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   LEDEN    LEDEN    LEDEN    LEDEN 2006200620062006    
                    
Datum:Datum:Datum:Datum:            20.1.200620.1.200620.1.200620.1.2006    
Místo konání: Místo konání: Místo konání: Místo konání:         LaLaLaLaa, Rakouskoa, Rakouskoa, Rakouskoa, Rakousko    
Akce:Akce:Akce:Akce:            Termální lázně Termální lázně Termální lázně Termální lázně –––– Rakousko Rakousko Rakousko Rakousko---- Laa Laa Laa Laa    
Organizátor:Organizátor:Organizátor:Organizátor:        Rostislav SeďaRostislav SeďaRostislav SeďaRostislav Seďa    
 

VVVVýznamné datum 20.ledna 2006 učinilo pár našich ýznamné datum 20.ledna 2006 učinilo pár našich ýznamné datum 20.ledna 2006 učinilo pár našich ýznamné datum 20.ledna 2006 učinilo pár našich 

spolupracovníků zase o něco šťastnějšími. Konal se první Club 35 vspolupracovníků zase o něco šťastnějšími. Konal se první Club 35 vspolupracovníků zase o něco šťastnějšími. Konal se první Club 35 vspolupracovníků zase o něco šťastnějšími. Konal se první Club 35 v    letošním letošním letošním letošním 
roce a tématem byl jen a jen odpočinek a relaxace.roce a tématem byl jen a jen odpočinek a relaxace.roce a tématem byl jen a jen odpočinek a relaxace.roce a tématem byl jen a jen odpočinek a relaxace.    

Sešli jsme se ve třinácti lidech vSešli jsme se ve třinácti lidech vSešli jsme se ve třinácti lidech vSešli jsme se ve třinácti lidech v    hotelu Zetocha vhotelu Zetocha vhotelu Zetocha vhotelu Zetocha v    Hevlíně a hned na Hevlíně a hned na Hevlíně a hned na Hevlíně a hned na 
úvod jsme se posilnili výtečným obědem. Někteří zúvod jsme se posilnili výtečným obědem. Někteří zúvod jsme se posilnili výtečným obědem. Někteří zúvod jsme se posilnili výtečným obědem. Někteří z    nás dokonce neodolali nás dokonce neodolali nás dokonce neodolali nás dokonce neodolali 
různým sladkostem. Takto posilněni jsme vyrazili přes hranice krůzným sladkostem. Takto posilněni jsme vyrazili přes hranice krůzným sladkostem. Takto posilněni jsme vyrazili přes hranice krůzným sladkostem. Takto posilněni jsme vyrazili přes hranice k    našim našim našim našim 
rakouským sousedům do termálních lázní vrakouským sousedům do termálních lázní vrakouským sousedům do termálních lázní vrakouským sousedům do termálních lázní v    měsměsměsměstečku Laa an der Thaya. I tečku Laa an der Thaya. I tečku Laa an der Thaya. I tečku Laa an der Thaya. I 
přes to, že mnozí z nás jsme spřes to, že mnozí z nás jsme spřes to, že mnozí z nás jsme spřes to, že mnozí z nás jsme s    klubem již toto místo vklubem již toto místo vklubem již toto místo vklubem již toto místo v    minulosti navštívili, minulosti navštívili, minulosti navštívili, minulosti navštívili, 
prostředí termálních lázní nás opět uchvátilo. Strávili jsme zde tři hodiny, prostředí termálních lázní nás opět uchvátilo. Strávili jsme zde tři hodiny, prostředí termálních lázní nás opět uchvátilo. Strávili jsme zde tři hodiny, prostředí termálních lázní nás opět uchvátilo. Strávili jsme zde tři hodiny, 
ale pravdou je, že bychom zvládli i daleko delší pobyt, protože vale pravdou je, že bychom zvládli i daleko delší pobyt, protože vale pravdou je, že bychom zvládli i daleko delší pobyt, protože vale pravdou je, že bychom zvládli i daleko delší pobyt, protože v    tak krásnétak krásnétak krásnétak krásném m m m 
prostředí je stále co objevovat. Nejkrásnějším zážitkem je pocit, když venku prostředí je stále co objevovat. Nejkrásnějším zážitkem je pocit, když venku prostředí je stále co objevovat. Nejkrásnějším zážitkem je pocit, když venku prostředí je stále co objevovat. Nejkrásnějším zážitkem je pocit, když venku 
mrzne až praští, vy plavete vmrzne až praští, vy plavete vmrzne až praští, vy plavete vmrzne až praští, vy plavete v    mořské horké vodě, nad hlavou hvězdy a pára, mořské horké vodě, nad hlavou hvězdy a pára, mořské horké vodě, nad hlavou hvězdy a pára, mořské horké vodě, nad hlavou hvězdy a pára, 
která stoupá zkterá stoupá zkterá stoupá zkterá stoupá z    vody kvody kvody kvody k    nebi.nebi.nebi.nebi.    

Vyzkoušeli jsme všechny možné atrakce areálu od tobogánu, masážních Vyzkoušeli jsme všechny možné atrakce areálu od tobogánu, masážních Vyzkoušeli jsme všechny možné atrakce areálu od tobogánu, masážních Vyzkoušeli jsme všechny možné atrakce areálu od tobogánu, masážních 
bublinbublinbublinbublinkových koupelí až po protiproud, který nás motal dokola. Posezením kových koupelí až po protiproud, který nás motal dokola. Posezením kových koupelí až po protiproud, který nás motal dokola. Posezením kových koupelí až po protiproud, který nás motal dokola. Posezením 
vvvv    restauraci, která byla součástí areálu, jsme  lednový  Club 35restauraci, která byla součástí areálu, jsme  lednový  Club 35restauraci, která byla součástí areálu, jsme  lednový  Club 35restauraci, která byla součástí areálu, jsme  lednový  Club 35 zakončili. zakončili. zakončili. zakončili.            
 
 
 
 
 
 



BŘEZEN BŘEZEN BŘEZEN BŘEZEN 2006200620062006    
                    
Datum:Datum:Datum:Datum:            3.3.   20063.3.   20063.3.   20063.3.   2006    
Místo konání: Místo konání: Místo konání: Místo konání:         Zastávka u BrnaZastávka u BrnaZastávka u BrnaZastávka u Brna    
Téma:Téma:Téma:Téma:            Osobní rozvojOsobní rozvojOsobní rozvojOsobní rozvoj    
Organizátor: Organizátor: Organizátor: Organizátor:         Zuzana MacholánováZuzana MacholánováZuzana MacholánováZuzana Macholánová    
    

PPPPrrrrvní Club 35 se konal vvní Club 35 se konal vvní Club 35 se konal vvní Club 35 se konal v    lednu vlednu vlednu vlednu v    rámci odpočinku a rámci odpočinku a rámci odpočinku a rámci odpočinku a 

relaxace, druhý byl naopak zaměřen hlavně na sebevzdělávání.relaxace, druhý byl naopak zaměřen hlavně na sebevzdělávání.relaxace, druhý byl naopak zaměřen hlavně na sebevzdělávání.relaxace, druhý byl naopak zaměřen hlavně na sebevzdělávání.    
Sešli jsme se 3.března 2006 vSešli jsme se 3.března 2006 vSešli jsme se 3.března 2006 vSešli jsme se 3.března 2006 v    počtu jedenácti členů vpočtu jedenácti členů vpočtu jedenácti členů vpočtu jedenácti členů v    příjemném příjemném příjemném příjemném 

prostředí společenskoprostředí společenskoprostředí společenskoprostředí společensko----sportovního centra Harmonie vsportovního centra Harmonie vsportovního centra Harmonie vsportovního centra Harmonie v    ZastávZastávZastávZastávce u ce u ce u ce u 
Brna. Hlavním programem byla přednáška pana Martina Macho a Brna. Hlavním programem byla přednáška pana Martina Macho a Brna. Hlavním programem byla přednáška pana Martina Macho a Brna. Hlavním programem byla přednáška pana Martina Macho a 
Miroslava Nevěděla na téma OSOBNÍ ROZVOJ, kterou společně Miroslava Nevěděla na téma OSOBNÍ ROZVOJ, kterou společně Miroslava Nevěděla na téma OSOBNÍ ROZVOJ, kterou společně Miroslava Nevěděla na téma OSOBNÍ ROZVOJ, kterou společně 
zpracovali na základě získaných zkušeností a poznatků,  a musím zpracovali na základě získaných zkušeností a poznatků,  a musím zpracovali na základě získaných zkušeností a poznatků,  a musím zpracovali na základě získaných zkušeností a poznatků,  a musím 
říct, že oba nám mají určitě co předávat. Přednáška byla pro nás říct, že oba nám mají určitě co předávat. Přednáška byla pro nás říct, že oba nám mají určitě co předávat. Přednáška byla pro nás říct, že oba nám mají určitě co předávat. Přednáška byla pro nás 
velkvelkvelkvelkým přínosem a skončila velmi živou diskusí. Druhá část klubu ým přínosem a skončila velmi živou diskusí. Druhá část klubu ým přínosem a skončila velmi živou diskusí. Druhá část klubu ým přínosem a skončila velmi živou diskusí. Druhá část klubu 
proběhla formou  volné zábavy. Přemístili jsme se ze školící místnosti  proběhla formou  volné zábavy. Přemístili jsme se ze školící místnosti  proběhla formou  volné zábavy. Přemístili jsme se ze školící místnosti  proběhla formou  volné zábavy. Přemístili jsme se ze školící místnosti  
nejdříve do prostor restaurace, kde jsme chutně povečeřeli, a poté jsme  nejdříve do prostor restaurace, kde jsme chutně povečeřeli, a poté jsme  nejdříve do prostor restaurace, kde jsme chutně povečeřeli, a poté jsme  nejdříve do prostor restaurace, kde jsme chutně povečeřeli, a poté jsme  
ssss    nadšením změřili své síly vnadšením změřili své síly vnadšením změřili své síly vnadšením změřili své síly v    bowlingu. Celá akce bowlingu. Celá akce bowlingu. Celá akce bowlingu. Celá akce probíhala v probíhala v probíhala v probíhala v 
příjemné atmosféře. Je skvělé, že jsme parta lidí, kteří se umí  nejen příjemné atmosféře. Je skvělé, že jsme parta lidí, kteří se umí  nejen příjemné atmosféře. Je skvělé, že jsme parta lidí, kteří se umí  nejen příjemné atmosféře. Je skvělé, že jsme parta lidí, kteří se umí  nejen 
bavit a vzdělávat, ale hlabavit a vzdělávat, ale hlabavit a vzdělávat, ale hlabavit a vzdělávat, ale hlavně předávat si vně předávat si vně předávat si vně předávat si získanézískanézískanézískané zkušenosti.  zkušenosti.  zkušenosti.  zkušenosti.     

