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LLLLeden eden eden eden     2005200520052005    
DatumDatumDatumDatum:  :  :  :          8.1.20058.1.20058.1.20058.1.2005    
Místo konáníMísto konáníMísto konáníMísto konání::::    střelnice Bstřelnice Bstřelnice Bstřelnice B----H H H H MagnuMagnuMagnuMagnum Clubm Clubm Clubm Club    ––––    BrnoBrnoBrnoBrno    
AkceAkceAkceAkce::::        rekapitulace r. 2004, střelba ze sportovních rekapitulace r. 2004, střelba ze sportovních rekapitulace r. 2004, střelba ze sportovních rekapitulace r. 2004, střelba ze sportovních     
            zbranízbranízbranízbraní    
OOOOrganizátorrganizátorrganizátorrganizátor::::            Hořínková JanaHořínková JanaHořínková JanaHořínková Jana    
 

    ČČČČlenové Clubu 35 uvítali nový rok 2005lenové Clubu 35 uvítali nový rok 2005lenové Clubu 35 uvítali nový rok 2005lenové Clubu 35 uvítali nový rok 2005, , , ,  jak jinak jak jinak jak jinak jak jinak,  než ,  než ,  než ,  než 

netradičně. netradičně. netradičně. netradičně. VVVV    sobotu sobotu sobotu sobotu     8.le8.le8.le8.lednadnadnadna     jsme jsme jsme jsme se  se  se  se sešlisešlisešlisešli    vvvv    areálu střelnice Bareálu střelnice Bareálu střelnice Bareálu střelnice B----HHHH        
MAGNUM,MAGNUM,MAGNUM,MAGNUM,    kde nás čekalo velmi milé přivítání od majitele kde nás čekalo velmi milé přivítání od majitele kde nás čekalo velmi milé přivítání od majitele kde nás čekalo velmi milé přivítání od majitele ppppanaanaanaana    
Hynšta Hynšta Hynšta Hynšta     aaaa     jeho jeho jeho jeho     paní, paní, paní, paní,    kterákterákterákterá     nám nám nám nám     připravila připravila připravila připravila     skvělé pohoštění. skvělé pohoštění. skvělé pohoštění. skvělé pohoštění.    
Naše setkání Naše setkání Naše setkání Naše setkání se neobešlo bez přání a přípitku do nového roku a se neobešlo bez přání a přípitku do nového roku a se neobešlo bez přání a přípitku do nového roku a se neobešlo bez přání a přípitku do nového roku a 
menší rekapitulace roku menší rekapitulace roku menší rekapitulace roku menší rekapitulace roku předcházejícího.předcházejícího.předcházejícího.předcházejícího.    Sami jsme sSami jsme sSami jsme sSami jsme s    překvapením překvapením překvapením překvapením 
zjistili,zjistili,zjistili,zjistili,    co vše jsme společně vco vše jsme společně vco vše jsme společně vco vše jsme společně v    průběhu roku 2004 zažili.průběhu roku 2004 zažili.průběhu roku 2004 zažili.průběhu roku 2004 zažili.    NezůNezůNezůNezůstalo stalo stalo stalo 
však pouze u rekapitulace.však pouze u rekapitulace.však pouze u rekapitulace.však pouze u rekapitulace.    Společně jsme naplánovali další akce,Společně jsme naplánovali další akce,Společně jsme naplánovali další akce,Společně jsme naplánovali další akce,    
ze kterých je již dnes jasné,ze kterých je již dnes jasné,ze kterých je již dnes jasné,ze kterých je již dnes jasné,    že rok 2005 nám přinese skvělé že rok 2005 nám přinese skvělé že rok 2005 nám přinese skvělé že rok 2005 nám přinese skvělé 
zážitky.zážitky.zážitky.zážitky.    
    Ještě téhoJeště téhoJeště téhoJeště téhož dne jsme si vyzkoušeli,ž dne jsme si vyzkoušeli,ž dne jsme si vyzkoušeli,ž dne jsme si vyzkoušeli,    jak adrenalinový sport je jak adrenalinový sport je jak adrenalinový sport je jak adrenalinový sport je 
střelba ze sportovních zbraní na cíl.střelba ze sportovních zbraní na cíl.střelba ze sportovních zbraní na cíl.střelba ze sportovních zbraní na cíl.    Stříleli jsme nejen zStříleli jsme nejen zStříleli jsme nejen zStříleli jsme nejen z    pistolí,pistolí,pistolí,pistolí, ale  ale  ale  ale 
i i i i zzzz    revolverů,revolverů,revolverů,revolverů,    malorážkymalorážkymalorážkymalorážky    ssss    optikou a brokovnice.optikou a brokovnice.optikou a brokovnice.optikou a brokovnice.    Kupodivu nejvíce Kupodivu nejvíce Kupodivu nejvíce Kupodivu nejvíce 
nadšených bylo znadšených bylo znadšených bylo znadšených bylo z    řad žen,řad žen,řad žen,řad žen, které měly které měly které měly které měly mnohdy lepší výsledky než  mnohdy lepší výsledky než  mnohdy lepší výsledky než  mnohdy lepší výsledky než 
pápápápánové.nové.nové.nové.        
    Majitel střelnice nám pro zpestření připravil několik soutěží,Majitel střelnice nám pro zpestření připravil několik soutěží,Majitel střelnice nám pro zpestření připravil několik soutěží,Majitel střelnice nám pro zpestření připravil několik soutěží,    
které bezesporu podtrhly celkový zážitek zkteré bezesporu podtrhly celkový zážitek zkteré bezesporu podtrhly celkový zážitek zkteré bezesporu podtrhly celkový zážitek z    netradiční akce.netradiční akce.netradiční akce.netradiční akce.    V V V V 
pozdních večerních hodinápozdních večerních hodinápozdních večerních hodinápozdních večerních hodinách jsmech jsmech jsmech jsme se rozcházeli k se rozcházeli k se rozcházeli k se rozcházeli k    domovůmdomovůmdomovůmdomovům. . . .     
    
    
    



 

 

 

 

 



ÚÚÚÚnornornornor            2005200520052005    

Datum:Datum:Datum:Datum:        5.2.20055.2.20055.2.20055.2.2005    
Místo konání:Místo konání:Místo konání:Místo konání:    termální lázně termální lázně termální lázně termální lázně –––– Laa an der Thaya ,Rakousko Laa an der Thaya ,Rakousko Laa an der Thaya ,Rakousko Laa an der Thaya ,Rakousko    
Akce:Akce:Akce:Akce:        koupání vkoupání vkoupání vkoupání v    termálních lázníchtermálních lázníchtermálních lázníchtermálních lázních    
Organizátor:Organizátor:Organizátor:Organizátor:    Rostislav SeďaRostislav SeďaRostislav SeďaRostislav Seďa    
    

