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Datum:  2. ledna 2004 
Místo konání:  Hustopeče 
Téma:   plánování nového rokuplánování nového rokuplánování nového rokuplánování nového roku 
Organizátor:  Martin Macho 
 

TTTTentokrátentokrátentokrátentokrát                jsmejsmejsmejsme         si si si si     zvolili  zvolili  zvolili  zvolili             netradičnínetradičnínetradičnínetradiční         místo místo místo místo         pro pro pro pro        

konáníkonáníkonáníkonání    CluCluCluClububububu     35 35 35 35,,,,         a  a  a  a             totototo     posezení posezení posezení posezení         u u u u     Martina  Martina  Martina  Martina     MaMaMaMachochochocho         v v v v            
Hustopečích.Hustopečích.Hustopečích.Hustopečích.    
Celý klubCelý klubCelý klubCelý klub jsme pojali  jsme pojali  jsme pojali  jsme pojali jako relaxační a zároveň i jakjako relaxační a zároveň i jakjako relaxační a zároveň i jakjako relaxační a zároveň i jako zajímavý start o zajímavý start o zajímavý start o zajímavý start 
do nového rokudo nového rokudo nového rokudo nového roku. U dobrého jídla a pití. U dobrého jídla a pití. U dobrého jídla a pití. U dobrého jídla a pití jsme v jsme v jsme v jsme v    živé diskusi hovořili živé diskusi hovořili živé diskusi hovořili živé diskusi hovořili 
oooo možnostech a plánech. P možnostech a plánech. P možnostech a plánech. P možnostech a plánech. Při kulečníku a šipkách vznikla ři kulečníku a šipkách vznikla ři kulečníku a šipkách vznikla ři kulečníku a šipkách vznikla ve víru ve víru ve víru ve víru 
dobré nálady dobré nálady dobré nálady dobré nálady kromě jiného i myšlenka na uskromě jiného i myšlenka na uskromě jiného i myšlenka na uskromě jiného i myšlenka na uspořádání pořádání pořádání pořádání „„„„Prvního Prvního Prvního Prvního 
firemního plesufiremního plesufiremního plesufiremního plesu““““. Již při vyslovení nápadu,. Již při vyslovení nápadu,. Již při vyslovení nápadu,. Již při vyslovení nápadu,    který většinu který většinu který většinu který většinu 
zúčastněných nadchlzúčastněných nadchlzúčastněných nadchlzúčastněných nadchl, , , , jsme pomalu začali i jsme pomalu začali i jsme pomalu začali i jsme pomalu začali i ssss    plánováním realizace.plánováním realizace.plánováním realizace.plánováním realizace.    
NNNNe nadarmo se říkáe nadarmo se říkáe nadarmo se říkáe nadarmo se říká, , , ,     že od skvělé myšlenky je ježe od skvělé myšlenky je ježe od skvělé myšlenky je ježe od skvělé myšlenky je jennnn malý krůček malý krůček malý krůček malý krůček    
kkkk    činučinučinučinu....    Při velkém nadšení nápady nebralyPři velkém nadšení nápady nebralyPři velkém nadšení nápady nebralyPři velkém nadšení nápady nebraly konce a to konce a to konce a to konce a toto je to je to je to je 
výsledek:výsledek:výsledek:výsledek:    
    

Dne 28. února 2004 se konáDne 28. února 2004 se konáDne 28. února 2004 se konáDne 28. února 2004 se koná    

„„„„První MAŠKARNÍ ples M.S.QUATROPrvní MAŠKARNÍ ples M.S.QUATROPrvní MAŠKARNÍ ples M.S.QUATROPrvní MAŠKARNÍ ples M.S.QUATRO““““    
vvvv    hotelu  CENTRO hotelu  CENTRO hotelu  CENTRO hotelu  CENTRO –––– Hustopeče Hustopeče Hustopeče Hustopeče    
vstup pouze vvstup pouze vvstup pouze vvstup pouze v    maskách!!!!!!!!!maskách!!!!!!!!!maskách!!!!!!!!!maskách!!!!!!!!!    

Součástí plesu bude vyhodnocení masek a bohatá tombolaSoučástí plesu bude vyhodnocení masek a bohatá tombolaSoučástí plesu bude vyhodnocení masek a bohatá tombolaSoučástí plesu bude vyhodnocení masek a bohatá tombola    
O skvělou hudbu kO skvělou hudbu kO skvělou hudbu kO skvělou hudbu k    tanci nebude nouzetanci nebude nouzetanci nebude nouzetanci nebude nouze    

    
    
Po zbytek klubu jsme se Po zbytek klubu jsme se Po zbytek klubu jsme se Po zbytek klubu jsme se ddddále ále ále ále věnovali volné zábavě,věnovali volné zábavě,věnovali volné zábavě,věnovali volné zábavě, hraní  hraní  hraní  hraní 
kulečníkukulečníkukulečníkukulečníku, šipek a ochutnávání výborn, šipek a ochutnávání výborn, šipek a ochutnávání výborn, šipek a ochutnávání výborného archivního vína. ého archivního vína. ého archivního vína. ého archivního vína.     



 

 

 

 

 



           ÚÚÚÚNOR  NOR  NOR  NOR      2004200420042004        

Datum:  6. února  2004 
Místo konání: M palác – Brno 
Téma:   motokáry, hra CASHFLOW KVADRANTmotokáry, hra CASHFLOW KVADRANTmotokáry, hra CASHFLOW KVADRANTmotokáry, hra CASHFLOW KVADRANT    
Organizátor:   Miroslav Nevěděl 
 

SSSSetkání  Clubu 35 se opět vydařilo. Club 35, sdružující etkání  Clubu 35 se opět vydařilo. Club 35, sdružující etkání  Clubu 35 se opět vydařilo. Club 35, sdružující etkání  Clubu 35 se opět vydařilo. Club 35, sdružující 

skupinu pravidelně se scházejících přátel, uspořádal společnou akci  skupinu pravidelně se scházejících přátel, uspořádal společnou akci  skupinu pravidelně se scházejících přátel, uspořádal společnou akci  skupinu pravidelně se scházejících přátel, uspořádal společnou akci  
také tento měsíc. Rada klubu se sešla staké tento měsíc. Rada klubu se sešla staké tento měsíc. Rada klubu se sešla staké tento měsíc. Rada klubu se sešla s    předstihem a opět předstihem a opět předstihem a opět předstihem a opět 
pracovala na klubových pravidlech. Ostatní členové mělipracovala na klubových pravidlech. Ostatní členové mělipracovala na klubových pravidlech. Ostatní členové mělipracovala na klubových pravidlech. Ostatní členové měli sraz         sraz         sraz         sraz        
o hodinu a půl později vo hodinu a půl později vo hodinu a půl později vo hodinu a půl později v    restauraci McDonald´s vrestauraci McDonald´s vrestauraci McDonald´s vrestauraci McDonald´s v    brněnském M brněnském M brněnském M brněnském M 
paláci a poté následoval hromadný přesun do suterénu na paláci a poté následoval hromadný přesun do suterénu na paláci a poté následoval hromadný přesun do suterénu na paláci a poté následoval hromadný přesun do suterénu na 
motokáry. Byla pro nás  vyhrazena celá dráha. Osm motokár motokáry. Byla pro nás  vyhrazena celá dráha. Osm motokár motokáry. Byla pro nás  vyhrazena celá dráha. Osm motokár motokáry. Byla pro nás  vyhrazena celá dráha. Osm motokár 
kroužilo téměř celou hodinu a desetiminutové přestávky sloužily kroužilo téměř celou hodinu a desetiminutové přestávky sloužily kroužilo téměř celou hodinu a desetiminutové přestávky sloužily kroužilo téměř celou hodinu a desetiminutové přestávky sloužily 
pouzpouzpouzpouze ke ke ke k    odpočinku střídajících posádek. Tato adrenalinová odpočinku střídajících posádek. Tato adrenalinová odpočinku střídajících posádek. Tato adrenalinová odpočinku střídajících posádek. Tato adrenalinová 
záležitost si záhy získala i ženskou část klubu, i když to zpočátku záležitost si záhy získala i ženskou část klubu, i když to zpočátku záležitost si záhy získala i ženskou část klubu, i když to zpočátku záležitost si záhy získala i ženskou část klubu, i když to zpočátku 
vypadalo, že se některé jeho členky kvypadalo, že se některé jeho členky kvypadalo, že se některé jeho členky kvypadalo, že se některé jeho členky k    nasazení přilby neodhodlají. nasazení přilby neodhodlají. nasazení přilby neodhodlají. nasazení přilby neodhodlají. 
VVVV    několika minutách už ovšem nebylo opatrných řidičů a řidiček. několika minutách už ovšem nebylo opatrných řidičů a řidiček. několika minutách už ovšem nebylo opatrných řidičů a řidiček. několika minutách už ovšem nebylo opatrných řidičů a řidiček. 
DráDráDráDráhou kroužili pouze ke všemu odhodlaní a na život a na smrt hou kroužili pouze ke všemu odhodlaní a na život a na smrt hou kroužili pouze ke všemu odhodlaní a na život a na smrt hou kroužili pouze ke všemu odhodlaní a na život a na smrt 
zápolící závodníci.zápolící závodníci.zápolící závodníci.zápolící závodníci.    

Čas uplynul jako voda a klub se poté přesunul do Čas uplynul jako voda a klub se poté přesunul do Čas uplynul jako voda a klub se poté přesunul do Čas uplynul jako voda a klub se poté přesunul do 
připraveného salonku vpřipraveného salonku vpřipraveného salonku vpřipraveného salonku v    hotelu Malá Morávka a po malém hotelu Malá Morávka a po malém hotelu Malá Morávka a po malém hotelu Malá Morávka a po malém 
občerstvení tu na něj čekal další program. “Klubáci“ dostali jako občerstvení tu na něj čekal další program. “Klubáci“ dostali jako občerstvení tu na něj čekal další program. “Klubáci“ dostali jako občerstvení tu na něj čekal další program. “Klubáci“ dostali jako 
první vprvní vprvní vprvní v    M.S.QUATRO mimořádnou příležitost si zahrát finanční M.S.QUATRO mimořádnou příležitost si zahrát finanční M.S.QUATRO mimořádnou příležitost si zahrát finanční M.S.QUATRO mimořádnou příležitost si zahrát finanční 
hru CASHFLOW KVADRANT. Tato hra od Roberta T. Kiyosaki hru CASHFLOW KVADRANT. Tato hra od Roberta T. Kiyosaki hru CASHFLOW KVADRANT. Tato hra od Roberta T. Kiyosaki hru CASHFLOW KVADRANT. Tato hra od Roberta T. Kiyosaki 
si neklade za cíl pouze pobavit, ale jejím prostřednictvím získají si neklade za cíl pouze pobavit, ale jejím prostřednictvím získají si neklade za cíl pouze pobavit, ale jejím prostřednictvím získají si neklade za cíl pouze pobavit, ale jejím prostřednictvím získají 
hráči znalosti ve finančním investování. Učí se zacházet hráči znalosti ve finančním investování. Učí se zacházet hráči znalosti ve finančním investování. Učí se zacházet hráči znalosti ve finančním investování. Učí se zacházet 
ssss    vlastními penězi a ti vlastními penězi a ti vlastními penězi a ti vlastními penězi a ti úspěšnější velmi rychle zbohatnout. úspěšnější velmi rychle zbohatnout. úspěšnější velmi rychle zbohatnout. úspěšnější velmi rychle zbohatnout. 
Pozornost hráčů vydržela až do pozdních nočních hodin. Byla to Pozornost hráčů vydržela až do pozdních nočních hodin. Byla to Pozornost hráčů vydržela až do pozdních nočních hodin. Byla to Pozornost hráčů vydržela až do pozdních nočních hodin. Byla to 
skvělá akce, při níž jsme se nejen pobavili, ale navíc formou hry i skvělá akce, při níž jsme se nejen pobavili, ale navíc formou hry i skvělá akce, při níž jsme se nejen pobavili, ale navíc formou hry i skvělá akce, při níž jsme se nejen pobavili, ale navíc formou hry i 
poučili.  poučili.  poučili.  poučili.      