    
    



 

 

 

 

    
 



DUBEN DUBEN DUBEN DUBEN 2006200620062006                
    

datum :   28.4.   2006datum :   28.4.   2006datum :   28.4.   2006datum :   28.4.   2006    
místo konání  : restaurace COLAmísto konání  : restaurace COLAmísto konání  : restaurace COLAmísto konání  : restaurace COLA----TRANSPORT, BrnoTRANSPORT, BrnoTRANSPORT, BrnoTRANSPORT, Brno---- Holásky Holásky Holásky Holásky    

téma : téma : téma : téma : Osobní rozvoj Osobní rozvoj Osobní rozvoj Osobní rozvoj ---- „Škála schopnosti mít“ „Škála schopnosti mít“ „Škála schopnosti mít“ „Škála schopnosti mít“    
organizátor : Ilona Navrátilová a Karla Dubnáorganizátor : Ilona Navrátilová a Karla Dubnáorganizátor : Ilona Navrátilová a Karla Dubnáorganizátor : Ilona Navrátilová a Karla Dubná    

TTTTřřřřetí letošní Club 35 se konal 28.dubna 2006 vetí letošní Club 35 se konal 28.dubna 2006 vetí letošní Club 35 se konal 28.dubna 2006 vetí letošní Club 35 se konal 28.dubna 2006 v    Brně Holáskách  vBrně Holáskách  vBrně Holáskách  vBrně Holáskách  v    příjemném příjemném příjemném příjemném 

prostředí restaurace COLAprostředí restaurace COLAprostředí restaurace COLAprostředí restaurace COLA----TRANSPORT. Tématem tohoto klubového setkání bylo TRANSPORT. Tématem tohoto klubového setkání bylo TRANSPORT. Tématem tohoto klubového setkání bylo TRANSPORT. Tématem tohoto klubového setkání bylo 
pokračování vpokračování vpokračování vpokračování v    oblasti osobního rozvoje přednáškou soblasti osobního rozvoje přednáškou soblasti osobního rozvoje přednáškou soblasti osobního rozvoje přednáškou s    názvem „Škála schopnosti mít“, názvem „Škála schopnosti mít“, názvem „Škála schopnosti mít“, názvem „Škála schopnosti mít“, 
kterou   pro   nás   přikterou   pro   nás   přikterou   pro   nás   přikterou   pro   nás   připravil pan Miroslav   Nevěděl.   Tentokrát jsme umožnili získat   pravil pan Miroslav   Nevěděl.   Tentokrát jsme umožnili získat   pravil pan Miroslav   Nevěděl.   Tentokrát jsme umožnili získat   pravil pan Miroslav   Nevěděl.   Tentokrát jsme umožnili získat   
cenné   informace i nečlenům Clubu 35. A bylo co poslouchat! cenné   informace i nečlenům Clubu 35. A bylo co poslouchat! cenné   informace i nečlenům Clubu 35. A bylo co poslouchat! cenné   informace i nečlenům Clubu 35. A bylo co poslouchat!     
VVVV    průběhu školení zaznělo  např., že Škála schopnosti mít má 12 stupňů a nejvyšším průběhu školení zaznělo  např., že Škála schopnosti mít má 12 stupňů a nejvyšším průběhu školení zaznělo  např., že Škála schopnosti mít má 12 stupňů a nejvyšším průběhu školení zaznělo  např., že Škála schopnosti mít má 12 stupňů a nejvyšším 
stupněm  je TVOŘIT . Mnozí poprvé slyšeli terstupněm  je TVOŘIT . Mnozí poprvé slyšeli terstupněm  je TVOŘIT . Mnozí poprvé slyšeli terstupněm  je TVOŘIT . Mnozí poprvé slyšeli termín trojúhelník „ARK“, kde Afinita mín trojúhelník „ARK“, kde Afinita mín trojúhelník „ARK“, kde Afinita mín trojúhelník „ARK“, kde Afinita 
(porozumění), Realita a Komunikace jsou vždy vyvážené a tvoří rovnostranný (porozumění), Realita a Komunikace jsou vždy vyvážené a tvoří rovnostranný (porozumění), Realita a Komunikace jsou vždy vyvážené a tvoří rovnostranný (porozumění), Realita a Komunikace jsou vždy vyvážené a tvoří rovnostranný 
trojúhelník, i když to mnohdy není jasně vidět. Většinu problémů však tvoří absence trojúhelník, i když to mnohdy není jasně vidět. Většinu problémů však tvoří absence trojúhelník, i když to mnohdy není jasně vidět. Většinu problémů však tvoří absence trojúhelník, i když to mnohdy není jasně vidět. Většinu problémů však tvoří absence 
komunikace.komunikace.komunikace.komunikace.    
Dozvěděli jsme se, jak funguje reaktivní mysl, kteDozvěděli jsme se, jak funguje reaktivní mysl, kteDozvěděli jsme se, jak funguje reaktivní mysl, kteDozvěděli jsme se, jak funguje reaktivní mysl, která uplatňuje moc a sílu nad rá uplatňuje moc a sílu nad rá uplatňuje moc a sílu nad rá uplatňuje moc a sílu nad 
vědomými cíli, názory, tělem i činnostmi. Zkrátka není pod kontrolou. Ale dobrou vědomými cíli, názory, tělem i činnostmi. Zkrátka není pod kontrolou. Ale dobrou vědomými cíli, názory, tělem i činnostmi. Zkrátka není pod kontrolou. Ale dobrou vědomými cíli, názory, tělem i činnostmi. Zkrátka není pod kontrolou. Ale dobrou 
zprávou pro nás bylo, že zanesenou reaktivní mysl lze „vyčistit“. Byli jsme jak v zprávou pro nás bylo, že zanesenou reaktivní mysl lze „vyčistit“. Byli jsme jak v zprávou pro nás bylo, že zanesenou reaktivní mysl lze „vyčistit“. Byli jsme jak v zprávou pro nás bylo, že zanesenou reaktivní mysl lze „vyčistit“. Byli jsme jak v 
„Jiříkově vidění“. Pořád je co se učit!!!!„Jiříkově vidění“. Pořád je co se učit!!!!„Jiříkově vidění“. Pořád je co se učit!!!!„Jiříkově vidění“. Pořád je co se učit!!!!    
Celý průběh přednášky Celý průběh přednášky Celý průběh přednášky Celý průběh přednášky jsme se zatajeným dechem zjišťovali, kam až můžeme dojít jsme se zatajeným dechem zjišťovali, kam až můžeme dojít jsme se zatajeným dechem zjišťovali, kam až můžeme dojít jsme se zatajeným dechem zjišťovali, kam až můžeme dojít 
vvvv    čerpání informací, a hlavně jak nám mohou pomoci včerpání informací, a hlavně jak nám mohou pomoci včerpání informací, a hlavně jak nám mohou pomoci včerpání informací, a hlavně jak nám mohou pomoci v    chápání nejen sami sebe, ale i  chápání nejen sami sebe, ale i  chápání nejen sami sebe, ale i  chápání nejen sami sebe, ale i  
svého okolí.svého okolí.svého okolí.svého okolí.    
Na závěr klubového setkání jsme přece jen využili areál COLA TRANSPOTR  i ke Na závěr klubového setkání jsme přece jen využili areál COLA TRANSPOTR  i ke Na závěr klubového setkání jsme přece jen využili areál COLA TRANSPOTR  i ke Na závěr klubového setkání jsme přece jen využili areál COLA TRANSPOTR  i ke 
sportovním aktivitám, kdsportovním aktivitám, kdsportovním aktivitám, kdsportovním aktivitám, kdy mnozí zy mnozí zy mnozí zy mnozí z    nás měli poprvé možnost vyzkoušet golfový nás měli poprvé možnost vyzkoušet golfový nás měli poprvé možnost vyzkoušet golfový nás měli poprvé možnost vyzkoušet golfový 
trenažér.trenažér.trenažér.trenažér.    
Ve večerních hodinách, plni dojmů zVe večerních hodinách, plni dojmů zVe večerních hodinách, plni dojmů zVe večerních hodinách, plni dojmů z    přednášky i nových zkušeností vpřednášky i nových zkušeností vpřednášky i nových zkušeností vpřednášky i nových zkušeností v    odpalování odpalování odpalování odpalování 
golfových míčků,golfových míčků,golfových míčků,golfových míčků, jsme se rozjeli ke svým domovům.     jsme se rozjeli ke svým domovům.     jsme se rozjeli ke svým domovům.     jsme se rozjeli ke svým domovům.        

 
 
 
 



ČERVEN ČERVEN ČERVEN ČERVEN 2006200620062006                
                                  datum :                                   datum :                                   datum :                                   datum :   3.  3.  3.  3.---- 4. 6.   2006 4. 6.   2006 4. 6.   2006 4. 6.   2006    

místo konání  : Týnec nad Sázavou místo konání  : Týnec nad Sázavou místo konání  : Týnec nad Sázavou místo konání  : Týnec nad Sázavou     
téma : téma : téma : téma : Sjíždění Sázavy na raftechSjíždění Sázavy na raftechSjíždění Sázavy na raftechSjíždění Sázavy na raftech    

organizátor : Petr Švecorganizátor : Petr Švecorganizátor : Petr Švecorganizátor : Petr Švec    

ČČČČervnový Club 35 se konal celý víkend a to 3.a 4. června 2006. ervnový Club 35 se konal celý víkend a to 3.a 4. června 2006. ervnový Club 35 se konal celý víkend a to 3.a 4. června 2006. ervnový Club 35 se konal celý víkend a to 3.a 4. června 2006. 

Cílem byl tentokrát  Týnec nad Sázavou, kde jsme se sešli vCílem byl tentokrát  Týnec nad Sázavou, kde jsme se sešli vCílem byl tentokrát  Týnec nad Sázavou, kde jsme se sešli vCílem byl tentokrát  Týnec nad Sázavou, kde jsme se sešli v    sobotu sobotu sobotu sobotu 
ráno.ráno.ráno.ráno.    
Hned po Hned po Hned po Hned po příjezdu jsme si půjčili tři rafty, na kterých jsme vypluli po příjezdu jsme si půjčili tři rafty, na kterých jsme vypluli po příjezdu jsme si půjčili tři rafty, na kterých jsme vypluli po příjezdu jsme si půjčili tři rafty, na kterých jsme vypluli po 
nejromantičtějším úseku řeky Sázavy. Proplouvali jsme sázavským nejromantičtějším úseku řeky Sázavy. Proplouvali jsme sázavským nejromantičtějším úseku řeky Sázavy. Proplouvali jsme sázavským nejromantičtějším úseku řeky Sázavy. Proplouvali jsme sázavským 
kaňonem, kde jsme měli možnost obdivovat krásné chaty poseté kaňonem, kde jsme měli možnost obdivovat krásné chaty poseté kaňonem, kde jsme měli možnost obdivovat krásné chaty poseté kaňonem, kde jsme měli možnost obdivovat krásné chaty poseté 
kolem řeky. Některé byly postaveny na tak nepřístupných místech, že kolem řeky. Některé byly postaveny na tak nepřístupných místech, že kolem řeky. Některé byly postaveny na tak nepřístupných místech, že kolem řeky. Některé byly postaveny na tak nepřístupných místech, že 
sklízeli náš obdiv už jen náročností dopravy materiálu na stavbu sklízeli náš obdiv už jen náročností dopravy materiálu na stavbu sklízeli náš obdiv už jen náročností dopravy materiálu na stavbu sklízeli náš obdiv už jen náročností dopravy materiálu na stavbu 
těchto „orlích hnízd“.těchto „orlích hnízd“.těchto „orlích hnízd“.těchto „orlích hnízd“.    
Bez jakýchkoli problémů jsme propluli osmi jezy. Celou cestu jsme se Bez jakýchkoli problémů jsme propluli osmi jezy. Celou cestu jsme se Bez jakýchkoli problémů jsme propluli osmi jezy. Celou cestu jsme se Bez jakýchkoli problémů jsme propluli osmi jezy. Celou cestu jsme se 
mohli kochat překrásnou přírodou všude kolem nás.mohli kochat překrásnou přírodou všude kolem nás.mohli kochat překrásnou přírodou všude kolem nás.mohli kochat překrásnou přírodou všude kolem nás.    
Večer jsme se ubytovali vVečer jsme se ubytovali vVečer jsme se ubytovali vVečer jsme se ubytovali v    penzionu Mlýn Brejlov apenzionu Mlýn Brejlov apenzionu Mlýn Brejlov apenzionu Mlýn Brejlov a při grilování  při grilování  při grilování  při grilování 
chutných steaků jsme živě diskutovali o prožitých zážitcích chutných steaků jsme živě diskutovali o prožitých zážitcích chutných steaků jsme živě diskutovali o prožitých zážitcích chutných steaků jsme živě diskutovali o prožitých zážitcích 
zzzz    uplynulého dne.uplynulého dne.uplynulého dne.uplynulého dne.    
Druhý den jsme na raftech pokračovali za slunečného počasí po řece, Druhý den jsme na raftech pokračovali za slunečného počasí po řece, Druhý den jsme na raftech pokračovali za slunečného počasí po řece, Druhý den jsme na raftech pokračovali za slunečného počasí po řece, 
kdy  perličkou pro nás bylo  sjetí  Stvořidel.kdy  perličkou pro nás bylo  sjetí  Stvořidel.kdy  perličkou pro nás bylo  sjetí  Stvořidel.kdy  perličkou pro nás bylo  sjetí  Stvořidel.    
VVVV    neděli odpoledne jsme zakončili naše putování neděli odpoledne jsme zakončili naše putování neděli odpoledne jsme zakončili naše putování neděli odpoledne jsme zakončili naše putování opět chutným opět chutným opět chutným opět chutným 
grilovaným pokrmem a posilněni jsme odjížděli kgrilovaným pokrmem a posilněni jsme odjížděli kgrilovaným pokrmem a posilněni jsme odjížděli kgrilovaným pokrmem a posilněni jsme odjížděli k    našim domovům.našim domovům.našim domovům.našim domovům.    
    