    VVVV únoru 2005 se konal další Club 35, jehož se únoru 2005 se konal další Club 35, jehož se únoru 2005 se konal další Club 35, jehož se únoru 2005 se konal další Club 35, jehož se 

zúčastnilo celkem 12 našich kolegů a dva rodinní příslušníci. zúčastnilo celkem 12 našich kolegů a dva rodinní příslušníci. zúčastnilo celkem 12 našich kolegů a dva rodinní příslušníci. zúčastnilo celkem 12 našich kolegů a dva rodinní příslušníci. 
Samotný začátek probíhal vSamotný začátek probíhal vSamotný začátek probíhal vSamotný začátek probíhal v    Hevlíně vHevlíně vHevlíně vHevlíně v    hhhhotelu Zetocha na téma  otelu Zetocha na téma  otelu Zetocha na téma  otelu Zetocha na téma  
„firemní kultura a etika na seminářích“. Hojně se diskutovalo a „firemní kultura a etika na seminářích“. Hojně se diskutovalo a „firemní kultura a etika na seminářích“. Hojně se diskutovalo a „firemní kultura a etika na seminářích“. Hojně se diskutovalo a 
všichni jsme se též posilnili výborným obědem, protože to všichni jsme se též posilnili výborným obědem, protože to všichni jsme se též posilnili výborným obědem, protože to všichni jsme se též posilnili výborným obědem, protože to 
nejdůležitější nás teprve čekalo. O půl čtvrté odpoledne jsme se nejdůležitější nás teprve čekalo. O půl čtvrté odpoledne jsme se nejdůležitější nás teprve čekalo. O půl čtvrté odpoledne jsme se nejdůležitější nás teprve čekalo. O půl čtvrté odpoledne jsme se 
přesunuli kpřesunuli kpřesunuli kpřesunuli k    našim sousedům do Rakouska do termnašim sousedům do Rakouska do termnašim sousedům do Rakouska do termnašim sousedům do Rakouska do termálních lázní álních lázní álních lázní álních lázní 
vvvv    hraničním městečku Laa, kde nás čekal skvělý zážitek.hraničním městečku Laa, kde nás čekal skvělý zážitek.hraničním městečku Laa, kde nás čekal skvělý zážitek.hraničním městečku Laa, kde nás čekal skvělý zážitek.    
    Prožili jsme nejen koupání vProžili jsme nejen koupání vProžili jsme nejen koupání vProžili jsme nejen koupání v    nádherně teplé vodě ve vnitřním  nádherně teplé vodě ve vnitřním  nádherně teplé vodě ve vnitřním  nádherně teplé vodě ve vnitřním  
areálu, ale vyzkoušeli jsme si koupání ve skoro 30 stupňové vodě areálu, ale vyzkoušeli jsme si koupání ve skoro 30 stupňové vodě areálu, ale vyzkoušeli jsme si koupání ve skoro 30 stupňové vodě areálu, ale vyzkoušeli jsme si koupání ve skoro 30 stupňové vodě 
pod širým nebem, kdy rtuť venkovního teploměru ukazovala  ppod širým nebem, kdy rtuť venkovního teploměru ukazovala  ppod širým nebem, kdy rtuť venkovního teploměru ukazovala  ppod širým nebem, kdy rtuť venkovního teploměru ukazovala  pár ár ár ár 
stupňů pod nulou a  nám nad hlavami poletovaly sněhové vločky.stupňů pod nulou a  nám nad hlavami poletovaly sněhové vločky.stupňů pod nulou a  nám nad hlavami poletovaly sněhové vločky.stupňů pod nulou a  nám nad hlavami poletovaly sněhové vločky.    
Někteří zNěkteří zNěkteří zNěkteří z    nás si také dodali odvahu a pokořili osmdesátimetrový nás si také dodali odvahu a pokořili osmdesátimetrový nás si také dodali odvahu a pokořili osmdesátimetrový nás si také dodali odvahu a pokořili osmdesátimetrový 
tobogán se senzačními světelnými efekty. Využili jsme také bazénu tobogán se senzačními světelnými efekty. Využili jsme také bazénu tobogán se senzačními světelnými efekty. Využili jsme také bazénu tobogán se senzačními světelnými efekty. Využili jsme také bazénu 
ssss    mořskou vodou, relaxovali vmořskou vodou, relaxovali vmořskou vodou, relaxovali vmořskou vodou, relaxovali v    asijské odpočívárně, navštívilasijské odpočívárně, navštívilasijské odpočívárně, navštívilasijské odpočívárně, navštívili i i i 
termální kino a plavali vtermální kino a plavali vtermální kino a plavali vtermální kino a plavali v    bazénu sbazénu sbazénu sbazénu s    protiproudem, který nás protiproudem, který nás protiproudem, který nás protiproudem, který nás 
nadnášel jako vánek. Skvěle jsme se bavili a čas neúprosně běžel. nadnášel jako vánek. Skvěle jsme se bavili a čas neúprosně běžel. nadnášel jako vánek. Skvěle jsme se bavili a čas neúprosně běžel. nadnášel jako vánek. Skvěle jsme se bavili a čas neúprosně běžel. 
Když jsme vKdyž jsme vKdyž jsme vKdyž jsme v    restauraci popíjeli kávu a pochutnávali si na skvělých restauraci popíjeli kávu a pochutnávali si na skvělých restauraci popíjeli kávu a pochutnávali si na skvělých restauraci popíjeli kávu a pochutnávali si na skvělých 
dobrotách, shodli jsme se, že tuto akci musíme zopakovat. dobrotách, shodli jsme se, že tuto akci musíme zopakovat. dobrotách, shodli jsme se, že tuto akci musíme zopakovat. dobrotách, shodli jsme se, že tuto akci musíme zopakovat.     
    CoCoCoCo říci závěrem? Skvělá firma, skvělá parta lidí, skvělá akce  říci závěrem? Skvělá firma, skvělá parta lidí, skvělá akce  říci závěrem? Skvělá firma, skvělá parta lidí, skvělá akce  říci závěrem? Skvělá firma, skvělá parta lidí, skvělá akce 
a skvělá zábava. a skvělá zábava. a skvělá zábava. a skvělá zábava.     
    



 

 

 

 

    



BBBBřezen řezen řezen řezen     2005200520052005    

Datum:      Datum:      Datum:      Datum:              26.2. 26.2. 26.2. 26.2. –––– 5.3.2005 5.3.2005 5.3.2005 5.3.2005    
Místo konání: Místo konání: Místo konání: Místo konání:         Pitztal , Rakouské TyrolePitztal , Rakouské TyrolePitztal , Rakouské TyrolePitztal , Rakouské Tyrole    
Akce:Akce:Akce:Akce:            lyžovánílyžovánílyžovánílyžování    
Organizátor:  Organizátor:  Organizátor:  Organizátor:          Martin MachoMartin MachoMartin MachoMartin Macho    
    

    VVVV termínu 26.února  termínu 26.února  termínu 26.února  termínu 26.února  –––– 5.března jsme prožili Club  5.března jsme prožili Club  5.března jsme prožili Club  5.března jsme prožili Club 