    

 

 

 

 

    



           B           B           B           BŘEZEN ŘEZEN ŘEZEN ŘEZEN     2004200420042004        

Datum:             13. – 14. března  2004 
Místo konání:  Velké  Karlovice - hotel Horal 
Téma:    lyžovánílyžovánílyžovánílyžování 
Organizátor:   Milan Žůrek 
 

SSSSetkání březnového Clubu 35 se uskutečnilo 13. a etkání březnového Clubu 35 se uskutečnilo 13. a etkání březnového Clubu 35 se uskutečnilo 13. a etkání březnového Clubu 35 se uskutečnilo 13. a 

14.3.2004 ve Velkých Karlovicích. Sešli jsme se v sobotu 14.3.2004 ve Velkých Karlovicích. Sešli jsme se v sobotu 14.3.2004 ve Velkých Karlovicích. Sešli jsme se v sobotu 14.3.2004 ve Velkých Karlovicích. Sešli jsme se v sobotu 
ránránránráno na hotelu Horal, kde jsme měli objednaný nocleh. o na hotelu Horal, kde jsme měli objednaný nocleh. o na hotelu Horal, kde jsme měli objednaný nocleh. o na hotelu Horal, kde jsme měli objednaný nocleh. 
Dopoledne jsme měli možnost sledovat přímo u hotelu Dopoledne jsme měli možnost sledovat přímo u hotelu Dopoledne jsme měli možnost sledovat přímo u hotelu Dopoledne jsme měli možnost sledovat přímo u hotelu 
Dětský karneval na lyžích a rozhodně se bylo na co dívat. Dětský karneval na lyžích a rozhodně se bylo na co dívat. Dětský karneval na lyžích a rozhodně se bylo na co dívat. Dětský karneval na lyžích a rozhodně se bylo na co dívat. 
Lyžařské umění zúčastněných dětí bylo obdivuhodné a Lyžařské umění zúčastněných dětí bylo obdivuhodné a Lyžařské umění zúčastněných dětí bylo obdivuhodné a Lyžařské umění zúčastněných dětí bylo obdivuhodné a 
pestré masky dokreslovaly skvělou atmosférupestré masky dokreslovaly skvělou atmosférupestré masky dokreslovaly skvělou atmosférupestré masky dokreslovaly skvělou atmosféru. Po karnevalu  . Po karnevalu  . Po karnevalu  . Po karnevalu  
jsme se přesunuli do lyžařského střediska Razula, kde jsme jsme se přesunuli do lyžařského střediska Razula, kde jsme jsme se přesunuli do lyžařského střediska Razula, kde jsme jsme se přesunuli do lyžařského střediska Razula, kde jsme 
strávili celý zbytek sobotního dne. Tady se uskutečnil  druhý strávili celý zbytek sobotního dne. Tady se uskutečnil  druhý strávili celý zbytek sobotního dne. Tady se uskutečnil  druhý strávili celý zbytek sobotního dne. Tady se uskutečnil  druhý 
karneval na lyžích, tentokrát pro dospělé, organizovaný  karneval na lyžích, tentokrát pro dospělé, organizovaný  karneval na lyžích, tentokrát pro dospělé, organizovaný  karneval na lyžích, tentokrát pro dospělé, organizovaný  
jako ukončení  lyžařské sezóny 2004. Večer proběhl na jako ukončení  lyžařské sezóny 2004. Večer proběhl na jako ukončení  lyžařské sezóny 2004. Večer proběhl na jako ukončení  lyžařské sezóny 2004. Večer proběhl na 
hotelu ahotelu ahotelu ahotelu a po velmi chutné večeři jsme zakončili sobotní den  po velmi chutné večeři jsme zakončili sobotní den  po velmi chutné večeři jsme zakončili sobotní den  po velmi chutné večeři jsme zakončili sobotní den 
bowlingem.bowlingem.bowlingem.bowlingem.    

VVVV    neděli ráno, ihned po snídani,  jsme využili neděli ráno, ihned po snídani,  jsme využili neděli ráno, ihned po snídani,  jsme využili neděli ráno, ihned po snídani,  jsme využili 
sjezdovku přímo u našeho hotelu, kde se lyžovali  celé sjezdovku přímo u našeho hotelu, kde se lyžovali  celé sjezdovku přímo u našeho hotelu, kde se lyžovali  celé sjezdovku přímo u našeho hotelu, kde se lyžovali  celé 
dopoledne a po obědě jsme se rozjeli kdopoledne a po obědě jsme se rozjeli kdopoledne a po obědě jsme se rozjeli kdopoledne a po obědě jsme se rozjeli k    domovům.  Byl to domovům.  Byl to domovům.  Byl to domovům.  Byl to 
skvělé strávený sportovní víkend.skvělé strávený sportovní víkend.skvělé strávený sportovní víkend.skvělé strávený sportovní víkend.    
            
    
    
    
    
    



                 

 

 

 

    



           D           D           D           DUBEN UBEN UBEN UBEN     2004200420042004        

Datum:             9.dubna 2004 
Místo konání:  Rozdrojovice, Hotel Atlantis 
Téma:    životospráva životospráva životospráva životospráva ---- Ajurvéda Ajurvéda Ajurvéda Ajurvéda 
Organizátor:   Jiří Franc 

DDDDne  9.4. 2004 vne  9.4. 2004 vne  9.4. 2004 vne  9.4. 2004 v    krásném prostředí hotelu Atlantis proběhl Club 35 se krásném prostředí hotelu Atlantis proběhl Club 35 se krásném prostředí hotelu Atlantis proběhl Club 35 se krásném prostředí hotelu Atlantis proběhl Club 35 se 

zaměřením na životzaměřením na životzaměřením na životzaměřením na životosprávu a každý, kdo se účastnil tohoto setkání,  šel na klub osprávu a každý, kdo se účastnil tohoto setkání,  šel na klub osprávu a každý, kdo se účastnil tohoto setkání,  šel na klub osprávu a každý, kdo se účastnil tohoto setkání,  šel na klub 
zzzz    určitými předsudky, co se asi dozví o tom, co je a není zdravé. Vurčitými předsudky, co se asi dozví o tom, co je a není zdravé. Vurčitými předsudky, co se asi dozví o tom, co je a není zdravé. Vurčitými předsudky, co se asi dozví o tom, co je a není zdravé. V    médiích médiích médiích médiích 
slýcháme o tom,  že pít mléko je zdravé a za dva  či tři měsíce už to neplatí. Pak slýcháme o tom,  že pít mléko je zdravé a za dva  či tři měsíce už to neplatí. Pak slýcháme o tom,  že pít mléko je zdravé a za dva  či tři měsíce už to neplatí. Pak slýcháme o tom,  že pít mléko je zdravé a za dva  či tři měsíce už to neplatí. Pak 
je těžké najít, co je pravda a co jje těžké najít, co je pravda a co jje těžké najít, co je pravda a co jje těžké najít, co je pravda a co je pouhý obchodní tah vlivných firem. Informace e pouhý obchodní tah vlivných firem. Informace e pouhý obchodní tah vlivných firem. Informace e pouhý obchodní tah vlivných firem. Informace 
na toto téma nám přinesl pan Pavol Hloška zna toto téma nám přinesl pan Pavol Hloška zna toto téma nám přinesl pan Pavol Hloška zna toto téma nám přinesl pan Pavol Hloška z    Nového Města nad Metují. .Nového Města nad Metují. .Nového Města nad Metují. .Nového Města nad Metují. .    

Je důležité si uvědomit, že každý zJe důležité si uvědomit, že každý zJe důležité si uvědomit, že každý zJe důležité si uvědomit, že každý z    nás je originál. Vnás je originál. Vnás je originál. Vnás je originál. V    něčem jsme si něčem jsme si něčem jsme si něčem jsme si 
podobní a někdy téměř totožní, ale ve většině případů jsme odlišní. Úpodobní a někdy téměř totožní, ale ve většině případů jsme odlišní. Úpodobní a někdy téměř totožní, ale ve většině případů jsme odlišní. Úpodobní a někdy téměř totožní, ale ve většině případů jsme odlišní. Úplně stejně plně stejně plně stejně plně stejně 
je to sje to sje to sje to s    potravinami. Pro někoho je vhodná čerstvá zelenina a pro někoho naopak potravinami. Pro někoho je vhodná čerstvá zelenina a pro někoho naopak potravinami. Pro někoho je vhodná čerstvá zelenina a pro někoho naopak potravinami. Pro někoho je vhodná čerstvá zelenina a pro někoho naopak 
tepelně upravená. Dostali jsme skvělou možnost získat podrobné informace o tepelně upravená. Dostali jsme skvělou možnost získat podrobné informace o tepelně upravená. Dostali jsme skvělou možnost získat podrobné informace o tepelně upravená. Dostali jsme skvělou možnost získat podrobné informace o 
konkrétních potravinách, jaký mají vliv na náš organismus. Stačilo si chvíli konkrétních potravinách, jaký mají vliv na náš organismus. Stačilo si chvíli konkrétních potravinách, jaký mají vliv na náš organismus. Stačilo si chvíli konkrétních potravinách, jaký mají vliv na náš organismus. Stačilo si chvíli 
posedět sposedět sposedět sposedět s    panpanpanpanem Hloškou a ten na základě tepového testu určil,  jak naše tělo em Hloškou a ten na základě tepového testu určil,  jak naše tělo em Hloškou a ten na základě tepového testu určil,  jak naše tělo em Hloškou a ten na základě tepového testu určil,  jak naše tělo 
reaguje na různé potraviny.reaguje na různé potraviny.reaguje na různé potraviny.reaguje na různé potraviny.    