 

 

 

 

    
 



ČERVENEC ČERVENEC ČERVENEC ČERVENEC 2006200620062006                
datum :   15. datum :   15. datum :   15. datum :   15. ––––    16. 7. 2006 16. 7. 2006 16. 7. 2006 16. 7. 2006     

místo konání  : Adršpach místo konání  : Adršpach místo konání  : Adršpach místo konání  : Adršpach –––– Adršpašské a Teplické skály Adršpašské a Teplické skály Adršpašské a Teplické skály Adršpašské a Teplické skály    
organizátor : Hana Jonášová a Jana Hořínkováorganizátor : Hana Jonášová a Jana Hořínkováorganizátor : Hana Jonášová a Jana Hořínkováorganizátor : Hana Jonášová a Jana Hořínková    

DDDDne 15.a16.července se uskutečnila akce Clubu 35  a tentokrát bylo našim cílem poznat ne 15.a16.července se uskutečnila akce Clubu 35  a tentokrát bylo našim cílem poznat ne 15.a16.července se uskutečnila akce Clubu 35  a tentokrát bylo našim cílem poznat ne 15.a16.července se uskutečnila akce Clubu 35  a tentokrát bylo našim cílem poznat 

krásy a zajímavosti východočeských skalních měst  a to kokrásy a zajímavosti východočeských skalních měst  a to kokrásy a zajímavosti východočeských skalních měst  a to kokrásy a zajímavosti východočeských skalních měst  a to konkrétně Adršpašské  a Teplické skály.nkrétně Adršpašské  a Teplické skály.nkrétně Adršpašské  a Teplické skály.nkrétně Adršpašské  a Teplické skály.    
Ihned první den po příjezdu do Adršpachu jsme sIhned první den po příjezdu do Adršpachu jsme sIhned první den po příjezdu do Adršpachu jsme sIhned první den po příjezdu do Adršpachu jsme s    netrpělivostí a očekáváním vstoupili hlavním netrpělivostí a očekáváním vstoupili hlavním netrpělivostí a očekáváním vstoupili hlavním netrpělivostí a očekáváním vstoupili hlavním 
vchodem do Adršpašských skal a před námi se rozprostřela krása bílých pískovcových monumentů vchodem do Adršpašských skal a před námi se rozprostřela krása bílých pískovcových monumentů vchodem do Adršpašských skal a před námi se rozprostřela krása bílých pískovcových monumentů vchodem do Adršpašských skal a před námi se rozprostřela krása bílých pískovcových monumentů 
různých tvarů a velikostí sestávrůzných tvarů a velikostí sestávrůzných tvarů a velikostí sestávrůzných tvarů a velikostí sestávající ze štíhlých vysokých věží a pilířů, mezi kterými se ající ze štíhlých vysokých věží a pilířů, mezi kterými se ající ze štíhlých vysokých věží a pilířů, mezi kterými se ající ze štíhlých vysokých věží a pilířů, mezi kterými se 
rozprostíraly hluboké a těsné rokle. Během turistického okruhu jsme obdivovali skalní útvary rozprostíraly hluboké a těsné rokle. Během turistického okruhu jsme obdivovali skalní útvary rozprostíraly hluboké a těsné rokle. Během turistického okruhu jsme obdivovali skalní útvary rozprostíraly hluboké a těsné rokle. Během turistického okruhu jsme obdivovali skalní útvary 
ssss    názvy: Starosta a Starostová, Homole cukru, Myší díra…. Zážitky ze skal nám umocnil Malý a názvy: Starosta a Starostová, Homole cukru, Myší díra…. Zážitky ze skal nám umocnil Malý a názvy: Starosta a Starostová, Homole cukru, Myší díra…. Zážitky ze skal nám umocnil Malý a názvy: Starosta a Starostová, Homole cukru, Myší díra…. Zážitky ze skal nám umocnil Malý a 
Velký vodopáVelký vodopáVelký vodopáVelký vodopád a plavba na velké pramici po jezírku uprostřed skal. Mohutné smrky vd a plavba na velké pramici po jezírku uprostřed skal. Mohutné smrky vd a plavba na velké pramici po jezírku uprostřed skal. Mohutné smrky vd a plavba na velké pramici po jezírku uprostřed skal. Mohutné smrky v    roklích, roklích, roklích, roklích, 
štíhlé borovice vysoko na skalách, bublající potůčky a sytě zelené kopečky mechů dokreslovaly štíhlé borovice vysoko na skalách, bublající potůčky a sytě zelené kopečky mechů dokreslovaly štíhlé borovice vysoko na skalách, bublající potůčky a sytě zelené kopečky mechů dokreslovaly štíhlé borovice vysoko na skalách, bublající potůčky a sytě zelené kopečky mechů dokreslovaly 
zvláštní atmosféru tohoto přírodního klenotu.zvláštní atmosféru tohoto přírodního klenotu.zvláštní atmosféru tohoto přírodního klenotu.zvláštní atmosféru tohoto přírodního klenotu.    
VVVV    odpoledních hodinách, sice unaveniodpoledních hodinách, sice unaveniodpoledních hodinách, sice unaveniodpoledních hodinách, sice unaveni, ale s, ale s, ale s, ale s    nezapomenutelnými zážitky jsme se přesunuli do nezapomenutelnými zážitky jsme se přesunuli do nezapomenutelnými zážitky jsme se přesunuli do nezapomenutelnými zážitky jsme se přesunuli do 
penzionu, kde jsme se ubytovali. Večer jsme si zpestřili výlet u táboráku grilováním masa a  za penzionu, kde jsme se ubytovali. Večer jsme si zpestřili výlet u táboráku grilováním masa a  za penzionu, kde jsme se ubytovali. Večer jsme si zpestřili výlet u táboráku grilováním masa a  za penzionu, kde jsme se ubytovali. Večer jsme si zpestřili výlet u táboráku grilováním masa a  za 
zpěvu u kytary jsme příjemně ukončili první den .zpěvu u kytary jsme příjemně ukončili první den .zpěvu u kytary jsme příjemně ukončili první den .zpěvu u kytary jsme příjemně ukončili první den .    
VVVV    neděli ráno jsme se vydali do Teplických skal. Mnozí neděli ráno jsme se vydali do Teplických skal. Mnozí neděli ráno jsme se vydali do Teplických skal. Mnozí neděli ráno jsme se vydali do Teplických skal. Mnozí zzzz    nás očekávali stejné skalní útvary nás očekávali stejné skalní útvary nás očekávali stejné skalní útvary nás očekávali stejné skalní útvary ---- o to  o to  o to  o to 
větší bylo naše překvapení hned po vstupu do hlavní brány. Tak jako předešlý den jsme obdivovali větší bylo naše překvapení hned po vstupu do hlavní brány. Tak jako předešlý den jsme obdivovali větší bylo naše překvapení hned po vstupu do hlavní brány. Tak jako předešlý den jsme obdivovali větší bylo naše překvapení hned po vstupu do hlavní brány. Tak jako předešlý den jsme obdivovali 
„bílé“ skály, nyní se před námi rozprostřela neuvěřitelná zeleň. V hlubokých roklích byl příjemný „bílé“ skály, nyní se před námi rozprostřela neuvěřitelná zeleň. V hlubokých roklích byl příjemný „bílé“ skály, nyní se před námi rozprostřela neuvěřitelná zeleň. V hlubokých roklích byl příjemný „bílé“ skály, nyní se před námi rozprostřela neuvěřitelná zeleň. V hlubokých roklích byl příjemný 
chládek a stín a chládek a stín a chládek a stín a chládek a stín a kolem překrásné vysoké kapradí, zelené koberce mechů, borůvčí a to vše bylo kolem překrásné vysoké kapradí, zelené koberce mechů, borůvčí a to vše bylo kolem překrásné vysoké kapradí, zelené koberce mechů, borůvčí a to vše bylo kolem překrásné vysoké kapradí, zelené koberce mechů, borůvčí a to vše bylo 
protkáno stříbrnými žilkami potůčků protkáno stříbrnými žilkami potůčků protkáno stříbrnými žilkami potůčků protkáno stříbrnými žilkami potůčků –––– krása, která nám brala dech. Jedinečné skalní útvary jako  krása, která nám brala dech. Jedinečné skalní útvary jako  krása, která nám brala dech. Jedinečné skalní útvary jako  krása, která nám brala dech. Jedinečné skalní útvary jako 
Skalní koruna, Lední medvěd, Strážní věž, celý zážitek ještě umocňovala. Zážitkem bySkalní koruna, Lední medvěd, Strážní věž, celý zážitek ještě umocňovala. Zážitkem bySkalní koruna, Lední medvěd, Strážní věž, celý zážitek ještě umocňovala. Zážitkem bySkalní koruna, Lední medvěd, Strážní věž, celý zážitek ještě umocňovala. Zážitkem byl pro nás l pro nás l pro nás l pro nás 
výstup na zříceninu hradu Střmen, kdy jsme stoupali po příkrém schodišti a posléze po úzkých výstup na zříceninu hradu Střmen, kdy jsme stoupali po příkrém schodišti a posléze po úzkých výstup na zříceninu hradu Střmen, kdy jsme stoupali po příkrém schodišti a posléze po úzkých výstup na zříceninu hradu Střmen, kdy jsme stoupali po příkrém schodišti a posléze po úzkých 
žebřících (někteří až na vrchol), kde odměnou byl překrásný výhled do širokého okolí. Cestou jsme žebřících (někteří až na vrchol), kde odměnou byl překrásný výhled do širokého okolí. Cestou jsme žebřících (někteří až na vrchol), kde odměnou byl překrásný výhled do širokého okolí. Cestou jsme žebřících (někteří až na vrchol), kde odměnou byl překrásný výhled do širokého okolí. Cestou jsme 
obdivovali i umění horolezců, kteří podél naučné stezkyobdivovali i umění horolezců, kteří podél naučné stezkyobdivovali i umění horolezců, kteří podél naučné stezkyobdivovali i umění horolezců, kteří podél naučné stezky byli „přilepeni“ snad na každém skalním  byli „přilepeni“ snad na každém skalním  byli „přilepeni“ snad na každém skalním  byli „přilepeni“ snad na každém skalním 
útesu.útesu.útesu.útesu.    
Odpoledne, sice unaveni, ale sOdpoledne, sice unaveni, ale sOdpoledne, sice unaveni, ale sOdpoledne, sice unaveni, ale s    překrásnými zážitky zpřekrásnými zážitky zpřekrásnými zážitky zpřekrásnými zážitky z    pohádkové přírody, jsme se vydali na zpáteční pohádkové přírody, jsme se vydali na zpáteční pohádkové přírody, jsme se vydali na zpáteční pohádkové přírody, jsme se vydali na zpáteční 
cestu kcestu kcestu kcestu k    domovům. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek umocněný tím, že jsme ho prožili se domovům. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek umocněný tím, že jsme ho prožili se domovům. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek umocněný tím, že jsme ho prožili se domovům. Byl to pro nás nezapomenutelný zážitek umocněný tím, že jsme ho prožili se 
skvělou partou člskvělou partou člskvělou partou člskvělou partou členů Clubu 35.enů Clubu 35.enů Clubu 35.enů Clubu 35.    
 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



ZÁŘÍ ZÁŘÍ ZÁŘÍ ZÁŘÍ 2006200620062006                
datum :   23. datum :   23. datum :   23. datum :   23. –––– 30. 9. 2006  30. 9. 2006  30. 9. 2006  30. 9. 2006     

místo konání  : Chorvatsko místo konání  : Chorvatsko místo konání  : Chorvatsko místo konání  : Chorvatsko ---- jachta jachta jachta jachta    
organizátor : Martin Macho organizátor : Martin Macho organizátor : Martin Macho organizátor : Martin Macho     