35 v35 v35 v35 v    Rakouských Alpách vRakouských Alpách vRakouských Alpách vRakouských Alpách v    údolí ledovce Pitztal. 26.2 jsme údolí ledovce Pitztal. 26.2 jsme údolí ledovce Pitztal. 26.2 jsme údolí ledovce Pitztal. 26.2 jsme 
se vse vse vse v    ranních hodranních hodranních hodranních hodinách po srazu vinách po srazu vinách po srazu vinách po srazu v    Mikulově vydali na cestu, Mikulově vydali na cestu, Mikulově vydali na cestu, Mikulově vydali na cestu, 
která trvala 8 hodin. Po příjezdu do střediska Arzl, místní která trvala 8 hodin. Po příjezdu do střediska Arzl, místní která trvala 8 hodin. Po příjezdu do střediska Arzl, místní která trvala 8 hodin. Po příjezdu do střediska Arzl, místní 
části Wald, nás přivítala Frau Monika, která nás části Wald, nás přivítala Frau Monika, která nás části Wald, nás přivítala Frau Monika, která nás části Wald, nás přivítala Frau Monika, která nás 
ubytovala ve skvěle zařízených apartmánech, odkud jsme ubytovala ve skvěle zařízených apartmánech, odkud jsme ubytovala ve skvěle zařízených apartmánech, odkud jsme ubytovala ve skvěle zařízených apartmánech, odkud jsme 
měli překrásný výhled do okolí.měli překrásný výhled do okolí.měli překrásný výhled do okolí.měli překrásný výhled do okolí.    
    První den byl něPrvní den byl něPrvní den byl něPrvní den byl něčím vyjímečný. Společně jsme oslavili čím vyjímečný. Společně jsme oslavili čím vyjímečný. Společně jsme oslavili čím vyjímečný. Společně jsme oslavili 
kulaté narozeniny jedné zkulaté narozeniny jedné zkulaté narozeniny jedné zkulaté narozeniny jedné z    kolegyň, kdy za doprovodu kolegyň, kdy za doprovodu kolegyň, kdy za doprovodu kolegyň, kdy za doprovodu 
country kapely „Noví kaskadéři“ jsme zapěli české písně, country kapely „Noví kaskadéři“ jsme zapěli české písně, country kapely „Noví kaskadéři“ jsme zapěli české písně, country kapely „Noví kaskadéři“ jsme zapěli české písně, 
popili dobré vínko zpopili dobré vínko zpopili dobré vínko zpopili dobré vínko z    Moravy a strávili tak  příjemný večer.Moravy a strávili tak  příjemný večer.Moravy a strávili tak  příjemný večer.Moravy a strávili tak  příjemný večer.    
    Každé ráno jsme se skiKaždé ráno jsme se skiKaždé ráno jsme se skiKaždé ráno jsme se ski----busem přepravili přímo nabusem přepravili přímo nabusem přepravili přímo nabusem přepravili přímo na    
sjezdovku, kde jsme měli možnost využít  sjezdovky sjezdovku, kde jsme měli možnost využít  sjezdovky sjezdovku, kde jsme měli možnost využít  sjezdovky sjezdovku, kde jsme měli možnost využít  sjezdovky 
ssss    různou obtížností a tak si přišli  na své jak zkušení lyžaři, různou obtížností a tak si přišli  na své jak zkušení lyžaři, různou obtížností a tak si přišli  na své jak zkušení lyžaři, různou obtížností a tak si přišli  na své jak zkušení lyžaři, 
tak úplní začátečníci. tak úplní začátečníci. tak úplní začátečníci. tak úplní začátečníci.     
    Počasí bylo jako vždy vynikající, zážitky silné, parta Počasí bylo jako vždy vynikající, zážitky silné, parta Počasí bylo jako vždy vynikající, zážitky silné, parta Počasí bylo jako vždy vynikající, zážitky silné, parta 
skvělá,  a tak se nám po týdenním pobytu ani nechtělo skvělá,  a tak se nám po týdenním pobytu ani nechtělo skvělá,  a tak se nám po týdenním pobytu ani nechtělo skvělá,  a tak se nám po týdenním pobytu ani nechtělo 
domů, domů, domů, domů,  avšak  vše jednou skončí… avšak  vše jednou skončí… avšak  vše jednou skončí… avšak  vše jednou skončí…    
    



                                            DDDDubenubenubenuben            2005200520052005        

DatumDatumDatumDatum            3.4.20053.4.20053.4.20053.4.2005    
Místo konání :  Místo konání :  Místo konání :  Místo konání :      PrahaPrahaPrahaPraha    
Akce: Akce: Akce: Akce:             Památky hlavního městaPamátky hlavního městaPamátky hlavního městaPamátky hlavního města            
Organizátor :    Organizátor :    Organizátor :    Organizátor :        Petr ŠvecPetr ŠvecPetr ŠvecPetr Švec    
    

    DDDDubnový  Club 35 se poprvé konal vubnový  Club 35 se poprvé konal vubnový  Club 35 se poprvé konal vubnový  Club 35 se poprvé konal v    neděli. Sešli jsme neděli. Sešli jsme neděli. Sešli jsme neděli. Sešli jsme 

se 3.dubna vse 3.dubna vse 3.dubna vse 3.dubna v    časných ranních hodinách na Hlavčasných ranních hodinách na Hlavčasných ranních hodinách na Hlavčasných ranních hodinách na Hlavním nádraží ním nádraží ním nádraží ním nádraží 
vvvv    Brně. Největším tématem byla návštěva Prahy. Po pohodové Brně. Největším tématem byla návštěva Prahy. Po pohodové Brně. Největším tématem byla návštěva Prahy. Po pohodové Brně. Největším tématem byla návštěva Prahy. Po pohodové 
jízdě rychlíkem, kterou někteří zjízdě rychlíkem, kterou někteří zjízdě rychlíkem, kterou někteří zjízdě rychlíkem, kterou někteří z    nás absolvovali po několika nás absolvovali po několika nás absolvovali po několika nás absolvovali po několika 
letech, jsme dorazili do stověžaté matičky Prahy. Na Václavském letech, jsme dorazili do stověžaté matičky Prahy. Na Václavském letech, jsme dorazili do stověžaté matičky Prahy. Na Václavském letech, jsme dorazili do stověžaté matičky Prahy. Na Václavském 
náměstí jsme neodolali symbolickému zacinkání klíčů pod socnáměstí jsme neodolali symbolickému zacinkání klíčů pod socnáměstí jsme neodolali symbolickému zacinkání klíčů pod socnáměstí jsme neodolali symbolickému zacinkání klíčů pod sochou hou hou hou 
sv.Václava.sv.Václava.sv.Václava.sv.Václava.    
    Cestou někteří z nás navštívili Muzeum voskových figurín. Cestou někteří z nás navštívili Muzeum voskových figurín. Cestou někteří z nás navštívili Muzeum voskových figurín. Cestou někteří z nás navštívili Muzeum voskových figurín. 
Ostatní si zatím vychutnávali ranní presso vOstatní si zatím vychutnávali ranní presso vOstatní si zatím vychutnávali ranní presso vOstatní si zatím vychutnávali ranní presso v    blízké kavárně. Po blízké kavárně. Po blízké kavárně. Po blízké kavárně. Po 
prohlídce Staroměstského náměstí a Karlova mostu jsme stoupali prohlídce Staroměstského náměstí a Karlova mostu jsme stoupali prohlídce Staroměstského náměstí a Karlova mostu jsme stoupali prohlídce Staroměstského náměstí a Karlova mostu jsme stoupali 
Nerudovou ulicí kNerudovou ulicí kNerudovou ulicí kNerudovou ulicí k    Pražskému hradu. Právě tam probíhaloPražskému hradu. Právě tam probíhaloPražskému hradu. Právě tam probíhaloPražskému hradu. Právě tam probíhalo    
slavnostní střídání stráží za zvuku fanfár.slavnostní střídání stráží za zvuku fanfár.slavnostní střídání stráží za zvuku fanfár.slavnostní střídání stráží za zvuku fanfár.    
    Ještě než jsme začali stoupat směrem kJeště než jsme začali stoupat směrem kJeště než jsme začali stoupat směrem kJeště než jsme začali stoupat směrem k    Petřínské rozhledně, Petřínské rozhledně, Petřínské rozhledně, Petřínské rozhledně, 
posilnila nás klobása a pivečko vposilnila nás klobása a pivečko vposilnila nás klobása a pivečko vposilnila nás klobása a pivečko v    hospůdce „U černé kočky“. hospůdce „U černé kočky“. hospůdce „U černé kočky“. hospůdce „U černé kočky“. 
ZZZZ    vrcholu rozhledny byl krásný výhled na starobylou, sluncem vrcholu rozhledny byl krásný výhled na starobylou, sluncem vrcholu rozhledny byl krásný výhled na starobylou, sluncem vrcholu rozhledny byl krásný výhled na starobylou, sluncem 
zalitou Prahu. Prohlídka zrcazalitou Prahu. Prohlídka zrcazalitou Prahu. Prohlídka zrcazalitou Prahu. Prohlídka zrcadlového labyrintu byla posledním dlového labyrintu byla posledním dlového labyrintu byla posledním dlového labyrintu byla posledním 
místem, které jsme navštívili. Jelikož většinu zmístem, které jsme navštívili. Jelikož většinu zmístem, které jsme navštívili. Jelikož většinu zmístem, které jsme navštívili. Jelikož většinu z    nás již bolely nohy, nás již bolely nohy, nás již bolely nohy, nás již bolely nohy, 
pomalu  jsme scházeli kpomalu  jsme scházeli kpomalu  jsme scházeli kpomalu  jsme scházeli k    nejbližší stanici metra, které nás dopravilo nejbližší stanici metra, které nás dopravilo nejbližší stanici metra, které nás dopravilo nejbližší stanici metra, které nás dopravilo 
na nádraží vna nádraží vna nádraží vna nádraží v    Holešovicích. Před odjezdem rychlíku do Brna  jsme  Holešovicích. Před odjezdem rychlíku do Brna  jsme  Holešovicích. Před odjezdem rychlíku do Brna  jsme  Holešovicích. Před odjezdem rychlíku do Brna  jsme  
ještě  povečeřeli vještě  povečeřeli vještě  povečeřeli vještě  povečeřeli v    restauraci.restauraci.restauraci.restauraci.    
    Nedělní Club 35 se ve všech směrech vydařil a příjemně Nedělní Club 35 se ve všech směrech vydařil a příjemně Nedělní Club 35 se ve všech směrech vydařil a příjemně Nedělní Club 35 se ve všech směrech vydařil a příjemně 
zmoženi jsme se rozjížděli dzmoženi jsme se rozjížděli dzmoženi jsme se rozjížděli dzmoženi jsme se rozjížděli domů.  omů.  omů.  omů.      