Zajímá vás co je za metodu, která určuje obecná pravidla ve zdravém Zajímá vás co je za metodu, která určuje obecná pravidla ve zdravém Zajímá vás co je za metodu, která určuje obecná pravidla ve zdravém Zajímá vás co je za metodu, která určuje obecná pravidla ve zdravém 
stravování? Jedná se o Ajurvédu (nauka o dlouhověkosti). Je to metoda ověřená, stravování? Jedná se o Ajurvédu (nauka o dlouhověkosti). Je to metoda ověřená, stravování? Jedná se o Ajurvédu (nauka o dlouhověkosti). Je to metoda ověřená, stravování? Jedná se o Ajurvédu (nauka o dlouhověkosti). Je to metoda ověřená, 
resp. Fungující,resp. Fungující,resp. Fungující,resp. Fungující, tři tisíce let. A jak se pan Hloška dostal k tři tisíce let. A jak se pan Hloška dostal k tři tisíce let. A jak se pan Hloška dostal k tři tisíce let. A jak se pan Hloška dostal k    této metodě této metodě této metodě této metodě 
stravování? Před jedenácti lety těžce onemocněl a diagnóza lékařů mu určila, že stravování? Před jedenácti lety těžce onemocněl a diagnóza lékařů mu určila, že stravování? Před jedenácti lety těžce onemocněl a diagnóza lékařů mu určila, že stravování? Před jedenácti lety těžce onemocněl a diagnóza lékařů mu určila, že 
mu zbývají maximálně dva roky života. Dnes, díky této metodě, chodí kmu zbývají maximálně dva roky života. Dnes, díky této metodě, chodí kmu zbývají maximálně dva roky života. Dnes, díky této metodě, chodí kmu zbývají maximálně dva roky života. Dnes, díky této metodě, chodí k    lékařům lékařům lékařům lékařům 
jen na preventivní prohlídky a lékaři sejen na preventivní prohlídky a lékaři sejen na preventivní prohlídky a lékaři sejen na preventivní prohlídky a lékaři se diví. Během osobních konzultací  diví. Během osobních konzultací  diví. Během osobních konzultací  diví. Během osobních konzultací 
ssss    panem Hloškou ostatní kolegové hráli bowling, ale téma bylo tentokrát panem Hloškou ostatní kolegové hráli bowling, ale téma bylo tentokrát panem Hloškou ostatní kolegové hráli bowling, ale téma bylo tentokrát panem Hloškou ostatní kolegové hráli bowling, ale téma bylo tentokrát 
mnohem zajímavější,  a proto záhy zůstaly koule i dráhy téměř nevytížené,  nemnohem zajímavější,  a proto záhy zůstaly koule i dráhy téměř nevytížené,  nemnohem zajímavější,  a proto záhy zůstaly koule i dráhy téměř nevytížené,  nemnohem zajímavější,  a proto záhy zůstaly koule i dráhy téměř nevytížené,  ne----li li li li 
nepoužité.nepoužité.nepoužité.nepoužité.    

A nyní jedna zpráva pro, odpusťte mi ten výraz,  masožravceA nyní jedna zpráva pro, odpusťte mi ten výraz,  masožravceA nyní jedna zpráva pro, odpusťte mi ten výraz,  masožravceA nyní jedna zpráva pro, odpusťte mi ten výraz,  masožravce. Úplně . Úplně . Úplně . Úplně 
každý může jíst maso a neškodí nám, jen je dobré vědět,  které. Pro někoho je každý může jíst maso a neškodí nám, jen je dobré vědět,  které. Pro někoho je každý může jíst maso a neškodí nám, jen je dobré vědět,  které. Pro někoho je každý může jíst maso a neškodí nám, jen je dobré vědět,  které. Pro někoho je 
dobré vepřové, pro někoho kuřecí. Také jedna zajímavá zpráva pro dámy, které dobré vepřové, pro někoho kuřecí. Také jedna zajímavá zpráva pro dámy, které dobré vepřové, pro někoho kuřecí. Také jedna zajímavá zpráva pro dámy, které dobré vepřové, pro někoho kuřecí. Také jedna zajímavá zpráva pro dámy, které 
se trápí sse trápí sse trápí sse trápí s    tvary svých postav. Kdo neuslyší, tak neuvěří! Bylo jim doporučeno tvary svých postav. Kdo neuslyší, tak neuvěří! Bylo jim doporučeno tvary svých postav. Kdo neuslyší, tak neuvěří! Bylo jim doporučeno tvary svých postav. Kdo neuslyší, tak neuvěří! Bylo jim doporučeno 
zvýšit přísun szvýšit přísun szvýšit přísun szvýšit přísun sladkých potravin. Divíte se? Kdo ví něco málo o Ajurvédě,  resp. ladkých potravin. Divíte se? Kdo ví něco málo o Ajurvédě,  resp. ladkých potravin. Divíte se? Kdo ví něco málo o Ajurvédě,  resp. ladkých potravin. Divíte se? Kdo ví něco málo o Ajurvédě,  resp. 
o svém těle,  tak už ne. Co říci na závěr? Jestliže každý budeme jíst totéž, o svém těle,  tak už ne. Co říci na závěr? Jestliže každý budeme jíst totéž, o svém těle,  tak už ne. Co říci na závěr? Jestliže každý budeme jíst totéž, o svém těle,  tak už ne. Co říci na závěr? Jestliže každý budeme jíst totéž, 
výsledný efekt, nejen vzhledový,  ale i zdravotní, nemusí být stejný!výsledný efekt, nejen vzhledový,  ale i zdravotní, nemusí být stejný!výsledný efekt, nejen vzhledový,  ale i zdravotní, nemusí být stejný!výsledný efekt, nejen vzhledový,  ale i zdravotní, nemusí být stejný!    

 

    
    
    



           K           K           K           KVĚTEN  VĚTEN  VĚTEN  VĚTEN      2004200420042004        

                 
Datum:  7. května   2004 
Místo konání:  hotel ANAHOF – Domašov 
 Téma:  „finanční analýza“„finanční analýza“„finanční analýza“„finanční analýza“ 
 Organizátor:  Navrátilová Ilona 
 

KKKKvětnový  Club 35 se  uskutečnil vvětnový  Club 35 se  uskutečnil vvětnový  Club 35 se  uskutečnil vvětnový  Club 35 se  uskutečnil v    pátek  pátek  pátek  pátek  

7.5.2004 na manažerském hotelu ANAHOF   u  Domašova. 7.5.2004 na manažerském hotelu ANAHOF   u  Domašova. 7.5.2004 na manažerském hotelu ANAHOF   u  Domašova. 7.5.2004 na manažerském hotelu ANAHOF   u  Domašova. 
Hlavním programem Clubu byla přednHlavním programem Clubu byla přednHlavním programem Clubu byla přednHlavním programem Clubu byla přednáška na téma áška na téma áška na téma áška na téma 
„finanční analýza“, kterou nás provedl lektor Ing. Jílek.  „finanční analýza“, kterou nás provedl lektor Ing. Jílek.  „finanční analýza“, kterou nás provedl lektor Ing. Jílek.  „finanční analýza“, kterou nás provedl lektor Ing. Jílek.  
Seznámil nás sSeznámil nás sSeznámil nás sSeznámil nás s    postupem finančního plánování vpostupem finančního plánování vpostupem finančního plánování vpostupem finančního plánování v    rodině,  rodině,  rodině,  rodině,  
jak pomoci klientovi definovat cíle, analyzovat zdroje a jak pomoci klientovi definovat cíle, analyzovat zdroje a jak pomoci klientovi definovat cíle, analyzovat zdroje a jak pomoci klientovi definovat cíle, analyzovat zdroje a 
rizika, navrhnout finanční plán, vybrat vhodné produkty a rizika, navrhnout finanční plán, vybrat vhodné produkty a rizika, navrhnout finanční plán, vybrat vhodné produkty a rizika, navrhnout finanční plán, vybrat vhodné produkty a 
najít řešení.najít řešení.najít řešení.najít řešení.    

Pro mnohé zPro mnohé zPro mnohé zPro mnohé z    nás byl nový úhel pohledu na toto téma nás byl nový úhel pohledu na toto téma nás byl nový úhel pohledu na toto téma nás byl nový úhel pohledu na toto téma 
přinejmenším velmi zajímavý a bylo jisté, že tyto informace přinejmenším velmi zajímavý a bylo jisté, že tyto informace přinejmenším velmi zajímavý a bylo jisté, že tyto informace přinejmenším velmi zajímavý a bylo jisté, že tyto informace 
přinesou do naší práce nové aspekty a našim klientům přinesou do naší práce nové aspekty a našim klientům přinesou do naší práce nové aspekty a našim klientům přinesou do naší práce nové aspekty a našim klientům 
obrovský přínos ve formě ucelené finanční analýzy a hlavně obrovský přínos ve formě ucelené finanční analýzy a hlavně obrovský přínos ve formě ucelené finanční analýzy a hlavně obrovský přínos ve formě ucelené finanční analýzy a hlavně 
řešení,  která se nabízí.řešení,  která se nabízí.řešení,  která se nabízí.řešení,  která se nabízí.    

Plni nPlni nPlni nPlni nových dojmů jsme chutně povečeřeli a posléze ových dojmů jsme chutně povečeřeli a posléze ových dojmů jsme chutně povečeřeli a posléze ových dojmů jsme chutně povečeřeli a posléze 
jsme Club završili společenskou hrou CASHFLOW jsme Club završili společenskou hrou CASHFLOW jsme Club završili společenskou hrou CASHFLOW jsme Club završili společenskou hrou CASHFLOW 
KVADRANT, která velmi názorně učí, jak sKVADRANT, která velmi názorně učí, jak sKVADRANT, která velmi názorně učí, jak sKVADRANT, která velmi názorně učí, jak s    financemi financemi financemi financemi 
nejen hospodařit, ale hlavně je i rozmnožovat. nejen hospodařit, ale hlavně je i rozmnožovat. nejen hospodařit, ale hlavně je i rozmnožovat. nejen hospodařit, ale hlavně je i rozmnožovat.     

VVVV    příjemném prostředí a výborném kolektivu jsme se příjemném prostředí a výborném kolektivu jsme se příjemném prostředí a výborném kolektivu jsme se příjemném prostředí a výborném kolektivu jsme se 
dobře  pobavilidobře  pobavilidobře  pobavilidobře  pobavili, odpočinuli a rozšířili své vědomosti v, odpočinuli a rozšířili své vědomosti v, odpočinuli a rozšířili své vědomosti v, odpočinuli a rozšířili své vědomosti v    našem našem našem našem 
oboru. Pravdou je, že toto se nedá vyčíst soboru. Pravdou je, že toto se nedá vyčíst soboru. Pravdou je, že toto se nedá vyčíst soboru. Pravdou je, že toto se nedá vyčíst s    těchto řádků těchto řádků těchto řádků těchto řádků –––– je  je  je  je 
to třeba prožít!to třeba prožít!to třeba prožít!to třeba prožít!    