AAAA kce Clubu 35 proběhla koncem září tohoto roku vkce Clubu 35 proběhla koncem září tohoto roku vkce Clubu 35 proběhla koncem září tohoto roku vkce Clubu 35 proběhla koncem září tohoto roku v    chorvatských pobřežních vodách. Dalo chorvatských pobřežních vodách. Dalo chorvatských pobřežních vodách. Dalo chorvatských pobřežních vodách. Dalo 

by se říci, že jachby se říci, že jachby se říci, že jachby se říci, že jachting je již tradičně spjat sting je již tradičně spjat sting je již tradičně spjat sting je již tradičně spjat s    naší firmou a tudíž i letošní rok nebyl výjimkou. naší firmou a tudíž i letošní rok nebyl výjimkou. naší firmou a tudíž i letošní rok nebyl výjimkou. naší firmou a tudíž i letošní rok nebyl výjimkou. 
VVVV    pátek  22.září jsme společně ve večerních hodinách opustili území České republiky, abychom pátek  22.září jsme společně ve večerních hodinách opustili území České republiky, abychom pátek  22.září jsme společně ve večerních hodinách opustili území České republiky, abychom pátek  22.září jsme společně ve večerních hodinách opustili území České republiky, abychom 
vvvv    sobotu ráno byli připraveni vsobotu ráno byli připraveni vsobotu ráno byli připraveni vsobotu ráno byli připraveni v    Biogradu vBiogradu vBiogradu vBiogradu v    marině Kornati na vyplutí tří jachet pod marině Kornati na vyplutí tří jachet pod marině Kornati na vyplutí tří jachet pod marině Kornati na vyplutí tří jachet pod velením velením velením velením 
kapitánů Martina Macho, Miroslava Nevěděla a Petra Švece, kteří měli na palubách svých lodí kapitánů Martina Macho, Miroslava Nevěděla a Petra Švece, kteří měli na palubách svých lodí kapitánů Martina Macho, Miroslava Nevěděla a Petra Švece, kteří měli na palubách svých lodí kapitánů Martina Macho, Miroslava Nevěděla a Petra Švece, kteří měli na palubách svých lodí 
kkkk    dispozici 4dispozici 4dispozici 4dispozici 4----6 členné posádky „námořníků“.6 členné posádky „námořníků“.6 členné posádky „námořníků“.6 členné posádky „námořníků“.    
Společně jsme vypluli zSpolečně jsme vypluli zSpolečně jsme vypluli zSpolečně jsme vypluli z    přístavu za velmi pěkného počasí přístavu za velmi pěkného počasí přístavu za velmi pěkného počasí přístavu za velmi pěkného počasí –––– tak akorát k tak akorát k tak akorát k tak akorát k    jachtingu. Vítr foukal, jachtingu. Vítr foukal, jachtingu. Vítr foukal, jachtingu. Vítr foukal, 
slunce svítilo aslunce svítilo aslunce svítilo aslunce svítilo a vlny byly mírné. S vlny byly mírné. S vlny byly mírné. S vlny byly mírné. S    napnutými plachtami jsme propluli kolem mnoha ostrůvků, napnutými plachtami jsme propluli kolem mnoha ostrůvků, napnutými plachtami jsme propluli kolem mnoha ostrůvků, napnutými plachtami jsme propluli kolem mnoha ostrůvků, 
kterými se chorvatské pobřežní vody jen hemží, koupali jsme se „na laně“, seznamovali se skterými se chorvatské pobřežní vody jen hemží, koupali jsme se „na laně“, seznamovali se skterými se chorvatské pobřežní vody jen hemží, koupali jsme se „na laně“, seznamovali se skterými se chorvatské pobřežní vody jen hemží, koupali jsme se „na laně“, seznamovali se s    lanovím lanovím lanovím lanovím 
a hlavně si užívali dovolené. Jako útočiště pro první noc na moři naši kapitáni va hlavně si užívali dovolené. Jako útočiště pro první noc na moři naši kapitáni va hlavně si užívali dovolené. Jako útočiště pro první noc na moři naši kapitáni va hlavně si užívali dovolené. Jako útočiště pro první noc na moři naši kapitáni vybrali malebnou ybrali malebnou ybrali malebnou ybrali malebnou 
zátoku Triluke, kde si mnozí zzátoku Triluke, kde si mnozí zzátoku Triluke, kde si mnozí zzátoku Triluke, kde si mnozí z    nás poprvé  vyzkoušeli  kotvení jachty. Po chutné večeři jsme nás poprvé  vyzkoušeli  kotvení jachty. Po chutné večeři jsme nás poprvé  vyzkoušeli  kotvení jachty. Po chutné večeři jsme nás poprvé  vyzkoušeli  kotvení jachty. Po chutné večeři jsme 
společně diskutovali o zážitcích sspolečně diskutovali o zážitcích sspolečně diskutovali o zážitcích sspolečně diskutovali o zážitcích s    uplynulého  dne a posléze za mírného houpání lodí strávili první uplynulého  dne a posléze za mírného houpání lodí strávili první uplynulého  dne a posléze za mírného houpání lodí strávili první uplynulého  dne a posléze za mírného houpání lodí strávili první 
noc na moři.noc na moři.noc na moři.noc na moři.    
Hned druhý den ráno bylo jasné, žeHned druhý den ráno bylo jasné, žeHned druhý den ráno bylo jasné, žeHned druhý den ráno bylo jasné, že si jachting užijeme naplno  si jachting užijeme naplno  si jachting užijeme naplno  si jachting užijeme naplno –––– foukal silný vítr a vlny byly o  foukal silný vítr a vlny byly o  foukal silný vítr a vlny byly o  foukal silný vítr a vlny byly o 
poznání větší!!!!  Do plachet se opíral vítr tak, že vpoznání větší!!!!  Do plachet se opíral vítr tak, že vpoznání větší!!!!  Do plachet se opíral vítr tak, že vpoznání větší!!!!  Do plachet se opíral vítr tak, že v    určitých chvílích se dotýkaly mořské hladiny, určitých chvílích se dotýkaly mořské hladiny, určitých chvílích se dotýkaly mořské hladiny, určitých chvílích se dotýkaly mořské hladiny, 
vlny se tříštily o palubu lodi, posádky makaly jako sehraný tým u formulí 1 a pár jedinců si vlny se tříštily o palubu lodi, posádky makaly jako sehraný tým u formulí 1 a pár jedinců si vlny se tříštily o palubu lodi, posádky makaly jako sehraný tým u formulí 1 a pár jedinců si vlny se tříštily o palubu lodi, posádky makaly jako sehraný tým u formulí 1 a pár jedinců si na na na na 
vlastní kůži  vyzkoušelo mořskou nemoc (pozn.vlastní kůži  vyzkoušelo mořskou nemoc (pozn.vlastní kůži  vyzkoušelo mořskou nemoc (pozn.vlastní kůži  vyzkoušelo mořskou nemoc (pozn.–––– i já). i já). i já). i já).    
Celý zbytek pobytu jsme za  pěkného slunečného počasí pluli  překrásnou a přesto drsnou přírodou Celý zbytek pobytu jsme za  pěkného slunečného počasí pluli  překrásnou a přesto drsnou přírodou Celý zbytek pobytu jsme za  pěkného slunečného počasí pluli  překrásnou a přesto drsnou přírodou Celý zbytek pobytu jsme za  pěkného slunečného počasí pluli  překrásnou a přesto drsnou přírodou 
chorvatských vod, obdivovali lodě, které jsme cestou potkávali, majáky tyčící se u pobřeží, mořský chorvatských vod, obdivovali lodě, které jsme cestou potkávali, majáky tyčící se u pobřeží, mořský chorvatských vod, obdivovali lodě, které jsme cestou potkávali, majáky tyčící se u pobřeží, mořský chorvatských vod, obdivovali lodě, které jsme cestou potkávali, majáky tyčící se u pobřeží, mořský 
živživživživot pod hladinou při šnorchlování, delfíny vyskakující nad hladinu a užívali si „svobody ot pod hladinou při šnorchlování, delfíny vyskakující nad hladinu a užívali si „svobody ot pod hladinou při šnorchlování, delfíny vyskakující nad hladinu a užívali si „svobody ot pod hladinou při šnorchlování, delfíny vyskakující nad hladinu a užívali si „svobody 
vvvv    prostoru“, kdy jsme mohli plout kam jsme chtěli, koupat se na otevřeném moři vprostoru“, kdy jsme mohli plout kam jsme chtěli, koupat se na otevřeném moři vprostoru“, kdy jsme mohli plout kam jsme chtěli, koupat se na otevřeném moři vprostoru“, kdy jsme mohli plout kam jsme chtěli, koupat se na otevřeném moři v    hloubce více než hloubce více než hloubce více než hloubce více než 
60metrů, kotvit v60metrů, kotvit v60metrů, kotvit v60metrů, kotvit v    zátokách  a pozorovat lidi na přeplněných plážích vzátokách  a pozorovat lidi na přeplněných plážích vzátokách  a pozorovat lidi na přeplněných plážích vzátokách  a pozorovat lidi na přeplněných plážích v    přístavech.přístavech.přístavech.přístavech.    
Během cesty jsme oslavili dvoje narozeniny přímo na palubách lodí, kdy oba oslavenci byli vytaženi Během cesty jsme oslavili dvoje narozeniny přímo na palubách lodí, kdy oba oslavenci byli vytaženi Během cesty jsme oslavili dvoje narozeniny přímo na palubách lodí, kdy oba oslavenci byli vytaženi Během cesty jsme oslavili dvoje narozeniny přímo na palubách lodí, kdy oba oslavenci byli vytaženi 
na vrchol stožáru, aby viděli svět z ptačí perspektivy. na vrchol stožáru, aby viděli svět z ptačí perspektivy. na vrchol stožáru, aby viděli svět z ptačí perspektivy. na vrchol stožáru, aby viděli svět z ptačí perspektivy.     
Jednu noc jsme strávili vJednu noc jsme strávili vJednu noc jsme strávili vJednu noc jsme strávili v    přístavním  městě Šibenik, kde jsme ochutnali místní specialitpřístavním  městě Šibenik, kde jsme ochutnali místní specialitpřístavním  městě Šibenik, kde jsme ochutnali místní specialitpřístavním  městě Šibenik, kde jsme ochutnali místní speciality, prošli se y, prošli se y, prošli se y, prošli se 
starobylými uličkami a pochutnali si na výborné kávě.starobylými uličkami a pochutnali si na výborné kávě.starobylými uličkami a pochutnali si na výborné kávě.starobylými uličkami a pochutnali si na výborné kávě.    
Během  týdne, který utekl jako voda, jsme upluli 142 námořních mil, což je 236 kilometrů, a zažili Během  týdne, který utekl jako voda, jsme upluli 142 námořních mil, což je 236 kilometrů, a zažili Během  týdne, který utekl jako voda, jsme upluli 142 námořních mil, což je 236 kilometrů, a zažili Během  týdne, který utekl jako voda, jsme upluli 142 námořních mil, což je 236 kilometrů, a zažili 
mnoho legrace a neopakovatelných zážitků. Všichni přítomní po vylodění vmnoho legrace a neopakovatelných zážitků. Všichni přítomní po vylodění vmnoho legrace a neopakovatelných zážitků. Všichni přítomní po vylodění vmnoho legrace a neopakovatelných zážitků. Všichni přítomní po vylodění v    Biogradu Biogradu Biogradu Biogradu 
zkonstatzkonstatzkonstatzkonstatovali, že toto se nedá vyprávět ovali, že toto se nedá vyprávět ovali, že toto se nedá vyprávět ovali, že toto se nedá vyprávět ---- musí se to naplno prožít!!!!  musí se to naplno prožít!!!!  musí se to naplno prožít!!!!  musí se to naplno prožít!!!!     
    
