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Vážení členové sdružení Voda a Rum, 

dovoluji si Vás oslovit touto cestou. Důvodem je skutečnost, že se nám nedaří svolat 

mimořádnou schůzi sdružení, jejíž hlavním bodem by měla být volba řeky pro letní expedici 

v roce 2013. A tak se poprvé v dějinách sdružení stane nevídaná věc. Volba proběhne 

elektronicky pomocí e-mailu. Stanovy s tímto způsobem nepočítají, ale také ho nezakazují, 

proto si myslím, že proti této volbě nemůže být nic namítáno. 

 

Zde uvádím výtah ze stanov sdružení, který se týká volby řeky pro letní expedici: 

Vedoucí svolává pravidelně jednou ročně mimořádnou výroční schůzi. Na této schůzi jsou 
členové seznámeni s fungováním a hospodařením sdružením. Dále se na mimořádné schůzi 
hlasuje o řece pro letní expedici za sluncem, vodou a Rumem na další rok. Každý člen ve 
sdružení má jeden hlas. Svou volbu vepíše do hlasovacího lístku, který obdrží od vedoucího 
sdružení vzor hlasovacích lístků je přílohou č. 3 těchto stanov. Všechny hlasovací lístky musí 
být stejné. Do hlasovacího lístku se nesmí vepisovat tak aby volba prosvítala skrz. Hlasující 
do lístku vepíše jedno jméno řeky, která je uvedena v seznamu, který je přílohou č. 4 
těchto stanov a nebyla cílem letní expedice za sluncem vodou a rumem v předešlých třech 
letech. V případě, že řeka není v hodná na týdenní expedici (je možné jet pouze část jejího 
toku apod.) je možné do hlasovacího lístku vepsat kombinaci více řek (tyto řeky však musí 
být buď navazující na sebe, nebo musí být od sebe vzdáleny tak, aby přejezd na jednu z nich 
zbytečně neprodražoval, nebo nekomplikoval letní expedici). Seznam řek je možné rozšiřovat 
po odhlasování nadpoloviční většinou přítomných členů na schůzi. Všechny hlasovací lístky 
musejí být složeny stejně a vloženy do osudí. Člen sdružení má právo nezúčastnit se 
hlasování. Hlasovací lístky, na kterých by se objevila řeka, která není v uvedeném seznamu, 
budou vyřazeny a považovány za neplatné. Členové sdružení mají právo podat protest proti 
hlasování vedoucímu. Ten společně se zástupcem vedoucího a jednatelem rozhodnou o jeho 
oprávněnosti. V případě shledání, že protest byl oprávněný, vyhlásí hlasování jako neplatné a 
vyhlásí hlasování nové. Cílem letní expedice za sluncem, vodou a rumem se stává řeka, 
která je na hlasovacích lístcích zastoupena nejpočetněji. Pokud se stane, že některé řeky, 
budou mít shodný počet hlasů, hlasování se opakuje. V novém hlasování mají členové na 
výběr, pouze z řek, které měli shodný počet hlasů. V případě, že i v tomto hlasování obdrží 
více řek shodný počet hlasů, rozhodne o cíli letní expedice los. Los provede osoba, která 
bude odhlasována nadpoloviční většinou přítomných na výroční schůzi. Los bude proveden 
výběrem jednoho z hlasovacích lístků z posledního hlasování. 
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Seznam řek, ze kterých je možno vybírat v hlasování: 
 

1. Berounka 
2. Vltava 
3. Lužnice 
4. Ohře  nelze hlasovat byla cílem expedice v roce 2010 
5. Sázava  nelze hlasovat byla cílem expedice v roce 2012 
6. Otava 
7. Bóbr 
8. Dyje – Thaya 
9. Jizera 
10. Orlice 
11. Morava  nelze hlasovat byla cílem expedice v roce 2011 
12. Drawa 
13. Kwisa 
14. Hron 
15. Dunajec 
16. Váh 
17. Malše 

 
 
  A teď k samotnému hlasování. To bude probíhat velmi jednoduše. Každý člen 
sdružení napíše svou řeku do mailu a tento mail odešle na adresu                
hlasovani2013@voda-a-rum.org. Záměrně jsem vybral mail člověka, který není členem 
sdružení a abych ani já neviděl průběžné výsledky a nemohl popřípadě hlasování 
manipulovat. Konečným termínem pro odeslání je pondělí 11. 6. 2012. V úterý 12. 6. 2012 
bude všem členům sdružení odeslán výsledek hlasování. Tato skutečnost bude uvedena i na 
internetových stránkách sdružení a facebookovém profilu. V případě, že se hlasování 
nezúčastní nadpoloviční většina členů (tzn. 4 členové) bude hlasování vyhlášeno znova 
v náhradním termínu. 
 
  
 Děkuji všem za účast na hlasování a doufám, že s vybranou řekou budou spokojení 
všichni členové sdružení. 
 
 
 Ahoj, vodě zdar a rumu zvlášť. 
 
 
 
 
 
 
 

Standa 
jednatel sdružení  
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