           ČČČČERVEN  ERVEN  ERVEN  ERVEN      2004200420042004        

                 
Datum:  5. – 6.  června    2004 
Místo konání:  hotel Panorama - Blansko 
Akce:  návštěvanávštěvanávštěvanávštěva Moravského krasu  Moravského krasu  Moravského krasu  Moravského krasu ---- Macocha Macocha Macocha Macocha    
Organizátor:   Išová  Irena 
 

ČČČČervnovýervnovýervnovýervnový        Club 35 se konal ve dnech 5. Club 35 se konal ve dnech 5. Club 35 se konal ve dnech 5. Club 35 se konal ve dnech 5. –––– 6. června 2004  6. června 2004  6. června 2004  6. června 2004 

a byl určen nejen pro členy klubu, ale také pro jejich rodinné a byl určen nejen pro členy klubu, ale také pro jejich rodinné a byl určen nejen pro členy klubu, ale také pro jejich rodinné a byl určen nejen pro členy klubu, ale také pro jejich rodinné 
příslušníky. Sraz byl vpříslušníky. Sraz byl vpříslušníky. Sraz byl vpříslušníky. Sraz byl v    blanenském okrese, a to přesně blanenském okrese, a to přesně blanenském okrese, a to přesně blanenském okrese, a to přesně 
vvvv    Moravském krasu, chráněMoravském krasu, chráněMoravském krasu, chráněMoravském krasu, chráněné krajinné oblasti, známém především né krajinné oblasti, známém především né krajinné oblasti, známém především né krajinné oblasti, známém především 
svými vápencovými  jeskyněmi. Navštívili jsme nejen známou svými vápencovými  jeskyněmi. Navštívili jsme nejen známou svými vápencovými  jeskyněmi. Navštívili jsme nejen známou svými vápencovými  jeskyněmi. Navštívili jsme nejen známou 
propast Macocha, ale se zatajeným dechem jsme prošli propast Macocha, ale se zatajeným dechem jsme prošli propast Macocha, ale se zatajeným dechem jsme prošli propast Macocha, ale se zatajeným dechem jsme prošli 
světoznámou Punkevní jeskyní a nenechali jsme si ujít ani plavbu světoznámou Punkevní jeskyní a nenechali jsme si ujít ani plavbu světoznámou Punkevní jeskyní a nenechali jsme si ujít ani plavbu světoznámou Punkevní jeskyní a nenechali jsme si ujít ani plavbu 
na lodičkách nitrem tohoto moravského skvna lodičkách nitrem tohoto moravského skvna lodičkách nitrem tohoto moravského skvna lodičkách nitrem tohoto moravského skvostu. Snad všichni jsme ostu. Snad všichni jsme ostu. Snad všichni jsme ostu. Snad všichni jsme 
se shodli, že jsme si zavzpomínali na školní léta, kdy právě toto se shodli, že jsme si zavzpomínali na školní léta, kdy právě toto se shodli, že jsme si zavzpomínali na školní léta, kdy právě toto se shodli, že jsme si zavzpomínali na školní léta, kdy právě toto 
místo bylo cílem školních výletů, ale od té doby uběhlo u mnohých místo bylo cílem školních výletů, ale od té doby uběhlo u mnohých místo bylo cílem školních výletů, ale od té doby uběhlo u mnohých místo bylo cílem školních výletů, ale od té doby uběhlo u mnohých 
zzzz    nás již hodně vody. Po exkursi jeskyní jsme se přemístili do nás již hodně vody. Po exkursi jeskyní jsme se přemístili do nás již hodně vody. Po exkursi jeskyní jsme se přemístili do nás již hodně vody. Po exkursi jeskyní jsme se přemístili do 
hotelu Panorama v Blansku, kde jsme chotelu Panorama v Blansku, kde jsme chotelu Panorama v Blansku, kde jsme chotelu Panorama v Blansku, kde jsme chutně poobědvali a poté hutně poobědvali a poté hutně poobědvali a poté hutně poobědvali a poté 
jsme se vydali na vycházku na nedalekou rozhlednu Veselice jsme se vydali na vycházku na nedalekou rozhlednu Veselice jsme se vydali na vycházku na nedalekou rozhlednu Veselice jsme se vydali na vycházku na nedalekou rozhlednu Veselice ––––    
Podvrší. Pro každého, kdo vyšel 168 schodů, čekala odměna v Podvrší. Pro každého, kdo vyšel 168 schodů, čekala odměna v Podvrší. Pro každého, kdo vyšel 168 schodů, čekala odměna v Podvrší. Pro každého, kdo vyšel 168 schodů, čekala odměna v 
podobě překrásného výhledu na široké okolí . Večer jsme se všichni podobě překrásného výhledu na široké okolí . Večer jsme se všichni podobě překrásného výhledu na široké okolí . Večer jsme se všichni podobě překrásného výhledu na široké okolí . Večer jsme se všichni 
sešli ugrilovat si kousek šťavnatého masa, psešli ugrilovat si kousek šťavnatého masa, psešli ugrilovat si kousek šťavnatého masa, psešli ugrilovat si kousek šťavnatého masa, podělit se o zážitky odělit se o zážitky odělit se o zážitky odělit se o zážitky 
zzzz    uplynulého dne, ale hlavně strávit příjemný večer vuplynulého dne, ale hlavně strávit příjemný večer vuplynulého dne, ale hlavně strávit příjemný večer vuplynulého dne, ale hlavně strávit příjemný večer v    prima prima prima prima 
kolektivu.kolektivu.kolektivu.kolektivu.        

Průběh tohoto klubu byl velmi zajímavý a pestrý. KPrůběh tohoto klubu byl velmi zajímavý a pestrý. KPrůběh tohoto klubu byl velmi zajímavý a pestrý. KPrůběh tohoto klubu byl velmi zajímavý a pestrý. K    dispozici dispozici dispozici dispozici 
nám byla sauna, bazén, tenisové kurty a taktéž byla možnost nám byla sauna, bazén, tenisové kurty a taktéž byla možnost nám byla sauna, bazén, tenisové kurty a taktéž byla možnost nám byla sauna, bazén, tenisové kurty a taktéž byla možnost 
zapůjčení jízdních kol  a rybářských prutů zapůjčení jízdních kol  a rybářských prutů zapůjčení jízdních kol  a rybářských prutů zapůjčení jízdních kol  a rybářských prutů kkkk    pokusu o rybaření. pokusu o rybaření. pokusu o rybaření. pokusu o rybaření. 
Škoda, že dva dny utekly jako voda. Na druhou stranu se už teď Škoda, že dva dny utekly jako voda. Na druhou stranu se už teď Škoda, že dva dny utekly jako voda. Na druhou stranu se už teď Škoda, že dva dny utekly jako voda. Na druhou stranu se už teď 
můžeme těšit na nové zážitky při realizaci dalších  akcí Clubu 35. můžeme těšit na nové zážitky při realizaci dalších  akcí Clubu 35. můžeme těšit na nové zážitky při realizaci dalších  akcí Clubu 35. můžeme těšit na nové zážitky při realizaci dalších  akcí Clubu 35.     
    



 

 

 

 

 



                                            ČČČČERVENEC  ERVENEC  ERVENEC  ERVENEC      2004200420042004        

                 
Datum:  2. července    2004 
Místo konání: FINO club – Brno – Modřice 
Téma:  dosledovánídosledovánídosledovánídosledování   
Organizátor: Rostislav Seďa 

PPPPrvní pátek vrvní pátek vrvní pátek vrvní pátek v    měsíci červenci, tedy přesně 2.7. měsíci červenci, tedy přesně 2.7. měsíci červenci, tedy přesně 2.7. měsíci červenci, tedy přesně 2.7. 

2004, patřil již tradičně  Clubu 35, který se tentokrát 2004, patřil již tradičně  Clubu 35, který se tentokrát 2004, patřil již tradičně  Clubu 35, který se tentokrát 2004, patřil již tradičně  Clubu 35, který se tentokrát konal konal konal konal 
vvvv    hotelu FINO club  vhotelu FINO club  vhotelu FINO club  vhotelu FINO club  v    Modřicích u Brna.Modřicích u Brna.Modřicích u Brna.Modřicích u Brna.    

Hlavním programem tohoto klubu byla přednáška pod Hlavním programem tohoto klubu byla přednáška pod Hlavním programem tohoto klubu byla přednáška pod Hlavním programem tohoto klubu byla přednáška pod 
názvem „Dosledování“, kterou pro nás připravil náš kolega názvem „Dosledování“, kterou pro nás připravil náš kolega názvem „Dosledování“, kterou pro nás připravil náš kolega názvem „Dosledování“, kterou pro nás připravil náš kolega 
pan Špaček, jenž má vpan Špaček, jenž má vpan Špaček, jenž má vpan Špaček, jenž má v    této oblasti bohaté zkušenosti a této oblasti bohaté zkušenosti a této oblasti bohaté zkušenosti a této oblasti bohaté zkušenosti a 
vynikající výsledky.vynikající výsledky.vynikající výsledky.vynikající výsledky.    

Všechny nás zaujal jeho osVšechny nás zaujal jeho osVšechny nás zaujal jeho osVšechny nás zaujal jeho osobitý názor, kdy člověk,  obitý názor, kdy člověk,  obitý názor, kdy člověk,  obitý názor, kdy člověk,  
který po  vstupním semináři nemá uzavřené kombinace,  je  který po  vstupním semináři nemá uzavřené kombinace,  je  který po  vstupním semináři nemá uzavřené kombinace,  je  který po  vstupním semináři nemá uzavřené kombinace,  je  
jako by nosil  „bílé ponožky“. Všichni považujeme jako by nosil  „bílé ponožky“. Všichni považujeme jako by nosil  „bílé ponožky“. Všichni považujeme jako by nosil  „bílé ponožky“. Všichni považujeme 
kombinace finančních programů za neodmyslitelnou součást kombinace finančních programů za neodmyslitelnou součást kombinace finančních programů za neodmyslitelnou součást kombinace finančních programů za neodmyslitelnou součást 
investice při tvorbě finanční rezervy, ale toto přirovnání pro investice při tvorbě finanční rezervy, ale toto přirovnání pro investice při tvorbě finanční rezervy, ale toto přirovnání pro investice při tvorbě finanční rezervy, ale toto přirovnání pro 
nánánánás bylo nové, zajímavé a výstižné.s bylo nové, zajímavé a výstižné.s bylo nové, zajímavé a výstižné.s bylo nové, zajímavé a výstižné.    

Druhá část klubu se týkala výhradně zábavy. Využili Druhá část klubu se týkala výhradně zábavy. Využili Druhá část klubu se týkala výhradně zábavy. Využili Druhá část klubu se týkala výhradně zábavy. Využili 
jsme osvěžení vjsme osvěžení vjsme osvěžení vjsme osvěžení v    hotelovém bazénu, někteří zhotelovém bazénu, někteří zhotelovém bazénu, někteří zhotelovém bazénu, někteří z    nás si zahráli nás si zahráli nás si zahráli nás si zahráli 
tenis na přilehlém tenisovém kurtu, jiní využili příležitosti tenis na přilehlém tenisovém kurtu, jiní využili příležitosti tenis na přilehlém tenisovém kurtu, jiní využili příležitosti tenis na přilehlém tenisovém kurtu, jiní využili příležitosti 
potrápit fyzickou zdatnost a zahráli si  squash apotrápit fyzickou zdatnost a zahráli si  squash apotrápit fyzickou zdatnost a zahráli si  squash apotrápit fyzickou zdatnost a zahráli si  squash a někteří  někteří  někteří  někteří 
zavzpomínali na výpočty úhlů vzavzpomínali na výpočty úhlů vzavzpomínali na výpočty úhlů vzavzpomínali na výpočty úhlů v    matematice a zahráli si  matematice a zahráli si  matematice a zahráli si  matematice a zahráli si  
kulečník . kulečník . kulečník . kulečník .     