 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



    

 

 

 

               LISTOPAD LISTOPAD LISTOPAD LISTOPAD 2006200620062006                
datum :   2.  11. 2006 datum :   2.  11. 2006 datum :   2.  11. 2006 datum :   2.  11. 2006     

místo konání  : Vmísto konání  : Vmísto konání  : Vmísto konání  : V----Sport HrotoviceSport HrotoviceSport HrotoviceSport Hrotovice    
organizátor :  Karla Dubná organizátor :  Karla Dubná organizátor :  Karla Dubná organizátor :  Karla Dubná     

Místo pro listopadový Club 35 bylo vybráno znamenitě. Celá aísto pro listopadový Club 35 bylo vybráno znamenitě. Celá aísto pro listopadový Club 35 bylo vybráno znamenitě. Celá aísto pro listopadový Club 35 bylo vybráno znamenitě. Celá akce se uskutečnila kce se uskutečnila kce se uskutečnila kce se uskutečnila 

vvvv    příjemném prostředí hotelu Vpříjemném prostředí hotelu Vpříjemném prostředí hotelu Vpříjemném prostředí hotelu V----Sport vSport vSport vSport v    Hrotovicích. Hned vHrotovicích. Hned vHrotovicích. Hned vHrotovicích. Hned v    úvodu jsme  přivítali nové úvodu jsme  přivítali nové úvodu jsme  přivítali nové úvodu jsme  přivítali nové 
členy čekatele pana Karla Maryšlera a paní  Janu Skoupou. Ještě jednou oběma členy čekatele pana Karla Maryšlera a paní  Janu Skoupou. Ještě jednou oběma členy čekatele pana Karla Maryšlera a paní  Janu Skoupou. Ještě jednou oběma členy čekatele pana Karla Maryšlera a paní  Janu Skoupou. Ještě jednou oběma 
gratulujeme.gratulujeme.gratulujeme.gratulujeme.    
 Hlavní náplní Clubu byly zejména dva body: Hlavní náplní Clubu byly zejména dva body: Hlavní náplní Clubu byly zejména dva body: Hlavní náplní Clubu byly zejména dva body:    
 1) přednáška a v 1) přednáška a v 1) přednáška a v 1) přednáška a vyhodnocení osobnostních a dovednostních testů společnosti Performiayhodnocení osobnostních a dovednostních testů společnosti Performiayhodnocení osobnostních a dovednostních testů společnosti Performiayhodnocení osobnostních a dovednostních testů společnosti Performia    
 2) návrhy na klubové akce pro rok 2007.  2) návrhy na klubové akce pro rok 2007.  2) návrhy na klubové akce pro rok 2007.  2) návrhy na klubové akce pro rok 2007.     
První bod programu začal přednáškou, jak vlastně jednotlivé testy fungují, co o nás První bod programu začal přednáškou, jak vlastně jednotlivé testy fungují, co o nás První bod programu začal přednáškou, jak vlastně jednotlivé testy fungují, co o nás První bod programu začal přednáškou, jak vlastně jednotlivé testy fungují, co o nás 
vypovídají, co na nás „prásknou“ a na co bychom si měli dát pozor. Po této přednášce vypovídají, co na nás „prásknou“ a na co bychom si měli dát pozor. Po této přednášce vypovídají, co na nás „prásknou“ a na co bychom si měli dát pozor. Po této přednášce vypovídají, co na nás „prásknou“ a na co bychom si měli dát pozor. Po této přednášce 
na nás čekal oběd, kdy si většina zna nás čekal oběd, kdy si většina zna nás čekal oběd, kdy si většina zna nás čekal oběd, kdy si většina z    nás pochutnávala na šťavnatém steaku. nás pochutnávala na šťavnatém steaku. nás pochutnávala na šťavnatém steaku. nás pochutnávala na šťavnatém steaku.     
Aby naše nápAby naše nápAby naše nápAby naše náplň dne nebyla jen o vzdělávání, byly pro nás po obědě připraveny stoly lň dne nebyla jen o vzdělávání, byly pro nás po obědě připraveny stoly lň dne nebyla jen o vzdělávání, byly pro nás po obědě připraveny stoly lň dne nebyla jen o vzdělávání, byly pro nás po obědě připraveny stoly 
ssss    kulečníkem, šipky a bowlingové dráhy. Během těchto lehce sportovních aktivit kulečníkem, šipky a bowlingové dráhy. Během těchto lehce sportovních aktivit kulečníkem, šipky a bowlingové dráhy. Během těchto lehce sportovních aktivit kulečníkem, šipky a bowlingové dráhy. Během těchto lehce sportovních aktivit 
probíhal tzv.brainstorming probíhal tzv.brainstorming probíhal tzv.brainstorming probíhal tzv.brainstorming ---- tedy měli jsme přistavený flipchart, na který každý z tedy měli jsme přistavený flipchart, na který každý z tedy měli jsme přistavený flipchart, na který každý z tedy měli jsme přistavený flipchart, na který každý z    nás nás nás nás 
napsal jednu nebo vnapsal jednu nebo vnapsal jednu nebo vnapsal jednu nebo více aktivit, které by chtěl příští rok síce aktivit, které by chtěl příští rok síce aktivit, které by chtěl příští rok síce aktivit, které by chtěl příští rok s    Clubem zažít. Přitom jsme Clubem zažít. Přitom jsme Clubem zažít. Přitom jsme Clubem zažít. Přitom jsme 
postupně chodili na individuální konzultaci za Jiřím Francem, který měl vyhodnocení postupně chodili na individuální konzultaci za Jiřím Francem, který měl vyhodnocení postupně chodili na individuální konzultaci za Jiřím Francem, který měl vyhodnocení postupně chodili na individuální konzultaci za Jiřím Francem, který měl vyhodnocení 
testů na starosti a oznámil nám jejich výsledky a také prozradil, jak stestů na starosti a oznámil nám jejich výsledky a také prozradil, jak stestů na starosti a oznámil nám jejich výsledky a také prozradil, jak stestů na starosti a oznámil nám jejich výsledky a také prozradil, jak s    těmito výsledky těmito výsledky těmito výsledky těmito výsledky 
pracovat. Jak zlepracovat. Jak zlepracovat. Jak zlepracovat. Jak zlepšit zodpovědnost, tah na bránu, správný odhad, komunikaci, pšit zodpovědnost, tah na bránu, správný odhad, komunikaci, pšit zodpovědnost, tah na bránu, správný odhad, komunikaci, pšit zodpovědnost, tah na bránu, správný odhad, komunikaci, 
schopnost vcítit se do role našich spolupracovníků či klientů a jak pracovat pro schopnost vcítit se do role našich spolupracovníků či klientů a jak pracovat pro schopnost vcítit se do role našich spolupracovníků či klientů a jak pracovat pro schopnost vcítit se do role našich spolupracovníků či klientů a jak pracovat pro 
dosažení ještě lepších výsledků nejen vdosažení ještě lepších výsledků nejen vdosažení ještě lepších výsledků nejen vdosažení ještě lepších výsledků nejen v    pracovním životě. pracovním životě. pracovním životě. pracovním životě.     
Překvapením sPřekvapením sPřekvapením sPřekvapením s    velkým P bylo představení kroniky CLUBU 35velkým P bylo představení kroniky CLUBU 35velkým P bylo představení kroniky CLUBU 35velkým P bylo představení kroniky CLUBU 35, kterou vytvořila paní , kterou vytvořila paní , kterou vytvořila paní , kterou vytvořila paní 
Jana Hořínková a popravdě řečeno, některým vyrazila dech. Jedním slovem: Skvělé.Jana Hořínková a popravdě řečeno, některým vyrazila dech. Jedním slovem: Skvělé.Jana Hořínková a popravdě řečeno, některým vyrazila dech. Jedním slovem: Skvělé.Jana Hořínková a popravdě řečeno, některým vyrazila dech. Jedním slovem: Skvělé.    
Po druhé části přednášky proběhlo lobování pro jednotlivé akce pro rok 2007. Po druhé části přednášky proběhlo lobování pro jednotlivé akce pro rok 2007. Po druhé části přednášky proběhlo lobování pro jednotlivé akce pro rok 2007. Po druhé části přednášky proběhlo lobování pro jednotlivé akce pro rok 2007. 
Každopádně, ať zvítězí kterékoliv zKaždopádně, ať zvítězí kterékoliv zKaždopádně, ať zvítězí kterékoliv zKaždopádně, ať zvítězí kterékoliv z    navrhovaných aktivit,  je  na co se těnavrhovaných aktivit,  je  na co se těnavrhovaných aktivit,  je  na co se těnavrhovaných aktivit,  je  na co se těšit. Tímto šit. Tímto šit. Tímto šit. Tímto 
byl listopadový Club 35 oficiálně ukončen. Část členů odjela domů a  asi polovina byl listopadový Club 35 oficiálně ukončen. Část členů odjela domů a  asi polovina byl listopadový Club 35 oficiálně ukončen. Část členů odjela domů a  asi polovina byl listopadový Club 35 oficiálně ukončen. Část členů odjela domů a  asi polovina 
zzzz    přítomných strávila noc vpřítomných strávila noc vpřítomných strávila noc vpřítomných strávila noc v    hotelu shotelu shotelu shotelu s    využitím   bazénu, sauny a vířivky. Listopadový využitím   bazénu, sauny a vířivky. Listopadový využitím   bazénu, sauny a vířivky. Listopadový využitím   bazénu, sauny a vířivky. Listopadový 
Club 35 se opravdu vydařil a to po všech stránkách. Club 35 se opravdu vydařil a to po všech stránkách. Club 35 se opravdu vydařil a to po všech stránkách. Club 35 se opravdu vydařil a to po všech stránkách.      

            

 



                                                                                            NATAŠA BUMBÁLKOVÁ NATAŠA BUMBÁLKOVÁ NATAŠA BUMBÁLKOVÁ NATAŠA BUMBÁLKOVÁ     
                                   nový člen čekatel                                     nový člen čekatel                                     nový člen čekatel                                     nový člen čekatel  ---- květen 2006  květen 2006  květen 2006  květen 2006     

                                                                                                                                                                        vvvvážení kolegovéážení kolegovéážení kolegovéážení kolegové, ráda bych se s, ráda bych se s, ráda bych se s, ráda bych se s    vámi  podělila vámi  podělila vámi  podělila vámi  podělila oooo    

radost zradost zradost zradost z    toho, že jsem se  stala  novým členem  toho, že jsem se  stala  novým členem  toho, že jsem se  stala  novým členem  toho, že jsem se  stala  novým členem  ----        
čekatelem Clučekatelem Clučekatelem Clučekatelem Clubu 35. bu 35. bu 35. bu 35.     
Pravidla Clubu 35 říkají, že pokud vyděláváte Pravidla Clubu 35 říkají, že pokud vyděláváte Pravidla Clubu 35 říkají, že pokud vyděláváte Pravidla Clubu 35 říkají, že pokud vyděláváte 
vvvv    M.S.QUATRO minimálně 35.000,M.S.QUATRO minimálně 35.000,M.S.QUATRO minimálně 35.000,M.S.QUATRO minimálně 35.000,----KčKčKčKč měsíčně měsíčně měsíčně měsíčně, máte , máte , máte , máte 
možnost se stát členy   tohoto klubu. Vmožnost se stát členy   tohoto klubu. Vmožnost se stát členy   tohoto klubu. Vmožnost se stát členy   tohoto klubu. V    tento okamžik tento okamžik tento okamžik tento okamžik 
vám na sebe něco prozradím. Mám registraci vám na sebe něco prozradím. Mám registraci vám na sebe něco prozradím. Mám registraci vám na sebe něco prozradím. Mám registraci 
vvvv    M.S.QUATRO od října 2003 a vždy jsem se zájmem M.S.QUATRO od října 2003 a vždy jsem se zájmem M.S.QUATRO od října 2003 a vždy jsem se zájmem M.S.QUATRO od října 2003 a vždy jsem se zájmem 
poslouchposlouchposlouchposlouchala vyprávění o zážitcích zala vyprávění o zážitcích zala vyprávění o zážitcích zala vyprávění o zážitcích z    klubu a prohlížela klubu a prohlížela klubu a prohlížela klubu a prohlížela 
si fotky zsi fotky zsi fotky zsi fotky z    akcí vystavené na seminářích.  akcí vystavené na seminářích.  akcí vystavené na seminářích.  akcí vystavené na seminářích.      

