář by byl na rok 2019.
Návrh byl přijat s tím, že Bob Křempek prověří náklady na výrobu a další
nezbytnosti.
8. Honza Chalupa a Rado Simon prezentovali své zážitky, zkušenosti a fotografie ze
setkání IYFR v Alicante a ze startu VOR.

Zapsal: Martin Pešat
7. 11. 2017