Po velmi chutné večeři nás čekal turnaj vPo velmi chutné večeři nás čekal turnaj vPo velmi chutné večeři nás čekal turnaj vPo velmi chutné večeři nás čekal turnaj v    kuželkách,  kuželkách,  kuželkách,  kuželkách,  
který byl vynikajícím zakončením této akce.  který byl vynikajícím zakončením této akce.  který byl vynikajícím zakončením této akce.  který byl vynikajícím zakončením této akce.      
    



    
    

 

 

 

 

    
    

    
    

    
    
    
    



           S           S           S           SRPEN  RPEN  RPEN  RPEN      2004200420042004        

                 
Datum:             6. srpna    2004 
Místo konání:  hotel ATLANTIS – Rozdrojovice 
Téma:  Klientský servisKlientský servisKlientský servisKlientský servis 
Organizátor: Jaroslava  Mikulková 
 

HHHHllllavním tématem pátečního Clubu 35 dne 6.8.2004 na avním tématem pátečního Clubu 35 dne 6.8.2004 na avním tématem pátečního Clubu 35 dne 6.8.2004 na avním tématem pátečního Clubu 35 dne 6.8.2004 na 

hotelu Atlantis vhotelu Atlantis vhotelu Atlantis vhotelu Atlantis v    Rozdrojovicích byla přednáška paní Danuše Rozdrojovicích byla přednáška paní Danuše Rozdrojovicích byla přednáška paní Danuše Rozdrojovicích byla přednáška paní Danuše 
Miklášové na téma „Klientský servis“.Miklášové na téma „Klientský servis“.Miklášové na téma „Klientský servis“.Miklášové na téma „Klientský servis“.    

Naše kolegyně náNaše kolegyně náNaše kolegyně náNaše kolegyně nám ukázala vlastní „rukopis“ vm ukázala vlastní „rukopis“ vm ukázala vlastní „rukopis“ vm ukázala vlastní „rukopis“ v    péči o klienty péči o klienty péči o klienty péči o klienty 
a mnoho za mnoho za mnoho za mnoho z    toho, co bylo řečeno, bylo přínosem pro nás pro všechny. toho, co bylo řečeno, bylo přínosem pro nás pro všechny. toho, co bylo řečeno, bylo přínosem pro nás pro všechny. toho, co bylo řečeno, bylo přínosem pro nás pro všechny. 
Je více než jasné, že kvalitní a profesionální  péče o klienty  je Je více než jasné, že kvalitní a profesionální  péče o klienty  je Je více než jasné, že kvalitní a profesionální  péče o klienty  je Je více než jasné, že kvalitní a profesionální  péče o klienty  je 
jednou zjednou zjednou zjednou z    těch velkých drobností, kterou se odlišujeme od většiny těch velkých drobností, kterou se odlišujeme od většiny těch velkých drobností, kterou se odlišujeme od většiny těch velkých drobností, kterou se odlišujeme od většiny 
obchodních zástupců, a že právě servis bude vobchodních zástupců, a že právě servis bude vobchodních zástupců, a že právě servis bude vobchodních zástupců, a že právě servis bude v    budoucnosti budoucnosti budoucnosti budoucnosti 
neodmyslitelnou součástí každého, kdo bude chtít být na trhu  neodmyslitelnou součástí každého, kdo bude chtít být na trhu  neodmyslitelnou součástí každého, kdo bude chtít být na trhu  neodmyslitelnou součástí každého, kdo bude chtít být na trhu  
úspěšný.úspěšný.úspěšný.úspěšný.    

Velkou pozornost a zájem vzbudila zmínka o vedení  Velkou pozornost a zájem vzbudila zmínka o vedení  Velkou pozornost a zájem vzbudila zmínka o vedení  Velkou pozornost a zájem vzbudila zmínka o vedení  
záznamů i nepatrných znalostech o klientech vzáznamů i nepatrných znalostech o klientech vzáznamů i nepatrných znalostech o klientech vzáznamů i nepatrných znalostech o klientech v    osobních kartách. osobních kartách. osobních kartách. osobních kartách. 
Znát a pamatZnát a pamatZnát a pamatZnát a pamatovat si jméno psa, přesné patro bytu, oblíbené knihy ovat si jméno psa, přesné patro bytu, oblíbené knihy ovat si jméno psa, přesné patro bytu, oblíbené knihy ovat si jméno psa, přesné patro bytu, oblíbené knihy 
či sportovní zájmy našich klientů by mělo být samozřejmostí. či sportovní zájmy našich klientů by mělo být samozřejmostí. či sportovní zájmy našich klientů by mělo být samozřejmostí. či sportovní zájmy našich klientů by mělo být samozřejmostí. 
Pokud si nevedeme podrobné a přesné poznámky v osobní složce Pokud si nevedeme podrobné a přesné poznámky v osobní složce Pokud si nevedeme podrobné a přesné poznámky v osobní složce Pokud si nevedeme podrobné a přesné poznámky v osobní složce 
klienta,  které doplňujeme VŽDY po schůzce a studujeme VŽDY klienta,  které doplňujeme VŽDY po schůzce a studujeme VŽDY klienta,  které doplňujeme VŽDY po schůzce a studujeme VŽDY klienta,  které doplňujeme VŽDY po schůzce a studujeme VŽDY 
před schůzkou, nemůžepřed schůzkou, nemůžepřed schůzkou, nemůžepřed schůzkou, nemůžeme o klientech vědět vše podstatné. me o klientech vědět vše podstatné. me o klientech vědět vše podstatné. me o klientech vědět vše podstatné.     

Po přednášce jsme se přesunuli do překrásné hotelové Po přednášce jsme se přesunuli do překrásné hotelové Po přednášce jsme se přesunuli do překrásné hotelové Po přednášce jsme se přesunuli do překrásné hotelové 
zahrady, kde jsme měli připravenou večeři. Na čerstvém vzduchu zahrady, kde jsme měli připravenou večeři. Na čerstvém vzduchu zahrady, kde jsme měli připravenou večeři. Na čerstvém vzduchu zahrady, kde jsme měli připravenou večeři. Na čerstvém vzduchu 
při  bohaté diskuzi, obklopeni chutným jídlem a pitím, jsme při  bohaté diskuzi, obklopeni chutným jídlem a pitím, jsme při  bohaté diskuzi, obklopeni chutným jídlem a pitím, jsme při  bohaté diskuzi, obklopeni chutným jídlem a pitím, jsme 
poseděli až do večera, kdy jsme se obohacenposeděli až do večera, kdy jsme se obohacenposeděli až do večera, kdy jsme se obohacenposeděli až do večera, kdy jsme se obohaceni o nové zkušenosti i o nové zkušenosti i o nové zkušenosti i o nové zkušenosti 
vydali ke svým domovům. vydali ke svým domovům. vydali ke svým domovům. vydali ke svým domovům.     
    

    



           Z           Z           Z           ZÁŘÍ  ÁŘÍ  ÁŘÍ  ÁŘÍ      2004200420042004        

                 
Datum:   24. – 29. září    2004 

Místo konání:  Chorvatsko  
Akce:  JachtaJachtaJachtaJachta  
Organizátor:  Martin Macho a Miroslav Nevěděl 
 

JJJJednoho   letního dne si členové Rady Clubu a mednoho   letního dne si členové Rady Clubu a mednoho   letního dne si členové Rady Clubu a mednoho   letního dne si členové Rady Clubu a majitelé firmy sezvali ajitelé firmy sezvali ajitelé firmy sezvali ajitelé firmy sezvali 

všechny členy a tvářili se velmi záhadně.  Sdělili nám svůj návrh na organizaci dalšího všechny členy a tvářili se velmi záhadně.  Sdělili nám svůj návrh na organizaci dalšího všechny členy a tvářili se velmi záhadně.  Sdělili nám svůj návrh na organizaci dalšího všechny členy a tvářili se velmi záhadně.  Sdělili nám svůj návrh na organizaci dalšího 
pravidelného setkání Clubu. Některé kolegy šokovali, ale zaručeně všechny pravidelného setkání Clubu. Některé kolegy šokovali, ale zaručeně všechny pravidelného setkání Clubu. Některé kolegy šokovali, ale zaručeně všechny pravidelného setkání Clubu. Některé kolegy šokovali, ale zaručeně všechny 
nadchli….Pojedeme na jachtu do Chorvatska!!!!!nadchli….Pojedeme na jachtu do Chorvatska!!!!!nadchli….Pojedeme na jachtu do Chorvatska!!!!!nadchli….Pojedeme na jachtu do Chorvatska!!!!!    

Potom dostaly věci rychlýPotom dostaly věci rychlýPotom dostaly věci rychlýPotom dostaly věci rychlý spád. Dne 24.9.2004 večer  jsme se sešli před OD  spád. Dne 24.9.2004 večer  jsme se sešli před OD  spád. Dne 24.9.2004 večer  jsme se sešli před OD  spád. Dne 24.9.2004 večer  jsme se sešli před OD 
Tesco a se seznamem věcí, které máme pořídit,  jsme se vydali po skupinkách Tesco a se seznamem věcí, které máme pořídit,  jsme se vydali po skupinkách Tesco a se seznamem věcí, které máme pořídit,  jsme se vydali po skupinkách Tesco a se seznamem věcí, které máme pořídit,  jsme se vydali po skupinkách 
nakupovat. Nikdy bych neřekla, že i u nákupu může být taková legrace. Venku ještě nakupovat. Nikdy bych neřekla, že i u nákupu může být taková legrace. Venku ještě nakupovat. Nikdy bych neřekla, že i u nákupu může být taková legrace. Venku ještě nakupovat. Nikdy bych neřekla, že i u nákupu může být taková legrace. Venku ještě 
pár nezbytných fotografií a odjíždíme. Přesto, žpár nezbytných fotografií a odjíždíme. Přesto, žpár nezbytných fotografií a odjíždíme. Přesto, žpár nezbytných fotografií a odjíždíme. Přesto, že cesta byla opravdu vyčerpávající, e cesta byla opravdu vyčerpávající, e cesta byla opravdu vyčerpávající, e cesta byla opravdu vyčerpávající, 
byla výborná nálada, zvláště pak u některých posádek fungovala solidarita sbyla výborná nálada, zvláště pak u některých posádek fungovala solidarita sbyla výborná nálada, zvláště pak u některých posádek fungovala solidarita sbyla výborná nálada, zvláště pak u některých posádek fungovala solidarita s    řidiči.řidiči.řidiči.řidiči.    