   V únoru roku 2006 jsem se rozhodla, že se stanu členem Clubu 35 a šla jsem si za    V únoru roku 2006 jsem se rozhodla, že se stanu členem Clubu 35 a šla jsem si za    V únoru roku 2006 jsem se rozhodla, že se stanu členem Clubu 35 a šla jsem si za    V únoru roku 2006 jsem se rozhodla, že se stanu členem Clubu 35 a šla jsem si za 
tím! Dubnová sjetina se mi moc líbila! Postoupila jsem na pozici 5, získala jsem tím! Dubnová sjetina se mi moc líbila! Postoupila jsem na pozici 5, získala jsem tím! Dubnová sjetina se mi moc líbila! Postoupila jsem na pozici 5, získala jsem tím! Dubnová sjetina se mi moc líbila! Postoupila jsem na pozici 5, získala jsem 
nnnnárokovou odměnuárokovou odměnuárokovou odměnuárokovou odměnu---- zlatou tužku s zlatou tužku s zlatou tužku s zlatou tužku s    razítkem, po které jserazítkem, po které jserazítkem, po které jserazítkem, po které jsem toužila, a současm toužila, a současm toužila, a současm toužila, a současně jsem ně jsem ně jsem ně jsem 
obdržela oznámení:obdržela oznámení:obdržela oznámení:obdržela oznámení: „Blahopřejeme Vám „Blahopřejeme Vám „Blahopřejeme Vám „Blahopřejeme Vám, Váš p, Váš p, Váš p, Váš příjem dosáhl hranice 35.000,říjem dosáhl hranice 35.000,říjem dosáhl hranice 35.000,říjem dosáhl hranice 35.000,----KčKčKčKč.  Máte  .  Máte  .  Máte  .  Máte  
možnost  přihlásit možnost  přihlásit možnost  přihlásit možnost  přihlásit se do Clubu 35se do Clubu 35se do Clubu 35se do Clubu 35. Rádi Vás  uvítáme!“. Rádi Vás  uvítáme!“. Rádi Vás  uvítáme!“. Rádi Vás  uvítáme!“    
Podala jsem si přihlášku Podala jsem si přihlášku Podala jsem si přihlášku Podala jsem si přihlášku a na na na na vstupnía vstupnía vstupnía vstupním semináři mi pan Martin Macho slavnostně m semináři mi pan Martin Macho slavnostně m semináři mi pan Martin Macho slavnostně m semináři mi pan Martin Macho slavnostně 
předal Pravidla  Clupředal Pravidla  Clupředal Pravidla  Clupředal Pravidla  Clubu 35. Dnes mohu sbu 35. Dnes mohu sbu 35. Dnes mohu sbu 35. Dnes mohu s    hrdostí řícthrdostí řícthrdostí řícthrdostí říct, že jsem dosáhla svého cíle  a , že jsem dosáhla svého cíle  a , že jsem dosáhla svého cíle  a , že jsem dosáhla svého cíle  a  tím  tím  tím  tím 
jsem si splnila jsem si splnila jsem si splnila jsem si splnila své přánísvé přánísvé přánísvé přání........    
Bylo snad přímo symbolické, že moje první akce, které jsem se zúčastnila sBylo snad přímo symbolické, že moje první akce, které jsem se zúčastnila sBylo snad přímo symbolické, že moje první akce, které jsem se zúčastnila sBylo snad přímo symbolické, že moje první akce, které jsem se zúčastnila s    klubemklubemklubemklubem,,,, byl  byl  byl  byl 
víkendový pvíkendový pvíkendový pvíkendový pobyt vobyt vobyt vobyt v    Adršpašských skalách. Jsem člověk, který přírodu miluje a trávím Adršpašských skalách. Jsem člověk, který přírodu miluje a trávím Adršpašských skalách. Jsem člověk, který přírodu miluje a trávím Adršpašských skalách. Jsem člověk, který přírodu miluje a trávím 
vvvv    ní svůj volný čas. Krásy české krajiny ve mne vždy vyvolají silné a krásné pocity. ní svůj volný čas. Krásy české krajiny ve mne vždy vyvolají silné a krásné pocity. ní svůj volný čas. Krásy české krajiny ve mne vždy vyvolají silné a krásné pocity. ní svůj volný čas. Krásy české krajiny ve mne vždy vyvolají silné a krásné pocity.     
Jsem moc ráda, že jsem členem klubu a těším se na další akce.Jsem moc ráda, že jsem členem klubu a těším se na další akce.Jsem moc ráda, že jsem členem klubu a těším se na další akce.Jsem moc ráda, že jsem členem klubu a těším se na další akce.    
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nový člen čekatel nový člen čekatel nový člen čekatel nový člen čekatel –––– duben 2006 duben 2006 duben 2006 duben 2006    

    BBBByyyyllll jsem  jsem  jsem  jsem devatenáctiletý devatenáctiletý devatenáctiletý devatenáctiletý klučina,klučina,klučina,klučina, pár měsíců před pár měsíců před pár měsíců před pár měsíců před    
maturitoumaturitoumaturitoumaturitou, který, který, který, který    najednounajednounajednounajednou    zzzz    chudých poměrů nahlédl chudých poměrů nahlédl chudých poměrů nahlédl chudých poměrů nahlédl 
někamněkamněkamněkam výš. výš. výš. výš.    
Nahlédl pod pokličku financí Nahlédl pod pokličku financí Nahlédl pod pokličku financí Nahlédl pod pokličku financí a zjia zjia zjia zjistil, že stil, že stil, že stil, že není není není není aaaažžžž    taktaktaktak    
oooobtížnébtížnébtížnébtížné    pomáhatpomáhatpomáhatpomáhat    lidemlidemlidemlidem, ušetřit a při tom si pomalu, ušetřit a při tom si pomalu, ušetřit a při tom si pomalu, ušetřit a při tom si pomalu,,,,    alealealeale    
jistě plnit své  sny. jistě plnit své  sny. jistě plnit své  sny. jistě plnit své  sny. VVVV    tététété    době době době době vzniklvzniklvzniklvznikl Club 35.  Club 35.  Club 35.  Club 35. Často jsem Často jsem Často jsem Často jsem 
oooo    něm slyšel a věděl, něm slyšel a věděl, něm slyšel a věděl, něm slyšel a věděl, že že že že s s s s těmi lidmi, těmi lidmi, těmi lidmi, těmi lidmi, kteří do klubu kteří do klubu kteří do klubu kteří do klubu patřípatřípatřípatří, , , , 
mám mám mám mám něconěconěconěco    společného. Stačilo společného. Stačilo společného. Stačilo společného. Stačilo jen, aby mi jen, aby mi jen, aby mi jen, aby mi jeden člen klubu jeden člen klubu jeden člen klubu jeden člen klubu 
řřřřekekekekl: l: l: l: „To„To„To„To    co chceš, je finanční svoboda a co chceš, je finanční svoboda a co chceš, je finanční svoboda a co chceš, je finanční svoboda a CCCClublublublub 35 35 35 35 je jedna  je jedna  je jedna  je jedna 
zzzz    cestcestcestcest, jak , jak , jak , jak jí dosáhnout.“ jí dosáhnout.“ jí dosáhnout.“ jí dosáhnout.“     
Tehdy začalaTehdy začalaTehdy začalaTehdy začala    mámámámá    proměnaproměnaproměnaproměna    „malého klučiny“„malého klučiny“„malého klučiny“„malého klučiny“    vvvv    človíčka, človíčka, človíčka, človíčka, 
který má před sebokterý má před sebokterý má před sebokterý má před sebou jasný cíl, který bylu jasný cíl, který bylu jasný cíl, který bylu jasný cíl, který byl stát se členem  stát se členem  stát se členem  stát se členem 
ClubuClubuClubuClubu    35, kde se budu dovídat pořád něco nového, osobně 35, kde se budu dovídat pořád něco nového, osobně 35, kde se budu dovídat pořád něco nového, osobně 35, kde se budu dovídat pořád něco nového, osobně         

se se se se rozvíjet a na druhé straně prožívat úžasné zážitky, které jsem měl rozvíjet a na druhé straně prožívat úžasné zážitky, které jsem měl rozvíjet a na druhé straně prožívat úžasné zážitky, které jsem měl rozvíjet a na druhé straně prožívat úžasné zážitky, které jsem měl prozatím jen prozatím jen prozatím jen prozatím jen 
zzzz    doslechudoslechudoslechudoslechu. První pokus byl neúspěšný. První pokus byl neúspěšný. První pokus byl neúspěšný. První pokus byl neúspěšný,,,,    i když chybělo málo. Půl roku na to přišla i když chybělo málo. Půl roku na to přišla i když chybělo málo. Půl roku na to přišla i když chybělo málo. Půl roku na to přišla 
skvělá série vstupenek do klubu. Vskvělá série vstupenek do klubu. Vskvělá série vstupenek do klubu. Vskvělá série vstupenek do klubu. V    březnu 2006 se mi podařilo mít na sjetině březnu 2006 se mi podařilo mít na sjetině březnu 2006 se mi podařilo mít na sjetině březnu 2006 se mi podařilo mít na sjetině 
potřebnou částku potřebnou částku potřebnou částku potřebnou částku 35.000,35.000,35.000,35.000,---- a navíc ji o nějaký ten tisíc přestřelit. Sta a navíc ji o nějaký ten tisíc přestřelit. Sta a navíc ji o nějaký ten tisíc přestřelit. Sta a navíc ji o nějaký ten tisíc přestřelit. Stal jsem se tedy l jsem se tedy l jsem se tedy l jsem se tedy 
členem čekatelemčlenem čekatelemčlenem čekatelemčlenem čekatelem. První ochutnávkou bylo celodenní školení osobního rozvoje . První ochutnávkou bylo celodenní školení osobního rozvoje . První ochutnávkou bylo celodenní školení osobního rozvoje . První ochutnávkou bylo celodenní školení osobního rozvoje 
zakončené bowlingem a golfozakončené bowlingem a golfozakončené bowlingem a golfozakončené bowlingem a golfovým simulátorem. Jestli je něcovým simulátorem. Jestli je něcovým simulátorem. Jestli je něcovým simulátorem. Jestli je něco,,,, co mě fakt baví co mě fakt baví co mě fakt baví co mě fakt baví,,,,    tak je to tak je to tak je to tak je to 
právě bowling. Příjemně právě bowling. Příjemně právě bowling. Příjemně právě bowling. Příjemně mě také potěšilo uvítání vmě také potěšilo uvítání vmě také potěšilo uvítání vmě také potěšilo uvítání v    Clubu od jeho členů včetně jeho Clubu od jeho členů včetně jeho Clubu od jeho členů včetně jeho Clubu od jeho členů včetně jeho 
samotného prezidenta. samotného prezidenta. samotného prezidenta. samotného prezidenta.     
A co že se tomu malému klukovi splnilo? Jednou jsem chtěl být nejmladším lektorem, A co že se tomu malému klukovi splnilo? Jednou jsem chtěl být nejmladším lektorem, A co že se tomu malému klukovi splnilo? Jednou jsem chtěl být nejmladším lektorem, A co že se tomu malému klukovi splnilo? Jednou jsem chtěl být nejmladším lektorem, 
protože mě baví přednášení. Stalo se. A stejně tak se mi splnilo stát se i nejmladším protože mě baví přednášení. Stalo se. A stejně tak se mi splnilo stát se i nejmladším protože mě baví přednášení. Stalo se. A stejně tak se mi splnilo stát se i nejmladším protože mě baví přednášení. Stalo se. A stejně tak se mi splnilo stát se i nejmladším 
členečlenečlenečlenem Clubu 35.m Clubu 35.m Clubu 35.m Clubu 35.    
Někdy přemýšlímNěkdy přemýšlímNěkdy přemýšlímNěkdy přemýšlím,,,, k k k komu poděkovat za to, co mi bylo dopřáno a docházím komu poděkovat za to, co mi bylo dopřáno a docházím komu poděkovat za to, co mi bylo dopřáno a docházím komu poděkovat za to, co mi bylo dopřáno a docházím k    názoru, že názoru, že názoru, že názoru, že 
naprosto všem.naprosto všem.naprosto všem.naprosto všem.    Díky Clubu 35 jsem byl vždycky vDíky Clubu 35 jsem byl vždycky vDíky Clubu 35 jsem byl vždycky vDíky Clubu 35 jsem byl vždycky v    pravý čas na pravém mpravý čas na pravém mpravý čas na pravém mpravý čas na pravém místě a pokud ístě a pokud ístě a pokud ístě a pokud 
ne, tak  mi ukázali, co udělat pro to, abych se tam včas dostal!!!ne, tak  mi ukázali, co udělat pro to, abych se tam včas dostal!!!ne, tak  mi ukázali, co udělat pro to, abych se tam včas dostal!!!ne, tak  mi ukázali, co udělat pro to, abych se tam včas dostal!!! 

 

 

 

 

 

 
 
 
        
    



                                                                                                                        Karel  MarišlerKarel  MarišlerKarel  MarišlerKarel  Marišler    
                                   nový člen čekatel                                    nový člen čekatel                                    nový člen čekatel                                    nový člen čekatel ---- listopad 2006  listopad 2006  listopad 2006  listopad 2006     
    

        VVVV    srpnu roku 2005 jsem se prvně dozvěděl     o 
existenci  M.S.QUATRO – zúčastnil jsem se 
Vstupního semináře  a  strategie a činnost firmy mě 
natolik zaujala, že jsem, ač „zarputilý potravinář“, 
přiznal, že umět se postarat o vlastní, těžce vydělané 
peníze, bude velkým přínosem pro mne i pro mé 
nejbližší v rodině a  přátele. 
Na všech seminářích a firemních akcích jsem se 
snažil naučit co nejvíce a tím se přiblížit a následně 
dostat do Clubu 35. 
 Nemám ve zvyku být kdekoli na „ocase úspěšnosti“ - 
v Clubu 35 jsou nejúspěšnější lidé         z  firmy, proto 
jsem toužil  patřit mezi ně.   

