EVROPA CUP 2011
Kroměříž – Bagrák, 12.-13.11.2011,
Přihlášky: http://www.sailing.cz/prihlaska.php?detail=112308

Na EvropaCup 2011 zve KROMĚŘÍŽ
V roce 1997 byla Kroměříž vyhlášena nejkrásnějším
historickým městem České republiky a o rok později byl
zdejší Arcibiskupský zámek spolu s Květnou a
Podzámeckou zahradou zapsán na listinu světového
kulturního dědictví UNESCO. V roce 2011 je dějištěm
Evropacupu!

Co tím myslíme, řekneme-li Evropacup?
Každý z nás patří mezi nejrůznější společenství,
ať už navýsost osobní jako je společenství
rodinné nebo velmi volné, jakým může být
společenství přátel likéru zelená. V dnešní
době, která stále více inklinuje k podivně
anonymnímu a odlidštěnému pojetí společnosti
díky rozvíjejícím se možnostem elektronické
polokomunikace, je udržovaní a rozvíjení
pospolitosti zásadní. Mluvím-li o společenství,
mám na myslí jedno velmi důležité, jehož jsme
spolutvůrci. Je to skupina jachtařů, kteří se
účastní závěrečného společenského závodu
EvropaCup. Význam regaty za čtyři roky daleko

předčil jen sportovní stránku a stala se
významným znakem ukazující pospolitost
jachtařů závodících na Evropách.
Milé Evropářky, Vážení Evropáři,
Považuji za důležité, abychom tuto jachtařskou
pospolitost udržovali a rozvíjeli, a proto si Vám
dovoluji pozvat na letošní Evropacup do
Kroměříže. Pokud českým svátečním dnem
pospolitosti je 28. říjen, jachtařským svátkem je
Evropacup, letos 12.-13. listopadu!

EVROPA CUP 2011
Malý historický exkurz:
To nejdůležitější, samotný nápad, vznikl u
pořadatelů v Chomoutově v roce 2007, kde
tento svátek vzniknul a regaty se zúčastnilo
hned první rok 28 závodníků.

Štafetu převzalo maškarní Těrlicko, kam v roce
2008 přijelo ještě o závodníka více než do
Chomoutova. Třetí velkorysý ročník s noční
lampiónovou rozjížďkou proběhl na slovenském
Senci za účasti 22 lodí. Rok 2010 je rokem
nezapomenutelné
Prahy,
na
kterou
nezapomene 45 závodníků……

….v roce 2011 nás přivítá pohostinná Kroměříž
a její malebný bagrák s charakteristickým
ostrůvkem! Kroměřížští pořadatelé všechny
srdečně zvou!
V dosavadních
čtyřech
ročnících
třikrát
triumfoval Marra, jen na slovenském Senci byla
nejlepší Petra. Kdo zažije letošní listopadovou
koupel?

Ostrůvek na bagráku, na který jste všichni srdečně pořadateli zváni!

EvropaCup navštíví všechny krásné vody a jachtařské klubovny naší země, kde mají jachting rádi!