Ze dvou různých přístavů  „marín“ vypluly dvě luxusní jachty. Ze Sukošanu Ze dvou různých přístavů  „marín“ vypluly dvě luxusní jachty. Ze Sukošanu Ze dvou různých přístavů  „marín“ vypluly dvě luxusní jachty. Ze Sukošanu Ze dvou různých přístavů  „marín“ vypluly dvě luxusní jachty. Ze Sukošanu 
to byla desetičlenná posádka na lodi Teja pod vedením kapitánato byla desetičlenná posádka na lodi Teja pod vedením kapitánato byla desetičlenná posádka na lodi Teja pod vedením kapitánato byla desetičlenná posádka na lodi Teja pod vedením kapitána Martina Macho a  Martina Macho a  Martina Macho a  Martina Macho a 
druhá zdruhá zdruhá zdruhá z    Murteru Murteru Murteru Murteru –––– jachta Alegria s jachta Alegria s jachta Alegria s jachta Alegria s    kapitánem Miroslavem Nevědělem a skapitánem Miroslavem Nevědělem a skapitánem Miroslavem Nevědělem a skapitánem Miroslavem Nevědělem a s    devíti devíti devíti devíti 
námořníky na palubě.námořníky na palubě.námořníky na palubě.námořníky na palubě.    

První den nebyly podmínky pro vyplutí nejlepší, tak se posádky hlavně První den nebyly podmínky pro vyplutí nejlepší, tak se posádky hlavně První den nebyly podmínky pro vyplutí nejlepší, tak se posádky hlavně První den nebyly podmínky pro vyplutí nejlepší, tak se posádky hlavně 
zabydlovaly a seznamovaly szabydlovaly a seznamovaly szabydlovaly a seznamovaly szabydlovaly a seznamovaly s    lodí. Po snídani jsme vypluli. Jemně posilnlodí. Po snídani jsme vypluli. Jemně posilnlodí. Po snídani jsme vypluli. Jemně posilnlodí. Po snídani jsme vypluli. Jemně posilněni (všemi ěni (všemi ěni (všemi ěni (všemi 
námořníky doporučeným nápojem) jsme to zvládli brilantně, alespoň vnámořníky doporučeným nápojem) jsme to zvládli brilantně, alespoň vnámořníky doporučeným nápojem) jsme to zvládli brilantně, alespoň vnámořníky doporučeným nápojem) jsme to zvládli brilantně, alespoň v    naší posádce. naší posádce. naší posádce. naší posádce. 
Druhá posádka byla kromě ojedinělé mořské nemoci také perfektní. Vlny se mírně Druhá posádka byla kromě ojedinělé mořské nemoci také perfektní. Vlny se mírně Druhá posádka byla kromě ojedinělé mořské nemoci také perfektní. Vlny se mírně Druhá posádka byla kromě ojedinělé mořské nemoci také perfektní. Vlny se mírně 
vzdouvaly a my jsme zažívali neskutečně krásné pocity. Perfektní byla souhra vzdouvaly a my jsme zažívali neskutečně krásné pocity. Perfektní byla souhra vzdouvaly a my jsme zažívali neskutečně krásné pocity. Perfektní byla souhra vzdouvaly a my jsme zažívali neskutečně krásné pocity. Perfektní byla souhra 
posádkyposádkyposádkyposádky při vaření, ale i při stahování a natahování plachet a zvláště při kotvení. To  při vaření, ale i při stahování a natahování plachet a zvláště při kotvení. To  při vaření, ale i při stahování a natahování plachet a zvláště při kotvení. To  při vaření, ale i při stahování a natahování plachet a zvláště při kotvení. To 
vše umocňovalo naše nádherné zážitky a co teprve, když jsme vypluli na otevřené vše umocňovalo naše nádherné zážitky a co teprve, když jsme vypluli na otevřené vše umocňovalo naše nádherné zážitky a co teprve, když jsme vypluli na otevřené vše umocňovalo naše nádherné zážitky a co teprve, když jsme vypluli na otevřené 
moře. Vlny byly opravdu velké a konečně jsme mohli využít příznivého větru a moře. Vlny byly opravdu velké a konečně jsme mohli využít příznivého větru a moře. Vlny byly opravdu velké a konečně jsme mohli využít příznivého větru a moře. Vlny byly opravdu velké a konečně jsme mohli využít příznivého větru a 
pořádně plachtit. Jpořádně plachtit. Jpořádně plachtit. Jpořádně plachtit. Jeden večer jsme strávili veden večer jsme strávili veden večer jsme strávili veden večer jsme strávili v    Šibeniku společně a zábavu nám okolní Šibeniku společně a zábavu nám okolní Šibeniku společně a zábavu nám okolní Šibeniku společně a zábavu nám okolní 
lodě mohli jen závidět. Poté jsme společně navštívili Národní park KRKA a večer lodě mohli jen závidět. Poté jsme společně navštívili Národní park KRKA a večer lodě mohli jen závidět. Poté jsme společně navštívili Národní park KRKA a večer lodě mohli jen závidět. Poté jsme společně navštívili Národní park KRKA a večer 
jsme na společné večeři ochutnali místní speciality vjsme na společné večeři ochutnali místní speciality vjsme na společné večeři ochutnali místní speciality vjsme na společné večeři ochutnali místní speciality v    jedné zjedné zjedné zjedné z    nábřežních restaurací. nábřežních restaurací. nábřežních restaurací. nábřežních restaurací. 
Poslední den byl krásný, sPoslední den byl krásný, sPoslední den byl krásný, sPoslední den byl krásný, slunečný, a proto jsme zakotvili vlunečný, a proto jsme zakotvili vlunečný, a proto jsme zakotvili vlunečný, a proto jsme zakotvili v    jedné romantické zátoce, jedné romantické zátoce, jedné romantické zátoce, jedné romantické zátoce, 
kde jsme chytali bronz a koupali se vkde jsme chytali bronz a koupali se vkde jsme chytali bronz a koupali se vkde jsme chytali bronz a koupali se v    moři. Škoda, že všechno krásné tak rychle moři. Škoda, že všechno krásné tak rychle moři. Škoda, že všechno krásné tak rychle moři. Škoda, že všechno krásné tak rychle 
uběhne, ale naštěstí je vše řádně zdokumentováno.uběhne, ale naštěstí je vše řádně zdokumentováno.uběhne, ale naštěstí je vše řádně zdokumentováno.uběhne, ale naštěstí je vše řádně zdokumentováno.    
Co jsme si odnesli??? Nepopsatelné Co jsme si odnesli??? Nepopsatelné Co jsme si odnesli??? Nepopsatelné Co jsme si odnesli??? Nepopsatelné ---- to se musí zažít. Je to ten pr to se musí zažít. Je to ten pr to se musí zažít. Je to ten pr to se musí zažít. Je to ten pravý náboj do další avý náboj do další avý náboj do další avý náboj do další 
práce. Těšíme se na další mořská dobrodružství.  Předběžně jsme se dohodli, že vpráce. Těšíme se na další mořská dobrodružství.  Předběžně jsme se dohodli, že vpráce. Těšíme se na další mořská dobrodružství.  Předběžně jsme se dohodli, že vpráce. Těšíme se na další mořská dobrodružství.  Předběžně jsme se dohodli, že v    létě létě létě létě 
2005 vyrážíme zase a už nyní se všichni těšíme.2005 vyrážíme zase a už nyní se všichni těšíme.2005 vyrážíme zase a už nyní se všichni těšíme.2005 vyrážíme zase a už nyní se všichni těšíme.    



 

 

 

 

 



 

 

 

 

    



           Z     Z     Z     ZÁŘÍ  ÁŘÍ  ÁŘÍ  ÁŘÍ      2004200420042004        

                 
Datum:         4. – 5. září    2004 
Místo konání:  Vyšší Brod – penzion Inge  
Akce:  sjíždění Vltavy na raftechsjíždění Vltavy na raftechsjíždění Vltavy na raftechsjíždění Vltavy na raftech 
Organizátor:   Petr  Švec 
 

VVVV pořadí   již devátý letošní Club 35  se konal 4. pořadí   již devátý letošní Club 35  se konal 4. pořadí   již devátý letošní Club 35  se konal 4. pořadí   již devátý letošní Club 35  se konal 4.----5. září 5. září 5. září 5. září 

i si si si s    rodinnými příslušníky. Sešli jsme se vrodinnými příslušníky. Sešli jsme se vrodinnými příslušníky. Sešli jsme se vrodinnými příslušníky. Sešli jsme se v    hojném počtu vhojném počtu vhojném počtu vhojném počtu v    11 hod. 11 hod. 11 hod. 11 hod. 
vvvv    penzionu Inge  ve Vyšším Brodě. Po dobrém obědě jsme si penzionu Inge  ve Vyšším Brodě. Po dobrém obědě jsme si penzionu Inge  ve Vyšším Brodě. Po dobrém obědě jsme si penzionu Inge  ve Vyšším Brodě. Po dobrém obědě jsme si 
zapůjčili šest  raftů a dvě odvážné dvojice si půjčily kzapůjčili šest  raftů a dvě odvážné dvojice si půjčily kzapůjčili šest  raftů a dvě odvážné dvojice si půjčily kzapůjčili šest  raftů a dvě odvážné dvojice si půjčily kanoe. anoe. anoe. anoe. 
SSSS    halasným vodáckým pozdravem „Ahoooj“ jsme proplouvali řekou halasným vodáckým pozdravem „Ahoooj“ jsme proplouvali řekou halasným vodáckým pozdravem „Ahoooj“ jsme proplouvali řekou halasným vodáckým pozdravem „Ahoooj“ jsme proplouvali řekou 
Vltavou. Občas jsme se zlehka zhoupli vVltavou. Občas jsme se zlehka zhoupli vVltavou. Občas jsme se zlehka zhoupli vVltavou. Občas jsme se zlehka zhoupli v    peřejích. Úspěšně jsme peřejích. Úspěšně jsme peřejích. Úspěšně jsme peřejích. Úspěšně jsme 
sjeli i tři jezy.sjeli i tři jezy.sjeli i tři jezy.sjeli i tři jezy.    
        Na první občerstvovací zastávce jsme se pobavili pohledem Na první občerstvovací zastávce jsme se pobavili pohledem Na první občerstvovací zastávce jsme se pobavili pohledem Na první občerstvovací zastávce jsme se pobavili pohledem 
na projíždějící účastníky neckyády. Naši pozornna projíždějící účastníky neckyády. Naši pozornna projíždějící účastníky neckyády. Naši pozornna projíždějící účastníky neckyády. Naši pozornost upoutal  ost upoutal  ost upoutal  ost upoutal  
„Pohádkový hrad“ , „Teletubbies“ , „Lyžaři“ či plavidlo „Vánoce „Pohádkový hrad“ , „Teletubbies“ , „Lyžaři“ či plavidlo „Vánoce „Pohádkový hrad“ , „Teletubbies“ , „Lyžaři“ či plavidlo „Vánoce „Pohádkový hrad“ , „Teletubbies“ , „Lyžaři“ či plavidlo „Vánoce 
vvvv    Krymu“,  které mělo sKrymu“,  které mělo sKrymu“,  které mělo sKrymu“,  které mělo s    sebou na palubě psa i živého kance.sebou na palubě psa i živého kance.sebou na palubě psa i živého kance.sebou na palubě psa i živého kance.    