KKKKvětenvětenvětenvěten            2005200520052005    

 
Datum:Datum:Datum:Datum:            1.5.20051.5.20051.5.20051.5.2005    
Místo konání :   Místo konání :   Místo konání :   Místo konání :       Pálavské vrchyPálavské vrchyPálavské vrchyPálavské vrchy    
Akce:Akce:Akce:Akce:            Výlet po krásách Pálavy Výlet po krásách Pálavy Výlet po krásách Pálavy Výlet po krásách Pálavy     
Organizátor :     Organizátor :     Organizátor :     Organizátor :         Jonášová HanaJonášová HanaJonášová HanaJonášová Hana    
 

    BBBBylo  nedělní ránoylo  nedělní ránoylo  nedělní ránoylo  nedělní ráno 1.máj, lásky čas a parta klubáků  1.máj, lásky čas a parta klubáků  1.máj, lásky čas a parta klubáků  1.máj, lásky čas a parta klubáků 

vyráží na Pálavu. Sraz byl vvyráží na Pálavu. Sraz byl vvyráží na Pálavu. Sraz byl vvyráží na Pálavu. Sraz byl v    penzionu  „U Langů“ vpenzionu  „U Langů“ vpenzionu  „U Langů“ vpenzionu  „U Langů“ v    obci Dolní obci Dolní obci Dolní obci Dolní 
Věstonice. Tuto akci měla vVěstonice. Tuto akci měla vVěstonice. Tuto akci měla vVěstonice. Tuto akci měla v    plné kompetenci Hana Jonášová a plné kompetenci Hana Jonášová a plné kompetenci Hana Jonášová a plné kompetenci Hana Jonášová a 
zahájila ji vzahájila ji vzahájila ji vzahájila ji v    netradičním stylu. Přichystala pro klubáky snídani netradičním stylu. Přichystala pro klubáky snídani netradičním stylu. Přichystala pro klubáky snídani netradičním stylu. Přichystala pro klubáky snídani 
vvvv    trávě a to formou pikniku. Každý trávě a to formou pikniku. Každý trávě a to formou pikniku. Každý trávě a to formou pikniku. Každý si přišel na své, protože výběr si přišel na své, protože výběr si přišel na své, protože výběr si přišel na své, protože výběr 
byl srovnatelný sbyl srovnatelný sbyl srovnatelný sbyl srovnatelný s    pěti hvězdičkovým hotelem pěti hvězdičkovým hotelem pěti hvězdičkovým hotelem pěti hvězdičkovým hotelem –––– od ranní voňavé  od ranní voňavé  od ranní voňavé  od ranní voňavé 
kávy skávy skávy skávy s    domácím moučníkem, až po čerstvé jahody…domácím moučníkem, až po čerstvé jahody…domácím moučníkem, až po čerstvé jahody…domácím moučníkem, až po čerstvé jahody…    
    Posilněni jsme vyrazili na menší výšlap. Šlo se pěkně, Posilněni jsme vyrazili na menší výšlap. Šlo se pěkně, Posilněni jsme vyrazili na menší výšlap. Šlo se pěkně, Posilněni jsme vyrazili na menší výšlap. Šlo se pěkně, 
sluníčko svítilo na cestu a my jsme vypadali jako opravdovsluníčko svítilo na cestu a my jsme vypadali jako opravdovsluníčko svítilo na cestu a my jsme vypadali jako opravdovsluníčko svítilo na cestu a my jsme vypadali jako opravdoví turisti. í turisti. í turisti. í turisti. 
Jarní příroda byla přímo okouzlující, plná krásných a pestrých Jarní příroda byla přímo okouzlující, plná krásných a pestrých Jarní příroda byla přímo okouzlující, plná krásných a pestrých Jarní příroda byla přímo okouzlující, plná krásných a pestrých 
barev jara. Než jsme se nadáli, rozprostřel se před námi pohled ze barev jara. Než jsme se nadáli, rozprostřel se před námi pohled ze barev jara. Než jsme se nadáli, rozprostřel se před námi pohled ze barev jara. Než jsme se nadáli, rozprostřel se před námi pohled ze 
zříceniny hradu Děvičky. Byl to krásný výhled do kraje a tehdy zříceniny hradu Děvičky. Byl to krásný výhled do kraje a tehdy zříceniny hradu Děvičky. Byl to krásný výhled do kraje a tehdy zříceniny hradu Děvičky. Byl to krásný výhled do kraje a tehdy 
jsme si uvědomili, že ne nadarmo se říká  „Morava jejsme si uvědomili, že ne nadarmo se říká  „Morava jejsme si uvědomili, že ne nadarmo se říká  „Morava jejsme si uvědomili, že ne nadarmo se říká  „Morava je krásná zem“. krásná zem“. krásná zem“. krásná zem“.    
Po menším odpočinku jsme pokračovali kolem vysílače, až jsme Po menším odpočinku jsme pokračovali kolem vysílače, až jsme Po menším odpočinku jsme pokračovali kolem vysílače, až jsme Po menším odpočinku jsme pokračovali kolem vysílače, až jsme 
dorazili ke skalním masivům. V tu chvíli člověk nevěděl, zda je dorazili ke skalním masivům. V tu chvíli člověk nevěděl, zda je dorazili ke skalním masivům. V tu chvíli člověk nevěděl, zda je dorazili ke skalním masivům. V tu chvíli člověk nevěděl, zda je 
opravdu na Pálavě nebo vopravdu na Pálavě nebo vopravdu na Pálavě nebo vopravdu na Pálavě nebo v    Chorvatsku. Celkem jsme ušli asi 15 km.  Chorvatsku. Celkem jsme ušli asi 15 km.  Chorvatsku. Celkem jsme ušli asi 15 km.  Chorvatsku. Celkem jsme ušli asi 15 km.      
    Na zpáteční cestě nám to šlapalo daleko rychleji,Na zpáteční cestě nám to šlapalo daleko rychleji,Na zpáteční cestě nám to šlapalo daleko rychleji,Na zpáteční cestě nám to šlapalo daleko rychleji, neboť na  neboť na  neboť na  neboť na 
nás čekalo grilování klobásků na zahradě ve velmi pěkném nás čekalo grilování klobásků na zahradě ve velmi pěkném nás čekalo grilování klobásků na zahradě ve velmi pěkném nás čekalo grilování klobásků na zahradě ve velmi pěkném 
prostředí vprostředí vprostředí vprostředí v    rodinném domku u pana Martina Macho rodinném domku u pana Martina Macho rodinném domku u pana Martina Macho rodinném domku u pana Martina Macho 
vvvv    Hustopečích. Po menším odpočinku jsme se plni dojmů vraceli ke Hustopečích. Po menším odpočinku jsme se plni dojmů vraceli ke Hustopečích. Po menším odpočinku jsme se plni dojmů vraceli ke Hustopečích. Po menším odpočinku jsme se plni dojmů vraceli ke 
svým domovům. svým domovům. svým domovům. svým domovům.     
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DDDDatum:atum:atum:atum:        25.6.  25.6.  25.6.  25.6.  –––– 2.7.2005 2.7.2005 2.7.2005 2.7.2005    
Místo konání:  Místo konání:  Místo konání:  Místo konání:      Jadranské moře Jadranské moře Jadranské moře Jadranské moře –––– Chorvatsko Chorvatsko Chorvatsko Chorvatsko    
Akce: Akce: Akce: Akce:         JachtaJachtaJachtaJachta    
Organizátor :  Organizátor :  Organizátor :  Organizátor :      Martin MachoMartin MachoMartin MachoMartin Macho    