A jak se mi to podařilo???  CHTĚL JSEM!!!!!!! 
Můj cíl se mi splnil v říjnu 2006, kdy jsem dosáhl potřebného příjmu na sjetině a 
mohl jsem se zúčastnit prvního „klubového zážitku“ - listopadového setkání 
v Hrotovicích. Na tuto akci jsem jel v očekávání nových situací a pro mě neznámých 
akcí. Těšil jsem se  na  první  mimopracovní posezení s kolegy a byl jsem nadmíru 
spokojen. 
Že jsem na této metě, je pro mě nejen pocta, ale především závazek k další práci a 
činnosti. Těším se, že se mi příští rok podaří strávit s „klubáky“, kterých si vážím, 
příjemné společné chvíle na klubových akcích, které se budou podobat dokumentaci 
z Kroniky Clubu 35.                                             
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nový člen čekatel nový člen čekatel nový člen čekatel nový člen čekatel –––– duben 2006 duben 2006 duben 2006 duben 2006    

 

                        OOOOdddd    prosince 2004 jsem vprosince 2004 jsem vprosince 2004 jsem vprosince 2004 jsem v    Makléřské společnosti QUATRO. Na svém vstupním Makléřské společnosti QUATRO. Na svém vstupním Makléřské společnosti QUATRO. Na svém vstupním Makléřské společnosti QUATRO. Na svém vstupním 
semináři jsem se dověděla o mnohém, mimo jiné také o CLUBU 35. Byl semináři jsem se dověděla o mnohém, mimo jiné také o CLUBU 35. Byl semináři jsem se dověděla o mnohém, mimo jiné také o CLUBU 35. Byl semináři jsem se dověděla o mnohém, mimo jiné také o CLUBU 35. Byl to pro mne to pro mne to pro mne to pro mne 
nejenom neznámý, ale i  vzdálený termín. Věděla jsem pouze to, že CLUB 35 je nejenom neznámý, ale i  vzdálený termín. Věděla jsem pouze to, že CLUB 35 je nejenom neznámý, ale i  vzdálený termín. Věděla jsem pouze to, že CLUB 35 je nejenom neznámý, ale i  vzdálený termín. Věděla jsem pouze to, že CLUB 35 je 
společenství lidí, kteří mívají pravidelný společný program, setkávání, cestování, společenství lidí, kteří mívají pravidelný společný program, setkávání, cestování, společenství lidí, kteří mívají pravidelný společný program, setkávání, cestování, společenství lidí, kteří mívají pravidelný společný program, setkávání, cestování, 
tancování, koupání, plování, jachtění … Všechno fotí a na firemních akcích jsou jejictancování, koupání, plování, jachtění … Všechno fotí a na firemních akcích jsou jejictancování, koupání, plování, jachtění … Všechno fotí a na firemních akcích jsou jejictancování, koupání, plování, jachtění … Všechno fotí a na firemních akcích jsou jejich h h h 
zážitky na nástěnkách. Ale jsou to ti členové společnosti, kteří dosahují vyšších zážitky na nástěnkách. Ale jsou to ti členové společnosti, kteří dosahují vyšších zážitky na nástěnkách. Ale jsou to ti členové společnosti, kteří dosahují vyšších zážitky na nástěnkách. Ale jsou to ti členové společnosti, kteří dosahují vyšších 
příjmů, příjmů nad 35.000,příjmů, příjmů nad 35.000,příjmů, příjmů nad 35.000,příjmů, příjmů nad 35.000,---- Kč měsíčně, ve výplatách na svých sjetinách. Kč měsíčně, ve výplatách na svých sjetinách. Kč měsíčně, ve výplatách na svých sjetinách. Kč měsíčně, ve výplatách na svých sjetinách.    
                    
       V       V       V       V    prvních měsících, byť bylo mnohé úsilí, jsem o CLUBU 35 jenom slýchávala. prvních měsících, byť bylo mnohé úsilí, jsem o CLUBU 35 jenom slýchávala. prvních měsících, byť bylo mnohé úsilí, jsem o CLUBU 35 jenom slýchávala. prvních měsících, byť bylo mnohé úsilí, jsem o CLUBU 35 jenom slýchávala. 
Ale postupnAle postupnAle postupnAle postupně, pod vedením své sponzorky JANY HOŘÍNKOVÉ, za pomoci mé ě, pod vedením své sponzorky JANY HOŘÍNKOVÉ, za pomoci mé ě, pod vedením své sponzorky JANY HOŘÍNKOVÉ, za pomoci mé ě, pod vedením své sponzorky JANY HOŘÍNKOVÉ, za pomoci mé 
skupiny, vlastní pílí a s dávkou štěstí, jsem začala postupovat nejenom na pozicích, skupiny, vlastní pílí a s dávkou štěstí, jsem začala postupovat nejenom na pozicích, skupiny, vlastní pílí a s dávkou štěstí, jsem začala postupovat nejenom na pozicích, skupiny, vlastní pílí a s dávkou štěstí, jsem začala postupovat nejenom na pozicích, 
ale pomalu se blížit ke klubovým podmínkám.ale pomalu se blížit ke klubovým podmínkám.ale pomalu se blížit ke klubovým podmínkám.ale pomalu se blížit ke klubovým podmínkám.    
    
        Možná díky Modrým složkám, možná díky poradě mezi „clubáky“,        Možná díky Modrým složkám, možná díky poradě mezi „clubáky“,        Možná díky Modrým složkám, možná díky poradě mezi „clubáky“,        Možná díky Modrým složkám, možná díky poradě mezi „clubáky“, získala jsem  získala jsem  získala jsem  získala jsem 
tolik podpory, morální i té faktické, že vtolik podpory, morální i té faktické, že vtolik podpory, morální i té faktické, že vtolik podpory, morální i té faktické, že v    červnu 2006, včervnu 2006, včervnu 2006, včervnu 2006, v    den mých narozenin, jsem den mých narozenin, jsem den mých narozenin, jsem den mých narozenin, jsem 
splnila první podmínku pro vstup do CLUBU 35, a to jako čekatel. Splnila jsem si, a splnila první podmínku pro vstup do CLUBU 35, a to jako čekatel. Splnila jsem si, a splnila první podmínku pro vstup do CLUBU 35, a to jako čekatel. Splnila jsem si, a splnila první podmínku pro vstup do CLUBU 35, a to jako čekatel. Splnila jsem si, a 
to přesně na den, svůj dlouhodobý cíl. První mojí společnou akcí byla cestato přesně na den, svůj dlouhodobý cíl. První mojí společnou akcí byla cestato přesně na den, svůj dlouhodobý cíl. První mojí společnou akcí byla cestato přesně na den, svůj dlouhodobý cíl. První mojí společnou akcí byla cesta do  do  do  do 
překrásných Adršpašsko překrásných Adršpašsko překrásných Adršpašsko překrásných Adršpašsko –––– Teplických skal. Poznala jsem nejenom krásná místa pro  Teplických skal. Poznala jsem nejenom krásná místa pro  Teplických skal. Poznala jsem nejenom krásná místa pro  Teplických skal. Poznala jsem nejenom krásná místa pro 
mne neznámá, ale také partu lidí, která je fajn. A já ji znala jenom v „kravatách“.mne neznámá, ale také partu lidí, která je fajn. A já ji znala jenom v „kravatách“.mne neznámá, ale také partu lidí, která je fajn. A já ji znala jenom v „kravatách“.mne neznámá, ale také partu lidí, která je fajn. A já ji znala jenom v „kravatách“.    
    
         Snažím se pracovat, jak nejlépe jenom mohu, zdá se, že systém grafů je správno         Snažím se pracovat, jak nejlépe jenom mohu, zdá se, že systém grafů je správno         Snažím se pracovat, jak nejlépe jenom mohu, zdá se, že systém grafů je správno         Snažím se pracovat, jak nejlépe jenom mohu, zdá se, že systém grafů je správnou u u u 
cestou, pracuji na tom, abych příjmy udržela, navýšila, zcestou, pracuji na tom, abych příjmy udržela, navýšila, zcestou, pracuji na tom, abych příjmy udržela, navýšila, zcestou, pracuji na tom, abych příjmy udržela, navýšila, z    čekatelky se stala členem čekatelky se stala členem čekatelky se stala členem čekatelky se stala členem 
řádným a cestovat, tancovat a jednou i jachtit, mohla společně sřádným a cestovat, tancovat a jednou i jachtit, mohla společně sřádným a cestovat, tancovat a jednou i jachtit, mohla společně sřádným a cestovat, tancovat a jednou i jachtit, mohla společně s    ostatními ostatními ostatními ostatními 
CLUBÁKY…CLUBÁKY…CLUBÁKY…CLUBÁKY…    
    
    
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    



                              JANA  SKOUPÁ                               JANA  SKOUPÁ                               JANA  SKOUPÁ                               JANA  SKOUPÁ     
                                                                                                                    nový člen čekatel          nový člen čekatel          nový člen čekatel          nový člen čekatel  ---- říjen 2006  říjen 2006  říjen 2006  říjen 2006     