Pluli jsme dál korytem řeky, krásnou přírodou i městem Pluli jsme dál korytem řeky, krásnou přírodou i městem Pluli jsme dál korytem řeky, krásnou přírodou i městem Pluli jsme dál korytem řeky, krásnou přírodou i městem 
Rožmberk, kde se nad vodou tyčí starý stejnojmenný hrad. Po Rožmberk, kde se nad vodou tyčí starý stejnojmenný hrad. Po Rožmberk, kde se nad vodou tyčí starý stejnojmenný hrad. Po Rožmberk, kde se nad vodou tyčí starý stejnojmenný hrad. Po 
21km21km21km21km na vodě jsme dorazili do cíle naší plavby a vrátili se zpět  na vodě jsme dorazili do cíle naší plavby a vrátili se zpět  na vodě jsme dorazili do cíle naší plavby a vrátili se zpět  na vodě jsme dorazili do cíle naší plavby a vrátili se zpět 
autobusem do Vyššího Brodu.autobusem do Vyššího Brodu.autobusem do Vyššího Brodu.autobusem do Vyššího Brodu.    

Večer jsme se při grilování steaků a ryb, které jsme si Večer jsme se při grilování steaků a ryb, které jsme si Večer jsme se při grilování steaků a ryb, které jsme si Večer jsme se při grilování steaků a ryb, které jsme si 
mimochodem sami ulovili, výborně bavili a nebýt  komárů, ani by mimochodem sami ulovili, výborně bavili a nebýt  komárů, ani by mimochodem sami ulovili, výborně bavili a nebýt  komárů, ani by mimochodem sami ulovili, výborně bavili a nebýt  komárů, ani by 
se nám nechtělo jít spát.se nám nechtělo jít spát.se nám nechtělo jít spát.se nám nechtělo jít spát.    

VVVV    neděli po snídani jneděli po snídani jneděli po snídani jneděli po snídani jsme vyrazili na prohlídku Čertovy stěny sme vyrazili na prohlídku Čertovy stěny sme vyrazili na prohlídku Čertovy stěny sme vyrazili na prohlídku Čertovy stěny 
a Čertových kamenů, které jsou zajímavým přírodním úkazem. a Čertových kamenů, které jsou zajímavým přírodním úkazem. a Čertových kamenů, které jsou zajímavým přírodním úkazem. a Čertových kamenů, které jsou zajímavým přírodním úkazem. 
Zářijový rodinný Club 35 jsme zakončili vZářijový rodinný Club 35 jsme zakončili vZářijový rodinný Club 35 jsme zakončili vZářijový rodinný Club 35 jsme zakončili v    Třeboni, kde jsme se na Třeboni, kde jsme se na Třeboni, kde jsme se na Třeboni, kde jsme se na 
zpáteční cestě zastavili u rybníka Svět. Grilování a odpočinek na zpáteční cestě zastavili u rybníka Svět. Grilování a odpočinek na zpáteční cestě zastavili u rybníka Svět. Grilování a odpočinek na zpáteční cestě zastavili u rybníka Svět. Grilování a odpočinek na 
dece vdece vdece vdece v    trávě byl příjemnotrávě byl příjemnotrávě byl příjemnotrávě byl příjemnou tečkou za končícím víkendem.u tečkou za končícím víkendem.u tečkou za končícím víkendem.u tečkou za končícím víkendem.    
    



 

 

 

 

    



         LLLLISTOPAD   ISTOPAD   ISTOPAD   ISTOPAD       2004200420042004        

                 
Datum:  6. listopad    2004 
Místo konání: Lednice 
Akce:  prohlídka zámeckého areáluprohlídka zámeckého areáluprohlídka zámeckého areáluprohlídka zámeckého areálu    
Organizátor:    Miroslav Nevěděl 
 

JJJJiiiihomoravské městečko Lednice se svým zámeckým areálem je homoravské městečko Lednice se svým zámeckým areálem je homoravské městečko Lednice se svým zámeckým areálem je homoravské městečko Lednice se svým zámeckým areálem je 

velmi známé turistické centrum našeho kvelmi známé turistické centrum našeho kvelmi známé turistické centrum našeho kvelmi známé turistické centrum našeho kraje. Přesto, že bydlíme blízko raje. Přesto, že bydlíme blízko raje. Přesto, že bydlíme blízko raje. Přesto, že bydlíme blízko 
tohoto zajímavého místa, mnozí ztohoto zajímavého místa, mnozí ztohoto zajímavého místa, mnozí ztohoto zajímavého místa, mnozí z    nás ho navštívili velmi dávno, většinou nás ho navštívili velmi dávno, většinou nás ho navštívili velmi dávno, většinou nás ho navštívili velmi dávno, většinou 
vvvv    dětství se školním výletem.dětství se školním výletem.dětství se školním výletem.dětství se školním výletem.    

Zámek, park, skleník a další zajímavosti jsou předurčeny pro Zámek, park, skleník a další zajímavosti jsou předurčeny pro Zámek, park, skleník a další zajímavosti jsou předurčeny pro Zámek, park, skleník a další zajímavosti jsou předurčeny pro 
zvídavé a romantické povahy. Je již veřejně známé, že členovzvídavé a romantické povahy. Je již veřejně známé, že členovzvídavé a romantické povahy. Je již veřejně známé, že členovzvídavé a romantické povahy. Je již veřejně známé, že členové Clubu 35 se é Clubu 35 se é Clubu 35 se é Clubu 35 se 
pravidelně scházejí každý měsíc, aby se vzájemně inspirovali kpravidelně scházejí každý měsíc, aby se vzájemně inspirovali kpravidelně scházejí každý měsíc, aby se vzájemně inspirovali kpravidelně scházejí každý měsíc, aby se vzájemně inspirovali k    lepší práci, lepší práci, lepší práci, lepší práci, 
předali si zkušenosti a zároveň se odreagovali, vyzkoušeli něco nového a předali si zkušenosti a zároveň se odreagovali, vyzkoušeli něco nového a předali si zkušenosti a zároveň se odreagovali, vyzkoušeli něco nového a předali si zkušenosti a zároveň se odreagovali, vyzkoušeli něco nového a 
tím obohatili svůj život. Listopadové setkání klubáků se uskutečnilo tím obohatili svůj život. Listopadové setkání klubáků se uskutečnilo tím obohatili svůj život. Listopadové setkání klubáků se uskutečnilo tím obohatili svůj život. Listopadové setkání klubáků se uskutečnilo 
vvvv    krásném prostředí výšekrásném prostředí výšekrásném prostředí výšekrásném prostředí výše zmíněného městečka Lednice. Přívětivé podzimní  zmíněného městečka Lednice. Přívětivé podzimní  zmíněného městečka Lednice. Přívětivé podzimní  zmíněného městečka Lednice. Přívětivé podzimní 
počasí přivítalo účastníky a naznačovalo již ráno předzvěst hezkého dne. počasí přivítalo účastníky a naznačovalo již ráno předzvěst hezkého dne. počasí přivítalo účastníky a naznačovalo již ráno předzvěst hezkého dne. počasí přivítalo účastníky a naznačovalo již ráno předzvěst hezkého dne. 
První ranní část proběhla vPrvní ranní část proběhla vPrvní ranní část proběhla vPrvní ranní část proběhla v    penzionu Onix. Klubáci zavzpomínali penzionu Onix. Klubáci zavzpomínali penzionu Onix. Klubáci zavzpomínali penzionu Onix. Klubáci zavzpomínali 
prostřednictvím promítaných fotografií na minulý klub, který proběhl naprostřednictvím promítaných fotografií na minulý klub, který proběhl naprostřednictvím promítaných fotografií na minulý klub, který proběhl naprostřednictvím promítaných fotografií na minulý klub, který proběhl na    
jachtách vjachtách vjachtách vjachtách v    Chorvatsku. Příjemná nálada byla ještě prohlubována Chorvatsku. Příjemná nálada byla ještě prohlubována Chorvatsku. Příjemná nálada byla ještě prohlubována Chorvatsku. Příjemná nálada byla ještě prohlubována 
konzumací chutného burčáku. Po prohlídce fotografií, obědě a zvolení konzumací chutného burčáku. Po prohlídce fotografií, obědě a zvolení konzumací chutného burčáku. Po prohlídce fotografií, obědě a zvolení konzumací chutného burčáku. Po prohlídce fotografií, obědě a zvolení 
organizátorů dalších klubů jsme se odebrali do lednického zámku. organizátorů dalších klubů jsme se odebrali do lednického zámku. organizátorů dalších klubů jsme se odebrali do lednického zámku. organizátorů dalších klubů jsme se odebrali do lednického zámku. 
Překrásný interiér vytvořený starými mistry nás překvapovaPřekrásný interiér vytvořený starými mistry nás překvapovaPřekrásný interiér vytvořený starými mistry nás překvapovaPřekrásný interiér vytvořený starými mistry nás překvapoval na každém l na každém l na každém l na každém 
kroku. Další zajímavostí lednického areálu je skleník. Tropické rostliny, kroku. Další zajímavostí lednického areálu je skleník. Tropické rostliny, kroku. Další zajímavostí lednického areálu je skleník. Tropické rostliny, kroku. Další zajímavostí lednického areálu je skleník. Tropické rostliny, 
jezírko sjezírko sjezírko sjezírko s    rybami a vlhký vzduch rybami a vlhký vzduch rybami a vlhký vzduch rybami a vlhký vzduch –––– atmosféra jako v atmosféra jako v atmosféra jako v atmosféra jako v    tropech. Při prohlídce tropech. Při prohlídce tropech. Při prohlídce tropech. Při prohlídce 
jsme na chvíli zapomněli na podzimní počasí a vjsme na chvíli zapomněli na podzimní počasí a vjsme na chvíli zapomněli na podzimní počasí a vjsme na chvíli zapomněli na podzimní počasí a v    myšlenkách se vrátili myšlenkách se vrátili myšlenkách se vrátili myšlenkách se vrátili 
kkkk    letním dovoleným. Výlet letním dovoleným. Výlet letním dovoleným. Výlet letním dovoleným. Výlet pokračoval projížďkou vpokračoval projížďkou vpokračoval projížďkou vpokračoval projížďkou v    otevřeném kočáru otevřeném kočáru otevřeném kočáru otevřeném kočáru 
taženém koňmi, který nás vezl zámeckým parkem až ke známému taženém koňmi, který nás vezl zámeckým parkem až ke známému taženém koňmi, který nás vezl zámeckým parkem až ke známému taženém koňmi, který nás vezl zámeckým parkem až ke známému 
Minaretu. Všichni jsme po 302 schodech vyšlapali až nahoru. Na cestě Minaretu. Všichni jsme po 302 schodech vyšlapali až nahoru. Na cestě Minaretu. Všichni jsme po 302 schodech vyšlapali až nahoru. Na cestě Minaretu. Všichni jsme po 302 schodech vyšlapali až nahoru. Na cestě 
kočárem zpět kkočárem zpět kkočárem zpět kkočárem zpět k    zámku jsme nakonec zhlédli výstavu Mořské akvárium a zámku jsme nakonec zhlédli výstavu Mořské akvárium a zámku jsme nakonec zhlédli výstavu Mořské akvárium a zámku jsme nakonec zhlédli výstavu Mořské akvárium a 
poté jsme se přesupoté jsme se přesupoté jsme se přesupoté jsme se přesunuli na Včelařský dvůr, kde jsme celodenní akci zakončili nuli na Včelařský dvůr, kde jsme celodenní akci zakončili nuli na Včelařský dvůr, kde jsme celodenní akci zakončili nuli na Včelařský dvůr, kde jsme celodenní akci zakončili 
bowlingem a chutnou večeří.bowlingem a chutnou večeří.bowlingem a chutnou večeří.bowlingem a chutnou večeří.    
Krásný  den,  super zážitky, skvělá parta,  co víc dodat……..  Krásný  den,  super zážitky, skvělá parta,  co víc dodat……..  Krásný  den,  super zážitky, skvělá parta,  co víc dodat……..  Krásný  den,  super zážitky, skvělá parta,  co víc dodat……..      



