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Jak vznikl "CLUB 35"Jak vznikl "CLUB 35"Jak vznikl "CLUB 35"Jak vznikl "CLUB 35"    

    

     V roce 2002 zorganizovala M.S.QUATRO první Profi team. Jednalo se o 

intenzivní školení v obchodních dovednostech ve spojení s praxí. V červenci roku 
2002 tento Profi team skončil. Akce, která trvala dva měsíce, byla pro 
zúčastněné velmi přínosná z hlediska pracovních výsledků, zkušeností a navíc se 
v průběhu vytvořil velmi silný kolektivní duch přátelství a pocit sounáležitosti. 
Není divu, že na společné závěrečné akci Profi teamu jsme nahlas přemýšleli,  jak 
to udělat, abychom se i nadále pravidelně scházeli, vyměňovali si zkušenosti a 
zkoušeli nové zážitky. 

    Tehdy vznikla myšlenka založit klub, která se ihned ujala a postupně se za 
bouřlivé diskuse zhmotňovala. Snad každý měl nějaký nápad, co bychom mohli 
zrealizovat. Myšlenek bylo mnoho - nejen další nadstandardní školení, společné 
zážitky, dovolené, sportovní aktivity, ale vznikla i vize o „kamenném“ klubu, 
kde budeme moci hovořit u kávy o naší práci a nebudou na nás od okolních stolů 
nechápavě hledět cizí lidé. Kde budeme mít možnost si zasportovat, uspořádat 
přednášky ve školících místnostech - zkrátka místo, kde budeme „doma“. Byli 
jsme nadšeni!!! 

      Základní myšlenkou bylo sdružovat lidi z M.S.QUATRO, kteří chtějí svůj 
život prožívat naplno a „cestovat životem první třídou“. Stanovili jsme první 
pravidlo klubu, které bude vstupenkou pro další spolupracovníky a to, výši 
příjmu minimálně 35.000,- Kč měsíčně. Možná každého napadne, proč tato 
částka? Je to jednoduché - k tomu, aby si kdokoli mohl vzít hypotéku na byt, či 
dům, pořídit si auto na leasing a přitom „svobodně“ žít,  je tato výše příjmu 
opravdu minimální. Potom nemusí přemýšlet, zda pojede na dovolenou na 
brněnskou přehradu nebo na Kanárské ostrovy. Pravidlo se natolik ujalo, že jsme 
ho použili i v názvu našeho společenství. Jsme si vědomi, že s postupujícím 
časem se hodnota peněz mění, ale z historických důvodů necháváme název clubu 
35 i vstupenku (výši příjmu 35.000,-) stejné. 

     U zrodu firemního klubu M.S.QUATRO  bylo patnáct nadšených lidí a oba 
majitelé naší společnosti, kteří společně 19.8.2002 založili „CLUB 35“„CLUB 35“„CLUB 35“„CLUB 35“. 
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datumdatumdatumdatum::::        6.12. 6.12. 6.12. 6.12.         2002200220022002    
místo konánímísto konánímísto konánímísto konání: : : :     hotel hotel hotel hotel ––––    SPORT SPORT SPORT SPORT ----    HrotoviceHrotoviceHrotoviceHrotovice    
Téma:Téma:Téma:Téma:        přednáškapřednáškapřednáškapřednáška        „Chci být profesionálem„Chci být profesionálem„Chci být profesionálem„Chci být profesionálem????“ “ “ “ ––––    J. DenkJ. DenkJ. DenkJ. Denk    
organizátor :organizátor :organizátor :organizátor :            Hořínková JanaHořínková JanaHořínková JanaHořínková Jana    a Pavel Braveneca Pavel Braveneca Pavel Braveneca Pavel Bravenec    
 

    PPPProrororo    realizaci nrealizaci nrealizaci nrealizaci našeho prvního oficiálníhoašeho prvního oficiálníhoašeho prvního oficiálníhoašeho prvního oficiálního    setkání Clubu setkání Clubu setkání Clubu setkání Clubu 