    NNNNe  každý den svítí slunce, občas zabouří a ve  každý den svítí slunce, občas zabouří a ve  každý den svítí slunce, občas zabouří a ve  každý den svítí slunce, občas zabouří a v    měsících, kdy o měsících, kdy o měsících, kdy o měsících, kdy o 

tttteplém létu jen sníme u topení, máme díky Clubu 35 možnost plánoveplém létu jen sníme u topení, máme díky Clubu 35 možnost plánoveplém létu jen sníme u topení, máme díky Clubu 35 možnost plánoveplém létu jen sníme u topení, máme díky Clubu 35 možnost plánovat jak at jak at jak at jak 
to, co bude, tak i vzpomínat, co bylo. Ano, kdo se podívá zto, co bude, tak i vzpomínat, co bylo. Ano, kdo se podívá zto, co bude, tak i vzpomínat, co bylo. Ano, kdo se podívá zto, co bude, tak i vzpomínat, co bylo. Ano, kdo se podívá z    okna,  vidí, že okna,  vidí, že okna,  vidí, že okna,  vidí, že 
léto teprve začíná a všichni se těšíme ven kléto teprve začíná a všichni se těšíme ven kléto teprve začíná a všichni se těšíme ven kléto teprve začíná a všichni se těšíme ven k    vodě či moři, proto si prožijte vodě či moři, proto si prožijte vodě či moři, proto si prožijte vodě či moři, proto si prožijte 
zážitek několika účastníků klubové jachty. Třeba pro inspiraci nebo možná zážitek několika účastníků klubové jachty. Třeba pro inspiraci nebo možná zážitek několika účastníků klubové jachty. Třeba pro inspiraci nebo možná zážitek několika účastníků klubové jachty. Třeba pro inspiraci nebo možná 
snění. Tak čtěte a můžsnění. Tak čtěte a můžsnění. Tak čtěte a můžsnění. Tak čtěte a můžete snít.ete snít.ete snít.ete snít.    
    VVVV    pátek 24.června večer  jsme se sešli vpátek 24.června večer  jsme se sešli vpátek 24.června večer  jsme se sešli vpátek 24.června večer  jsme se sešli v    Brně u nového Tesca, kde Brně u nového Tesca, kde Brně u nového Tesca, kde Brně u nového Tesca, kde 
jsme nakoupili nutné potraviny a vydali se na cestu směr Chorvatskojsme nakoupili nutné potraviny a vydali se na cestu směr Chorvatskojsme nakoupili nutné potraviny a vydali se na cestu směr Chorvatskojsme nakoupili nutné potraviny a vydali se na cestu směr Chorvatsko----    
marýna ve městě marýna ve městě marýna ve městě marýna ve městě     Sukošan. Ve smluvený čas již všechny lodě sSukošan. Ve smluvený čas již všechny lodě sSukošan. Ve smluvený čas již všechny lodě sSukošan. Ve smluvený čas již všechny lodě s    kapitány: kapitány: kapitány: kapitány: 
ARES ARES ARES ARES –––– Petr Švec, DIONIS  Petr Švec, DIONIS  Petr Švec, DIONIS  Petr Švec, DIONIS –––– Miroslav Nev Miroslav Nev Miroslav Nev Miroslav Nevěděl, APOLON ěděl, APOLON ěděl, APOLON ěděl, APOLON –––– Martin  Martin  Martin  Martin 
Macho vypluli i sMacho vypluli i sMacho vypluli i sMacho vypluli i s    posádkou zposádkou zposádkou zposádkou z    přístavu. První dojmy zpřístavu. První dojmy zpřístavu. První dojmy zpřístavu. První dojmy z    plavby byly možná u plavby byly možná u plavby byly možná u plavby byly možná u 
některých zastíněny očekáváním mořské nemoci, nicméně se ani na jednu některých zastíněny očekáváním mořské nemoci, nicméně se ani na jednu některých zastíněny očekáváním mořské nemoci, nicméně se ani na jednu některých zastíněny očekáváním mořské nemoci, nicméně se ani na jednu 
zzzz    palub nedostavila, a tak jsme si všichni mohli vpalub nedostavila, a tak jsme si všichni mohli vpalub nedostavila, a tak jsme si všichni mohli vpalub nedostavila, a tak jsme si všichni mohli v    klidu a naplno klidu a naplno klidu a naplno klidu a naplno 
vychutnávat okamžiky dalšvychutnávat okamžiky dalšvychutnávat okamžiky dalšvychutnávat okamžiky další…í…í…í…    
    Silným zážitkem byla například jízda na plachty (čím větší náklon, Silným zážitkem byla například jízda na plachty (čím větší náklon, Silným zážitkem byla například jízda na plachty (čím větší náklon, Silným zážitkem byla například jízda na plachty (čím větší náklon, 
tím lépe tím lépe tím lépe tím lépe –––– obzvlášť jste obzvlášť jste obzvlášť jste obzvlášť jste----li vli vli vli v    inkriminovanou dobu vinkriminovanou dobu vinkriminovanou dobu vinkriminovanou dobu v    podpalubí, už víte, jak podpalubí, už víte, jak podpalubí, už víte, jak podpalubí, už víte, jak 
se cítí poslední hrášek vse cítí poslední hrášek vse cítí poslední hrášek vse cítí poslední hrášek v    konzervě), koupání vkonzervě), koupání vkonzervě), koupání vkonzervě), koupání v    průzračných ostrovních průzračných ostrovních průzračných ostrovních průzračných ostrovních 
zátokách. Setkání szátokách. Setkání szátokách. Setkání szátokách. Setkání s    delfíny, kterým se delfíny, kterým se delfíny, kterým se delfíny, kterým se postupně mohly pyšnit všechny tři postupně mohly pyšnit všechny tři postupně mohly pyšnit všechny tři postupně mohly pyšnit všechny tři 
posádky, bylo pro některé takovým lákadlem, že se pokusili o rozhovor posádky, bylo pro některé takovým lákadlem, že se pokusili o rozhovor posádky, bylo pro některé takovým lákadlem, že se pokusili o rozhovor posádky, bylo pro některé takovým lákadlem, že se pokusili o rozhovor 
přímo vpřímo vpřímo vpřímo v    moři. Ostýchaví delfíni nás však nechali daleko za sebou a odpluli moři. Ostýchaví delfíni nás však nechali daleko za sebou a odpluli moři. Ostýchaví delfíni nás však nechali daleko za sebou a odpluli moři. Ostýchaví delfíni nás však nechali daleko za sebou a odpluli 
za svými záležitostmi. Během plavby bylo skvělé počasí. Stále slunečno, za svými záležitostmi. Během plavby bylo skvělé počasí. Stále slunečno, za svými záležitostmi. Během plavby bylo skvělé počasí. Stále slunečno, za svými záležitostmi. Během plavby bylo skvělé počasí. Stále slunečno, 
večervečervečervečer pro efekt nad obzorem bouřka a příznivý vítr, aby si při pohodovém  pro efekt nad obzorem bouřka a příznivý vítr, aby si při pohodovém  pro efekt nad obzorem bouřka a příznivý vítr, aby si při pohodovém  pro efekt nad obzorem bouřka a příznivý vítr, aby si při pohodovém 
jachtění přišla na své i loď.jachtění přišla na své i loď.jachtění přišla na své i loď.jachtění přišla na své i loď.    
    Kapitáni byli skvělí. S ledovým klidem zvládali za jízdy roztančenou Kapitáni byli skvělí. S ledovým klidem zvládali za jízdy roztančenou Kapitáni byli skvělí. S ledovým klidem zvládali za jízdy roztančenou Kapitáni byli skvělí. S ledovým klidem zvládali za jízdy roztančenou 
posádku na zádi, uvazování lodě  lanem ke břehu suchou nohou,  či kotvení posádku na zádi, uvazování lodě  lanem ke břehu suchou nohou,  či kotvení posádku na zádi, uvazování lodě  lanem ke břehu suchou nohou,  či kotvení posádku na zádi, uvazování lodě  lanem ke břehu suchou nohou,  či kotvení 