    

 

 

 

 

    



         P         P         P         PROSINEC  ROSINEC  ROSINEC  ROSINEC      2004200420042004        

                 
Datum:  4. prosinec    2004 
Místo konání:  hotel Santon – brněnská přehrada 
Téma:    PromotionPromotionPromotionPromotion    
Organizátor:    Marečková Hana 
 

VVVV    e  sváteční adventní atmosféře  jsme se 4. prosince e  sváteční adventní atmosféře  jsme se 4. prosince e  sváteční adventní atmosféře  jsme se 4. prosince e  sváteční adventní atmosféře  jsme se 4. prosince 

sešli vsešli vsešli vsešli v    pěkném prostředí  brněnské přehrady vpěkném prostředí  brněnské přehrady vpěkném prostředí  brněnské přehrady vpěkném prostředí  brněnské přehrady v    salonku salonku salonku salonku 
hotelu Santon.hotelu Santon.hotelu Santon.hotelu Santon.    

Tématem prosincového setkání Clubu bylo sestavení Tématem prosincového setkání Clubu bylo sestavení Tématem prosincového setkání Clubu bylo sestavení Tématem prosincového setkání Clubu bylo sestavení 
souboru pravidel „promotion“ na firemní akce. I přestosouboru pravidel „promotion“ na firemní akce. I přestosouboru pravidel „promotion“ na firemní akce. I přestosouboru pravidel „promotion“ na firemní akce. I přesto, že , že , že , že 
tato oblast je velmi obsáhlá, podařilo se nám určit tato oblast je velmi obsáhlá, podařilo se nám určit tato oblast je velmi obsáhlá, podařilo se nám určit tato oblast je velmi obsáhlá, podařilo se nám určit 
nejzákladnější body, které podpoří propagaci a tím i nejzákladnější body, které podpoří propagaci a tím i nejzákladnější body, které podpoří propagaci a tím i nejzákladnější body, které podpoří propagaci a tím i 
následně úspěšnou realizaci firemních akcí. Možná právě následně úspěšnou realizaci firemních akcí. Možná právě následně úspěšnou realizaci firemních akcí. Možná právě následně úspěšnou realizaci firemních akcí. Možná právě 
díky zvolenému datu provázela naše setkání mikulášská a díky zvolenému datu provázela naše setkání mikulášská a díky zvolenému datu provázela naše setkání mikulášská a díky zvolenému datu provázela naše setkání mikulášská a 
vánoční atmosféra, která  na každévánoční atmosféra, která  na každévánoční atmosféra, která  na každévánoční atmosféra, která  na každého dýchala nejen ho dýchala nejen ho dýchala nejen ho dýchala nejen 
zzzz    výzdoby hotelu. Společně jsme si rozdali symbolickou výzdoby hotelu. Společně jsme si rozdali symbolickou výzdoby hotelu. Společně jsme si rozdali symbolickou výzdoby hotelu. Společně jsme si rozdali symbolickou 
mikulášskou nadílku a vmikulášskou nadílku a vmikulášskou nadílku a vmikulášskou nadílku a v    záři svíček  jsme u občerstvení záři svíček  jsme u občerstvení záři svíček  jsme u občerstvení záři svíček  jsme u občerstvení 
diskutovali nejen o práci, ale i o zmíněných vánocích. diskutovali nejen o práci, ale i o zmíněných vánocích. diskutovali nejen o práci, ale i o zmíněných vánocích. diskutovali nejen o práci, ale i o zmíněných vánocích. 
Následovala relaxace vNásledovala relaxace vNásledovala relaxace vNásledovala relaxace v    hotelovém bazénu, sauně a několik hotelovém bazénu, sauně a několik hotelovém bazénu, sauně a několik hotelovém bazénu, sauně a několik 
velmi aktivních velmi aktivních velmi aktivních velmi aktivních spolupracovníků vyzkoušelo i posilovnu.spolupracovníků vyzkoušelo i posilovnu.spolupracovníků vyzkoušelo i posilovnu.spolupracovníků vyzkoušelo i posilovnu.    
Příjemně unaveni jsme zasedli ke společné večeři, po níž Příjemně unaveni jsme zasedli ke společné večeři, po níž Příjemně unaveni jsme zasedli ke společné večeři, po níž Příjemně unaveni jsme zasedli ke společné večeři, po níž 
jsme se prosincový Club 35 zakončili. jsme se prosincový Club 35 zakončili. jsme se prosincový Club 35 zakončili. jsme se prosincový Club 35 zakončili.     
    
    
    

    
    



ZhodnoceníZhodnoceníZhodnoceníZhodnocení    
roku 2004roku 2004roku 2004roku 2004 

RRRRok 2004 byl plný akcí nejen pro členy Clubu 35, ok 2004 byl plný akcí nejen pro členy Clubu 35, ok 2004 byl plný akcí nejen pro členy Clubu 35, ok 2004 byl plný akcí nejen pro členy Clubu 35, 

ale i akcí pro rodinné příslušníky, a to  na ale i akcí pro rodinné příslušníky, a to  na ale i akcí pro rodinné příslušníky, a to  na ale i akcí pro rodinné příslušníky, a to  na víkendových víkendových víkendových víkendových 
klubech, které proběhly jednou za tři měsíce.  Vklubech, které proběhly jednou za tři měsíce.  Vklubech, které proběhly jednou za tři měsíce.  Vklubech, které proběhly jednou za tři měsíce.  V    průběhu průběhu průběhu průběhu 
roku  jsme  taktéž uvedli vroku  jsme  taktéž uvedli vroku  jsme  taktéž uvedli vroku  jsme  taktéž uvedli v    platnost písemně zpracovaná  platnost písemně zpracovaná  platnost písemně zpracovaná  platnost písemně zpracovaná  
„pravidla Clubu 35“, na kterých se velkou měrou podílel „pravidla Clubu 35“, na kterých se velkou měrou podílel „pravidla Clubu 35“, na kterých se velkou měrou podílel „pravidla Clubu 35“, na kterých se velkou měrou podílel 
Vítězslav Greiffenegg. Byla zvolena pětičlenná rada Clubu Vítězslav Greiffenegg. Byla zvolena pětičlenná rada Clubu Vítězslav Greiffenegg. Byla zvolena pětičlenná rada Clubu Vítězslav Greiffenegg. Byla zvolena pětičlenná rada Clubu 
35,  která připr35,  která připr35,  která připr35,  která připravuje daná témata, volí organizátory akcí a avuje daná témata, volí organizátory akcí a avuje daná témata, volí organizátory akcí a avuje daná témata, volí organizátory akcí a 
podílí se na další úpravě pravidel Clubu 35. Do rady byli podílí se na další úpravě pravidel Clubu 35. Do rady byli podílí se na další úpravě pravidel Clubu 35. Do rady byli podílí se na další úpravě pravidel Clubu 35. Do rady byli 
zvoleni: Martin Macho, Miroslav Nevěděl, Petr Suchyňa, zvoleni: Martin Macho, Miroslav Nevěděl, Petr Suchyňa, zvoleni: Martin Macho, Miroslav Nevěděl, Petr Suchyňa, zvoleni: Martin Macho, Miroslav Nevěděl, Petr Suchyňa, 
Jana Hořínková a Vítězslav Greiffenegg.Jana Hořínková a Vítězslav Greiffenegg.Jana Hořínková a Vítězslav Greiffenegg.Jana Hořínková a Vítězslav Greiffenegg.    

Rok 2004 můžeme taktéž nazvat rokem stvoření „loga  Rok 2004 můžeme taktéž nazvat rokem stvoření „loga  Rok 2004 můžeme taktéž nazvat rokem stvoření „loga  Rok 2004 můžeme taktéž nazvat rokem stvoření „loga  
Clubu 3Clubu 3Clubu 3Clubu 35“ a  „vlajky Clubu 35“,  která poprvé zavlála v5“ a  „vlajky Clubu 35“,  která poprvé zavlála v5“ a  „vlajky Clubu 35“,  která poprvé zavlála v5“ a  „vlajky Clubu 35“,  která poprvé zavlála v    září září září září 
tohoto roku na jachtách při brázdění Jaderského moře. tohoto roku na jachtách při brázdění Jaderského moře. tohoto roku na jachtách při brázdění Jaderského moře. tohoto roku na jachtách při brázdění Jaderského moře.     

Během  roku 2004  jsme se rozloučili sBěhem  roku 2004  jsme se rozloučili sBěhem  roku 2004  jsme se rozloučili sBěhem  roku 2004  jsme se rozloučili s    osmi členy Clubu osmi členy Clubu osmi členy Clubu osmi členy Clubu 
35, kteří neobhájili svá členství: Irenou Išovou, Danou 35, kteří neobhájili svá členství: Irenou Išovou, Danou 35, kteří neobhájili svá členství: Irenou Išovou, Danou 35, kteří neobhájili svá členství: Irenou Išovou, Danou 
Macháčkovou, Alenou Foralovou, VěroMacháčkovou, Alenou Foralovou, VěroMacháčkovou, Alenou Foralovou, VěroMacháčkovou, Alenou Foralovou, Věrou Tejmlovou, Janou u Tejmlovou, Janou u Tejmlovou, Janou u Tejmlovou, Janou 
Krybusovou, Pavlem Bravencem, Jitkou Vlčkovou  a  Krybusovou, Pavlem Bravencem, Jitkou Vlčkovou  a  Krybusovou, Pavlem Bravencem, Jitkou Vlčkovou  a  Krybusovou, Pavlem Bravencem, Jitkou Vlčkovou  a  
Lubomírem Hanáčkem.Lubomírem Hanáčkem.Lubomírem Hanáčkem.Lubomírem Hanáčkem.    

V roce 2005 jsme se rozhodli plně otevřít Club 35 svým V roce 2005 jsme se rozhodli plně otevřít Club 35 svým V roce 2005 jsme se rozhodli plně otevřít Club 35 svým V roce 2005 jsme se rozhodli plně otevřít Club 35 svým 
rodinným příslušníkům, aby mohli srodinným příslušníkům, aby mohli srodinným příslušníkům, aby mohli srodinným příslušníkům, aby mohli s    námi prožívat zajímavé námi prožívat zajímavé námi prožívat zajímavé námi prožívat zajímavé 
akce, které chystáme. akce, které chystáme. akce, které chystáme. akce, které chystáme.     