33335 jsme z5 jsme z5 jsme z5 jsme zvolili zajímavý volili zajímavý volili zajímavý volili zajímavý Sport Sport Sport Sport hotel vhotel vhotel vhotel v    HrotovicíchHrotovicíchHrotovicíchHrotovicích,,,,    pro jeho pro jeho pro jeho pro jeho 
maximální využití sportovních a relaxačních aktivit.maximální využití sportovních a relaxačních aktivit.maximální využití sportovních a relaxačních aktivit.maximální využití sportovních a relaxačních aktivit.    
    Postupně jsme se scházeli  u bowlingové dráhy, kde mnozí Postupně jsme se scházeli  u bowlingové dráhy, kde mnozí Postupně jsme se scházeli  u bowlingové dráhy, kde mnozí Postupně jsme se scházeli  u bowlingové dráhy, kde mnozí 
zzzz    nás zahájili klub malým turnajem vnás zahájili klub malým turnajem vnás zahájili klub malým turnajem vnás zahájili klub malým turnajem v    hodu koulí.hodu koulí.hodu koulí.hodu koulí.    Poté jsme  se Poté jsme  se Poté jsme  se Poté jsme  se 
přemístili do přilehléhopřemístili do přilehléhopřemístili do přilehléhopřemístili do přilehlého    salósalósalósalónnnnku, kde jsme měli připraveno malé ku, kde jsme měli připraveno malé ku, kde jsme měli připraveno malé ku, kde jsme měli připraveno malé 
občerstvení.občerstvení.občerstvení.občerstvení.    
        Po drobném Po drobném Po drobném Po drobném upřesnění pravidel klubuupřesnění pravidel klubuupřesnění pravidel klubuupřesnění pravidel klubu    jsme sjsme sjsme sjsme s    netrpělivostí  netrpělivostí  netrpělivostí  netrpělivostí  
očekávali  přednáškuočekávali  přednáškuočekávali  přednáškuočekávali  přednášku    pana Jiřího Denka na téma „pana Jiřího Denka na téma „pana Jiřího Denka na téma „pana Jiřího Denka na téma „Chci být Chci být Chci být Chci být 
profesionálem?“.profesionálem?“.profesionálem?“.profesionálem?“.    Osobitostí přednesu a obsahemOsobitostí přednesu a obsahemOsobitostí přednesu a obsahemOsobitostí přednesu a obsahem,,,,    bylo téma více bylo téma více bylo téma více bylo téma více 
než trefné. Mnozí znež trefné. Mnozí znež trefné. Mnozí znež trefné. Mnozí z    nás, po anás, po anás, po anás, po absolvování Profi týmubsolvování Profi týmubsolvování Profi týmubsolvování Profi týmu, , , ,     stálistálistálistáli    před před před před 
otázkouotázkouotázkouotázkou,,,,    CO DÁL?  Jak naložit sCO DÁL?  Jak naložit sCO DÁL?  Jak naložit sCO DÁL?  Jak naložit s    informacemi a nabytými informacemi a nabytými informacemi a nabytými informacemi a nabytými 
zkušenostmizkušenostmizkušenostmizkušenostmi? Snad každému ? Snad každému ? Snad každému ? Snad každému     přednáška přinesla možná ani ne přednáška přinesla možná ani ne přednáška přinesla možná ani ne přednáška přinesla možná ani ne 
odpověď, ale  přinejmenšímodpověď, ale  přinejmenšímodpověď, ale  přinejmenšímodpověď, ale  přinejmenším    důvod kdůvod kdůvod kdůvod k    zamyšlení zamyšlení zamyšlení zamyšlení ----        neboli neboli neboli neboli     „brouk„brouk„brouk„brouka do a do a do a do 
hlavy“.hlavy“.hlavy“.hlavy“.    
    Závěr klZávěr klZávěr klZávěr klubu patřil sportovním aktivitámubu patřil sportovním aktivitámubu patřil sportovním aktivitámubu patřil sportovním aktivitám. Dle zájmu jsme . Dle zájmu jsme . Dle zájmu jsme . Dle zájmu jsme 
využili hotelový bazén, tenisové kurty a zahráli si squavyužili hotelový bazén, tenisové kurty a zahráli si squavyužili hotelový bazén, tenisové kurty a zahráli si squavyužili hotelový bazén, tenisové kurty a zahráli si squassssh.h.h.h.    Je Je Je Je 
neuvěřitelné, že pokud trávíte čas sneuvěřitelné, že pokud trávíte čas sneuvěřitelné, že pokud trávíte čas sneuvěřitelné, že pokud trávíte čas s    přátelipřátelipřátelipřáteli,,,,    „„„„letí jako vodaletí jako vodaletí jako vodaletí jako voda““““. Jediná . Jediná . Jediná . Jediná 
útěcha je, že se příšútěcha je, že se příšútěcha je, že se příšútěcha je, že se příští měsíc sejdeme opět tí měsíc sejdeme opět tí měsíc sejdeme opět tí měsíc sejdeme opět ––––    už se těšíme!!!!  už se těšíme!!!!  už se těšíme!!!!  už se těšíme!!!!          



 
 

 
 

    