ssss    kotvou na jekotvou na jekotvou na jekotvou na jedno použití. Po všech příhodách, které způsobovalo moře, loď dno použití. Po všech příhodách, které způsobovalo moře, loď dno použití. Po všech příhodách, které způsobovalo moře, loď dno použití. Po všech příhodách, které způsobovalo moře, loď 
či posádka, nás přivezli bez úhony zpět do domovského přístavu.či posádka, nás přivezli bez úhony zpět do domovského přístavu.či posádka, nás přivezli bez úhony zpět do domovského přístavu.či posádka, nás přivezli bez úhony zpět do domovského přístavu.    
    Patříme kPatříme kPatříme kPatříme k    těm, kteří  měli možnost vidět moře i jinak  než ztěm, kteří  měli možnost vidět moře i jinak  než ztěm, kteří  měli možnost vidět moře i jinak  než ztěm, kteří  měli možnost vidět moře i jinak  než z    hotelové hotelové hotelové hotelové 
pláže a tak : „Díky kapitápláže a tak : „Díky kapitápláže a tak : „Díky kapitápláže a tak : „Díky kapitáni, stálo to za to!ni, stálo to za to!ni, stálo to za to!ni, stálo to za to!!!“ !!“ !!“ !!“     

 

 

 

 

    



ZZZZáří áří áří áří         2005200520052005    

 

Datum:           Datum:           Datum:           Datum:               3. 3. 3. 3. –––– 4.9.2005 4.9.2005 4.9.2005 4.9.2005    
Místo konání: Místo konání: Místo konání: Místo konání:     Vyšší Brod Vyšší Brod Vyšší Brod Vyšší Brod     
Akce:Akce:Akce:Akce:        Sjíždění Vltavy na raftechSjíždění Vltavy na raftechSjíždění Vltavy na raftechSjíždění Vltavy na raftech    
OrganizOrganizOrganizOrganizátor:  átor:  átor:  átor:      Petr ŠvecPetr ŠvecPetr ŠvecPetr Švec    

    VVVV září tohoto roku jsme se rozhodli strávit víkend na září tohoto roku jsme se rozhodli strávit víkend na září tohoto roku jsme se rozhodli strávit víkend na září tohoto roku jsme se rozhodli strávit víkend na 

řece Vltavě. Program byl nabitý a každý si přišel na své.řece Vltavě. Program byl nabitý a každý si přišel na své.řece Vltavě. Program byl nabitý a každý si přišel na své.řece Vltavě. Program byl nabitý a každý si přišel na své.    
    VVVV    sobotu 3. září jsme se sešli ve Vyšším Brodě a hned jsme se sobotu 3. září jsme se sešli ve Vyšším Brodě a hned jsme se sobotu 3. září jsme se sešli ve Vyšším Brodě a hned jsme se sobotu 3. září jsme se sešli ve Vyšším Brodě a hned jsme se 
přesunuli pod hráz vodní nádrže Lipno, kde se konalo mistrovstpřesunuli pod hráz vodní nádrže Lipno, kde se konalo mistrovstpřesunuli pod hráz vodní nádrže Lipno, kde se konalo mistrovstpřesunuli pod hráz vodní nádrže Lipno, kde se konalo mistrovství ví ví ví 
republiky ve slalomu kajaků na divoké řece. Při síle a množství republiky ve slalomu kajaků na divoké řece. Při síle a množství republiky ve slalomu kajaků na divoké řece. Při síle a množství republiky ve slalomu kajaků na divoké řece. Při síle a množství 
vody a umění závodníků se až tajil dech. Poté jsme se sami nalodili vody a umění závodníků se až tajil dech. Poté jsme se sami nalodili vody a umění závodníků se až tajil dech. Poté jsme se sami nalodili vody a umění závodníků se až tajil dech. Poté jsme se sami nalodili 
na rafty a kajaky a vna rafty a kajaky a vna rafty a kajaky a vna rafty a kajaky a v    mírnějším toku řeky jsme pluli po Vltavě mírnějším toku řeky jsme pluli po Vltavě mírnějším toku řeky jsme pluli po Vltavě mírnějším toku řeky jsme pluli po Vltavě 
malebnou přírodou, zdolali jsme smalebnou přírodou, zdolali jsme smalebnou přírodou, zdolali jsme smalebnou přírodou, zdolali jsme s    menšími komplikacemi jezmenšími komplikacemi jezmenšími komplikacemi jezmenšími komplikacemi jezy a y a y a y a 
vvvv    podvečer jsme dorazili do Českého Rožmberka. Zde jsme ve podvečer jsme dorazili do Českého Rožmberka. Zde jsme ve podvečer jsme dorazili do Českého Rožmberka. Zde jsme ve podvečer jsme dorazili do Českého Rožmberka. Zde jsme ve 
vodáckém kempu, při žáru grilu, svodáckém kempu, při žáru grilu, svodáckém kempu, při žáru grilu, svodáckém kempu, při žáru grilu, s    kytarou a vkytarou a vkytarou a vkytarou a v    dobré náladě,  dobré náladě,  dobré náladě,  dobré náladě,  
strávili noc.strávili noc.strávili noc.strávili noc.    
    Nedělní dopoledne jsme se rozdělili dle zájmů do tří skupin, Nedělní dopoledne jsme se rozdělili dle zájmů do tří skupin, Nedělní dopoledne jsme se rozdělili dle zájmů do tří skupin, Nedělní dopoledne jsme se rozdělili dle zájmů do tří skupin, 
kdy ti, kteří byli natolik uneseni divokou vodou zkdy ti, kteří byli natolik uneseni divokou vodou zkdy ti, kteří byli natolik uneseni divokou vodou zkdy ti, kteří byli natolik uneseni divokou vodou z    předcpředcpředcpředchozího dne,  hozího dne,  hozího dne,  hozího dne,  
se zkušeným instruktorem propluli nejdivočejší úsek řeky na raftu. se zkušeným instruktorem propluli nejdivočejší úsek řeky na raftu. se zkušeným instruktorem propluli nejdivočejší úsek řeky na raftu. se zkušeným instruktorem propluli nejdivočejší úsek řeky na raftu. 
Někteří si prohlédli překrásný hrad Rožmberk a někteří šli na Někteří si prohlédli překrásný hrad Rožmberk a někteří šli na Někteří si prohlédli překrásný hrad Rožmberk a někteří šli na Někteří si prohlédli překrásný hrad Rožmberk a někteří šli na 
houby. Sešli jsme se u oběda, kdy se grilovalo maso a hurá zpět na houby. Sešli jsme se u oběda, kdy se grilovalo maso a hurá zpět na houby. Sešli jsme se u oběda, kdy se grilovalo maso a hurá zpět na houby. Sešli jsme se u oběda, kdy se grilovalo maso a hurá zpět na 
rafty a po řece až do kempu „U Vikinga“, kde narafty a po řece až do kempu „U Vikinga“, kde narafty a po řece až do kempu „U Vikinga“, kde narafty a po řece až do kempu „U Vikinga“, kde naše putování po še putování po še putování po še putování po 
řece skončilo.řece skončilo.řece skončilo.řece skončilo.    
    Poznali jsme, že Club 35 nám dává možnost nejen zažít Poznali jsme, že Club 35 nám dává možnost nejen zažít Poznali jsme, že Club 35 nám dává možnost nejen zažít Poznali jsme, že Club 35 nám dává možnost nejen zažít 
nezapomenutelné chvíle, ale také poznat své kolegy a kolegyně i nezapomenutelné chvíle, ale také poznat své kolegy a kolegyně i nezapomenutelné chvíle, ale také poznat své kolegy a kolegyně i nezapomenutelné chvíle, ale také poznat své kolegy a kolegyně i 
jinak než vjinak než vjinak než vjinak než v    oblecích a kostýmkách,  protože kromě zdraví,  lásky a oblecích a kostýmkách,  protože kromě zdraví,  lásky a oblecích a kostýmkách,  protože kromě zdraví,  lásky a oblecích a kostýmkách,  protože kromě zdraví,  lásky a 
peněz je právě přátelství jednou zpeněz je právě přátelství jednou zpeněz je právě přátelství jednou zpeněz je právě přátelství jednou z    nejdůnejdůnejdůnejdůležitějších věcí vležitějších věcí vležitějších věcí vležitějších věcí v    životě životě životě životě 
člověka.člověka.člověka.člověka.    



 

 

 

 

    



ŘŘŘŘíjeníjeníjeníjen            2005200520052005    

 
Datum: Datum: Datum: Datum:             4.10.20054.10.20054.10.20054.10.2005    
Místo konání: Místo konání: Místo konání: Místo konání:         firemní sídlo Hustopeče  firemní sídlo Hustopeče  firemní sídlo Hustopeče  firemní sídlo Hustopeče      
Téma:Téma:Téma:Téma:            HUBBARDOVAHUBBARDOVAHUBBARDOVAHUBBARDOVA  technologie  technologie  technologie  technologie    
Organizátor :  Organizátor :  Organizátor :  Organizátor :          Miroslav NevědělMiroslav NevědělMiroslav NevědělMiroslav Nevěděl    

 Dne 4. října proběhla mimořádná akce Clubu 35 a to, ne 4. října proběhla mimořádná akce Clubu 35 a to, ne 4. října proběhla mimořádná akce Clubu 35 a to, ne 4. října proběhla mimořádná akce Clubu 35 a to, 

nadstandardní školení, které pořádal pan Miroslav Nevěděl, nadstandardní školení, které pořádal pan Miroslav Nevěděl, nadstandardní školení, které pořádal pan Miroslav Nevěděl, nadstandardní školení, které pořádal pan Miroslav Nevěděl, 
jednatel naší společnosti. Tato přednáška vycházela ze znalostí jednatel naší společnosti. Tato přednáška vycházela ze znalostí jednatel naší společnosti. Tato přednáška vycházela ze znalostí jednatel naší společnosti. Tato přednáška vycházela ze znalostí 
pana Hubbarda a jejím obsahem bypana Hubbarda a jejím obsahem bypana Hubbarda a jejím obsahem bypana Hubbarda a jejím obsahem byla témata velmi úzce související la témata velmi úzce související la témata velmi úzce související la témata velmi úzce související 
právě správě správě správě s    naší prací. naší prací. naší prací. naší prací.     
    Prvním důležitým tématem byla „ETIKA“ Prvním důležitým tématem byla „ETIKA“ Prvním důležitým tématem byla „ETIKA“ Prvním důležitým tématem byla „ETIKA“ –––– ať už  ať už  ať už  ať už 
vvvv    pracovním či osobním životě. Co vše dokáže drobná neetická pracovním či osobním životě. Co vše dokáže drobná neetická pracovním či osobním životě. Co vše dokáže drobná neetická pracovním či osobním životě. Co vše dokáže drobná neetická 
příhoda. Vyslechli jsme si několik zajímavých a vtipných  příběhů příhoda. Vyslechli jsme si několik zajímavých a vtipných  příběhů příhoda. Vyslechli jsme si několik zajímavých a vtipných  příběhů příhoda. Vyslechli jsme si několik zajímavých a vtipných  příběhů 
našich kolegů,  které napsalnašich kolegů,  které napsalnašich kolegů,  které napsalnašich kolegů,  které napsal sám život. sám život. sám život. sám život.    
    Dalším tématem  byly „ŽIVOTNÍ  VÝMĚNY“, vDalším tématem  byly „ŽIVOTNÍ  VÝMĚNY“, vDalším tématem  byly „ŽIVOTNÍ  VÝMĚNY“, vDalším tématem  byly „ŽIVOTNÍ  VÝMĚNY“, v    kterých je  kterých je  kterých je  kterých je  
dokonale popsáno, co vlastně znamená dostávat míň než dáváme dokonale popsáno, co vlastně znamená dostávat míň než dáváme dokonale popsáno, co vlastně znamená dostávat míň než dáváme dokonale popsáno, co vlastně znamená dostávat míň než dáváme 
nebo naopak a hlavně,  co snebo naopak a hlavně,  co snebo naopak a hlavně,  co snebo naopak a hlavně,  co s    tím dělat, aby se nám právě toto tím dělat, aby se nám právě toto tím dělat, aby se nám právě toto tím dělat, aby se nám právě toto 
nestávalo.  Hlavní příčinnou bývá většinou chybná komunikace.nestávalo.  Hlavní příčinnou bývá většinou chybná komunikace.nestávalo.  Hlavní příčinnou bývá většinou chybná komunikace.nestávalo.  Hlavní příčinnou bývá většinou chybná komunikace.    
    Při Při Při Při tématu  „EMOCE“ si snad každý ztématu  „EMOCE“ si snad každý ztématu  „EMOCE“ si snad každý ztématu  „EMOCE“ si snad každý z    nás uvědomil,  že jich nás uvědomil,  že jich nás uvědomil,  že jich nás uvědomil,  že jich 
prožívá denně desítky  a že jde jen o to,  si uvědomit, co vprožívá denně desítky  a že jde jen o to,  si uvědomit, co vprožívá denně desítky  a že jde jen o to,  si uvědomit, co vprožívá denně desítky  a že jde jen o to,  si uvědomit, co v    nás nás nás nás 
která zkterá zkterá zkterá z    nich vzbuzuje a kterých emocí je dobré se zbavit a které nich vzbuzuje a kterých emocí je dobré se zbavit a které nich vzbuzuje a kterých emocí je dobré se zbavit a které nich vzbuzuje a kterých emocí je dobré se zbavit a které 
naopak vnaopak vnaopak vnaopak v    sobě pěstovat a utužovat.sobě pěstovat a utužovat.sobě pěstovat a utužovat.sobě pěstovat a utužovat.    
    Všichni jsme se shodli na tom, že tVšichni jsme se shodli na tom, že tVšichni jsme se shodli na tom, že tVšichni jsme se shodli na tom, že technologie Hubbarda je echnologie Hubbarda je echnologie Hubbarda je echnologie Hubbarda je 
zajímavým poznáním, a proto bude toto školení pokračovat na zajímavým poznáním, a proto bude toto školení pokračovat na zajímavým poznáním, a proto bude toto školení pokračovat na zajímavým poznáním, a proto bude toto školení pokračovat na 
další témata a to již vdalší témata a to již vdalší témata a to již vdalší témata a to již v    prosinci tohoto roku. Přesto, že to nebude prosinci tohoto roku. Přesto, že to nebude prosinci tohoto roku. Přesto, že to nebude prosinci tohoto roku. Přesto, že to nebude 
již akce  Clubu 35, všichni se těšíme a věříme, že jeho již akce  Clubu 35, všichni se těšíme a věříme, že jeho již akce  Clubu 35, všichni se těšíme a věříme, že jeho již akce  Clubu 35, všichni se těšíme a věříme, že jeho 
prostřednictvím poznáprostřednictvím poznáprostřednictvím poznáprostřednictvím poznáme více sami sebe .  me více sami sebe .  me více sami sebe .  me více sami sebe .      



ZhodnocZhodnocZhodnocZhodnoceníeníeníení    
roku 2005roku 2005roku 2005roku 2005    

    vvvv    roce 2005 jsme společně zorganizovali osm setkání roce 2005 jsme společně zorganizovali osm setkání roce 2005 jsme společně zorganizovali osm setkání roce 2005 jsme společně zorganizovali osm setkání 

„Clubu 35“ a kromě jediné, a to studia Hubbardovy technologie,  „Clubu 35“ a kromě jediné, a to studia Hubbardovy technologie,  „Clubu 35“ a kromě jediné, a to studia Hubbardovy technologie,  „Clubu 35“ a kromě jediné, a to studia Hubbardovy technologie,  
byly  všechny   zaměřené na relaxaci členů „Clubu 35“ i  byly  všechny   zaměřené na relaxaci členů „Clubu 35“ i  byly  všechny   zaměřené na relaxaci členů „Clubu 35“ i  byly  všechny   zaměřené na relaxaci členů „Clubu 35“ i  

ssss    rodinnými příslušníky.rodinnými příslušníky.rodinnými příslušníky.rodinnými příslušníky.    
    Nejvíce ohlasů přinesla opakovaná návštěvaNejvíce ohlasů přinesla opakovaná návštěvaNejvíce ohlasů přinesla opakovaná návštěvaNejvíce ohlasů přinesla opakovaná návštěva Jaderského  Jaderského  Jaderského  Jaderského 
moře na palubě jachty a shodli jsme se,  že tato akce  se stane  moře na palubě jachty a shodli jsme se,  že tato akce  se stane  moře na palubě jachty a shodli jsme se,  že tato akce  se stane  moře na palubě jachty a shodli jsme se,  že tato akce  se stane  
tradicí  i  vtradicí  i  vtradicí  i  vtradicí  i  v    příštích letech. příštích letech. příštích letech. příštích letech.     
Během  roku 2005  jsme se rozloučili se čtyřmi členy a to :Během  roku 2005  jsme se rozloučili se čtyřmi členy a to :Během  roku 2005  jsme se rozloučili se čtyřmi členy a to :Během  roku 2005  jsme se rozloučili se čtyřmi členy a to :    
Vítězslavem Greiffeneggem, Hanou Marečkovou,  Lukášem Vítězslavem Greiffeneggem, Hanou Marečkovou,  Lukášem Vítězslavem Greiffeneggem, Hanou Marečkovou,  Lukášem Vítězslavem Greiffeneggem, Hanou Marečkovou,  Lukášem 
Navrátilem a  Petrem Suchyňou.Navrátilem a  Petrem Suchyňou.Navrátilem a  Petrem Suchyňou.Navrátilem a  Petrem Suchyňou.    
VVVV    průběhu roku jsme přivítali dva nové členy  „ Clubu 35“průběhu roku jsme přivítali dva nové členy  „ Clubu 35“průběhu roku jsme přivítali dva nové členy  „ Clubu 35“průběhu roku jsme přivítali dva nové členy  „ Clubu 35“    

Michal  KORDÍKMichal  KORDÍKMichal  KORDÍKMichal  KORDÍK    
Martina  BARTOŠOVÁMartina  BARTOŠOVÁMartina  BARTOŠOVÁMartina  BARTOŠOVÁ    

Shodli jsme se na nových tématech pro rok 2006 a  určili Shodli jsme se na nových tématech pro rok 2006 a  určili Shodli jsme se na nových tématech pro rok 2006 a  určili Shodli jsme se na nových tématech pro rok 2006 a  určili 
jsme organizátory jednotlivých setkání, kteří o daných jsme organizátory jednotlivých setkání, kteří o daných jsme organizátory jednotlivých setkání, kteří o daných jsme organizátory jednotlivých setkání, kteří o daných 
akcích budou pravidelně informovat všechny akcích budou pravidelně informovat všechny akcích budou pravidelně informovat všechny akcích budou pravidelně informovat všechny 
spolupracovspolupracovspolupracovspolupracovníky M.S.QUATRO ve firemním Zpravodaji, níky M.S.QUATRO ve firemním Zpravodaji, níky M.S.QUATRO ve firemním Zpravodaji, níky M.S.QUATRO ve firemním Zpravodaji, 
aby všichni vaby všichni vaby všichni vaby všichni v    naší společnosti měli povědomí o tom, jak naší společnosti měli povědomí o tom, jak naší společnosti měli povědomí o tom, jak naší společnosti měli povědomí o tom, jak 
skvělé akce „Club 35“ pořádá  a že  cesta do „Clubu 35“ je skvělé akce „Club 35“ pořádá  a že  cesta do „Clubu 35“ je skvělé akce „Club 35“ pořádá  a že  cesta do „Clubu 35“ je skvělé akce „Club 35“ pořádá  a že  cesta do „Clubu 35“ je 
otevřená  pro  všechny,  kteří  chtějí  votevřená  pro  všechny,  kteří  chtějí  votevřená  pro  všechny,  kteří  chtějí  votevřená  pro  všechny,  kteří  chtějí  v    životě  něco  dokázat životě  něco  dokázat životě  něco  dokázat životě  něco  dokázat     
                                                                                                                                                     prostě:     prostě:     prostě:     prostě:    

„cestovat životem první třídou“„cestovat životem první třídou“„cestovat životem první třídou“„cestovat životem první třídou“    
stačí jen chtít...stačí jen chtít...stačí jen chtít...stačí jen chtít...    