        JJJJe to dva a půl roku, co jsem poprvé seděla na vstupním semináři 

M.S.QUATRO, kde jsem se dozvěděla o „Clubu 35“. Vždy jsem se na členy  dívala M.S.QUATRO, kde jsem se dozvěděla o „Clubu 35“. Vždy jsem se na členy  dívala M.S.QUATRO, kde jsem se dozvěděla o „Clubu 35“. Vždy jsem se na členy  dívala M.S.QUATRO, kde jsem se dozvěděla o „Clubu 35“. Vždy jsem se na členy  dívala 
ssss    úctou a s respektem. Postupně jsem získávala stále víc a více informúctou a s respektem. Postupně jsem získávala stále víc a více informúctou a s respektem. Postupně jsem získávala stále víc a více informúctou a s respektem. Postupně jsem získávala stále víc a více informací o tomto ací o tomto ací o tomto ací o tomto 
sdružení a hlavně mě zajímaly psdružení a hlavně mě zajímaly psdružení a hlavně mě zajímaly psdružení a hlavně mě zajímaly podmínky pro přijetí, protožeodmínky pro přijetí, protožeodmínky pro přijetí, protožeodmínky pro přijetí, protože     jsem   toužila   stát  se  i  jsem   toužila   stát  se  i  jsem   toužila   stát  se  i  jsem   toužila   stát  se  i 
já členem .já členem .já členem .já členem .    
Musím přiznat, že pro mě cesta do Clubu 35  nebylaMusím přiznat, že pro mě cesta do Clubu 35  nebylaMusím přiznat, že pro mě cesta do Clubu 35  nebylaMusím přiznat, že pro mě cesta do Clubu 35  nebyla     jednoduchá. Úspěchy střídaly  jednoduchá. Úspěchy střídaly  jednoduchá. Úspěchy střídaly  jednoduchá. Úspěchy střídaly 
neúspěchy, a takneúspěchy, a takneúspěchy, a takneúspěchy, a tak     jednoho dne jsem si řekla DOST a položila   jednoho dne jsem si řekla DOST a položila   jednoho dne jsem si řekla DOST a položila   jednoho dne jsem si řekla DOST a položila  si otázku:  „Chci se si otázku:  „Chci se si otázku:  „Chci se si otázku:  „Chci se 
dostat do Clubu 35?“ CHCI! Codostat do Clubu 35?“ CHCI! Codostat do Clubu 35?“ CHCI! Codostat do Clubu 35?“ CHCI! Co     proto udělám?   Stanovila jsem si jasný cíl  proto udělám?   Stanovila jsem si jasný cíl  proto udělám?   Stanovila jsem si jasný cíl  proto udělám?   Stanovila jsem si jasný cíl ----
exkluzivní dovolenou vexkluzivní dovolenou vexkluzivní dovolenou vexkluzivní dovolenou v    Egyptě. Svůj cíl jsem řekla nejen  rodině, ale i lidem, kterých si Egyptě. Svůj cíl jsem řekla nejen  rodině, ale i lidem, kterých si Egyptě. Svůj cíl jsem řekla nejen  rodině, ale i lidem, kterých si Egyptě. Svůj cíl jsem řekla nejen  rodině, ale i lidem, kterých si 
nesmírně vážím, a hlavně nejmladšímu členu naší rodiny, mé čtyřleté vnesmírně vážím, a hlavně nejmladšímu členu naší rodiny, mé čtyřleté vnesmírně vážím, a hlavně nejmladšímu členu naší rodiny, mé čtyřleté vnesmírně vážím, a hlavně nejmladšímu členu naší rodiny, mé čtyřleté vnučce. Zkuste nučce. Zkuste nučce. Zkuste nučce. Zkuste 
malému dítěti něco slíbit a slib nedodržet. Závazek malému dítěti mě hnal dopředu ke malému dítěti něco slíbit a slib nedodržet. Závazek malému dítěti mě hnal dopředu ke malému dítěti něco slíbit a slib nedodržet. Závazek malému dítěti mě hnal dopředu ke malému dítěti něco slíbit a slib nedodržet. Závazek malému dítěti mě hnal dopředu ke 
splněnísplněnísplněnísplnění    toho, co jsem si předsevzala.toho, co jsem si předsevzala.toho, co jsem si předsevzala.toho, co jsem si předsevzala.    
A jak to dopadlo? Nejen že jsem  byla vA jak to dopadlo? Nejen že jsem  byla vA jak to dopadlo? Nejen že jsem  byla vA jak to dopadlo? Nejen že jsem  byla v    Egyptě na vysněné dovolené, což  mi posílilo Egyptě na vysněné dovolené, což  mi posílilo Egyptě na vysněné dovolené, což  mi posílilo Egyptě na vysněné dovolené, což  mi posílilo 
sebevědomí a víru vsebevědomí a víru vsebevědomí a víru vsebevědomí a víru v    sebe sama, alesebe sama, alesebe sama, alesebe sama, ale dne 14.října 2006 mi Petr Suchyňa předal na  dne 14.října 2006 mi Petr Suchyňa předal na  dne 14.října 2006 mi Petr Suchyňa předal na  dne 14.října 2006 mi Petr Suchyňa předal na 
vstupním semináři potvrzení členství čekatele  „Clubu 35“ včetně jejich pravidel. Od vstupním semináři potvrzení členství čekatele  „Clubu 35“ včetně jejich pravidel. Od vstupním semináři potvrzení členství čekatele  „Clubu 35“ včetně jejich pravidel. Od vstupním semináři potvrzení členství čekatele  „Clubu 35“ včetně jejich pravidel. Od 
tohoto dne mohu říci i já, že patřím mezi ty, které jsem  vtohoto dne mohu říci i já, že patřím mezi ty, které jsem  vtohoto dne mohu říci i já, že patřím mezi ty, které jsem  vtohoto dne mohu říci i já, že patřím mezi ty, které jsem  v    naší firmě  obdivovala.naší firmě  obdivovala.naší firmě  obdivovala.naší firmě  obdivovala.    
„Club 35“ pro mě znamená hlavně finanční n„Club 35“ pro mě znamená hlavně finanční n„Club 35“ pro mě znamená hlavně finanční n„Club 35“ pro mě znamená hlavně finanční nezávislost, obohacení se o nevšední ezávislost, obohacení se o nevšední ezávislost, obohacení se o nevšední ezávislost, obohacení se o nevšední 
zážitky zzážitky zzážitky zzážitky z    různých společných akcí  vrůzných společných akcí  vrůzných společných akcí  vrůzných společných akcí  v    oblasti  zábavy, možnost nadstandardního oblasti  zábavy, možnost nadstandardního oblasti  zábavy, možnost nadstandardního oblasti  zábavy, možnost nadstandardního 
vzdělání, přístup kvzdělání, přístup kvzdělání, přístup kvzdělání, přístup k    informacím, ke kterým se běžně člověk nedostane, a možnost se informacím, ke kterým se běžně člověk nedostane, a možnost se informacím, ke kterým se běžně člověk nedostane, a možnost se informacím, ke kterým se běžně člověk nedostane, a možnost se 
setkávat ssetkávat ssetkávat ssetkávat s    bezvadným kolektivem lidí, kteří vědí, co chtějí.bezvadným kolektivem lidí, kteří vědí, co chtějí.bezvadným kolektivem lidí, kteří vědí, co chtějí.bezvadným kolektivem lidí, kteří vědí, co chtějí.            
Přesvědčila jsem se, že naše Makléřská Společnost QUATRO nám otevírá cestu Přesvědčila jsem se, že naše Makléřská Společnost QUATRO nám otevírá cestu Přesvědčila jsem se, že naše Makléřská Společnost QUATRO nám otevírá cestu Přesvědčila jsem se, že naše Makléřská Společnost QUATRO nám otevírá cestu 
kekekeke    splnění našich cílů. Stačí vědět, co chceme, jít za tím přes všechny překážky, splnění našich cílů. Stačí vědět, co chceme, jít za tím přes všechny překážky, splnění našich cílů. Stačí vědět, co chceme, jít za tím přes všechny překážky, splnění našich cílů. Stačí vědět, co chceme, jít za tím přes všechny překážky, 
nevzdávat se a vydržet!                                                                 nevzdávat se a vydržet!                                                                 nevzdávat se a vydržet!                                                                 nevzdávat se a vydržet!                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    
 
                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

    
    
    
    



HODNOCENÍ ROKU 2006HODNOCENÍ ROKU 2006HODNOCENÍ ROKU 2006HODNOCENÍ ROKU 2006    

Průběhrůběhrůběhrůběh ROKU 2006 lze zhodnotit velmi vyváženým poměrem akcí zaměřeROKU 2006 lze zhodnotit velmi vyváženým poměrem akcí zaměřeROKU 2006 lze zhodnotit velmi vyváženým poměrem akcí zaměřeROKU 2006 lze zhodnotit velmi vyváženým poměrem akcí zaměřených ných ných ných 

pouze na relaxaci a zábavu členů i spouze na relaxaci a zábavu členů i spouze na relaxaci a zábavu členů i spouze na relaxaci a zábavu členů i s    rodinnými příslušníky a Cluby na osobní rozvoj a rodinnými příslušníky a Cluby na osobní rozvoj a rodinnými příslušníky a Cluby na osobní rozvoj a rodinnými příslušníky a Cluby na osobní rozvoj a 
rozšiřování informací ke zkvalitnění naší práce.rozšiřování informací ke zkvalitnění naší práce.rozšiřování informací ke zkvalitnění naší práce.rozšiřování informací ke zkvalitnění naší práce.    
Nosným pilířem byl týdenní pobyt vNosným pilířem byl týdenní pobyt vNosným pilířem byl týdenní pobyt vNosným pilířem byl týdenní pobyt v    Chorvatsku spojený sChorvatsku spojený sChorvatsku spojený sChorvatsku spojený s    jachtingem. Dále jsme   jachtingem. Dále jsme   jachtingem. Dále jsme   jachtingem. Dále jsme   
sjížděli Sázavu na raftech, uspořádasjížděli Sázavu na raftech, uspořádasjížděli Sázavu na raftech, uspořádasjížděli Sázavu na raftech, uspořádali jsme  výlet do Adršpašských skal a  navštívili li jsme  výlet do Adršpašských skal a  navštívili li jsme  výlet do Adršpašských skal a  navštívili li jsme  výlet do Adršpašských skal a  navštívili 
jsme  termální lázně vjsme  termální lázně vjsme  termální lázně vjsme  termální lázně v    Laa.Laa.Laa.Laa.    
Školení se neslo vŠkolení se neslo vŠkolení se neslo vŠkolení se neslo v    duchu rozšiřování informací  Hubbardovy technologie vduchu rozšiřování informací  Hubbardovy technologie vduchu rozšiřování informací  Hubbardovy technologie vduchu rozšiřování informací  Hubbardovy technologie v    cyklech cyklech cyklech cyklech 
„Osobní rozvoj“, což nám umožnilo postupně celistvý náhled na tuto problematiku.„Osobní rozvoj“, což nám umožnilo postupně celistvý náhled na tuto problematiku.„Osobní rozvoj“, což nám umožnilo postupně celistvý náhled na tuto problematiku.„Osobní rozvoj“, což nám umožnilo postupně celistvý náhled na tuto problematiku.    

VVVV    letošním roce letošním roce letošním roce letošním roce byla vytvořena  byla vytvořena  byla vytvořena  byla vytvořena  „Kronika Clubu 35“„Kronika Clubu 35“„Kronika Clubu 35“„Kronika Clubu 35“ a zaznamenány události i  a zaznamenány události i  a zaznamenány události i  a zaznamenány události i 
ssss    fotografickou dokumentací od vzniku společenství a vývoj, kterým se Club od roku fotografickou dokumentací od vzniku společenství a vývoj, kterým se Club od roku fotografickou dokumentací od vzniku společenství a vývoj, kterým se Club od roku fotografickou dokumentací od vzniku společenství a vývoj, kterým se Club od roku 
2002 ubíral.2002 ubíral.2002 ubíral.2002 ubíral.    
Na výročním zasedání byla poprvé  představena a předána každému členu   Na výročním zasedání byla poprvé  představena a předána každému členu   Na výročním zasedání byla poprvé  představena a předána každému členu   Na výročním zasedání byla poprvé  představena a předána každému členu   

„Ročenka Clubu 35“„Ročenka Clubu 35“„Ročenka Clubu 35“„Ročenka Clubu 35“ jako shrn jako shrn jako shrn jako shrnutí ročních aktivit i sutí ročních aktivit i sutí ročních aktivit i sutí ročních aktivit i s    fotografiemi.fotografiemi.fotografiemi.fotografiemi.    
    

Během tohoto roku opětovně obnovil své členství Během tohoto roku opětovně obnovil své členství Během tohoto roku opětovně obnovil své členství Během tohoto roku opětovně obnovil své členství Petr SuchyňaPetr SuchyňaPetr SuchyňaPetr Suchyňa, bylo uděleno čestné , bylo uděleno čestné , bylo uděleno čestné , bylo uděleno čestné 

členství členství členství členství Jaroslavě Mikulkové  Jaroslavě Mikulkové  Jaroslavě Mikulkové  Jaroslavě Mikulkové  a postupně  jsme mezi sebe přivítali šest  nových a postupně  jsme mezi sebe přivítali šest  nových a postupně  jsme mezi sebe přivítali šest  nových a postupně  jsme mezi sebe přivítali šest  nových 
členů čekatelů:členů čekatelů:členů čekatelů:členů čekatelů:    

Jana KilianaJana KilianaJana KilianaJana Kiliana    
Dagmar ProcházkovouDagmar ProcházkovouDagmar ProcházkovouDagmar Procházkovou    
NatašuNatašuNatašuNatašu Bumbálkovou Bumbálkovou Bumbálkovou Bumbálkovou    

Janu SkoupouJanu SkoupouJanu SkoupouJanu Skoupou    
Jiřího ČermákaJiřího ČermákaJiřího ČermákaJiřího Čermáka    
Karla MarišleraKarla MarišleraKarla MarišleraKarla Marišlera    

    
Své členství vSvé členství vSvé členství vSvé členství v    letošním roce neobhájili: Martina Bartošová, Ilona Navrátilová, Jiří letošním roce neobhájili: Martina Bartošová, Ilona Navrátilová, Jiří letošním roce neobhájili: Martina Bartošová, Ilona Navrátilová, Jiří letošním roce neobhájili: Martina Bartošová, Ilona Navrátilová, Jiří 
Čermák a  Michal KordíkČermák a  Michal KordíkČermák a  Michal KordíkČermák a  Michal Kordík    
    
Na posledním setkání jsme společně navrhli akce pro rok 2007, které svou pestrostí Na posledním setkání jsme společně navrhli akce pro rok 2007, které svou pestrostí Na posledním setkání jsme společně navrhli akce pro rok 2007, které svou pestrostí Na posledním setkání jsme společně navrhli akce pro rok 2007, které svou pestrostí 
předčipředčipředčipředčily očekávání. Např. výlet do Paříže, dovolená vly očekávání. Např. výlet do Paříže, dovolená vly očekávání. Např. výlet do Paříže, dovolená vly očekávání. Např. výlet do Paříže, dovolená v    Egyptě či vEgyptě či vEgyptě či vEgyptě či v    Norsku, Medvědí Norsku, Medvědí Norsku, Medvědí Norsku, Medvědí 
soutěska, Aquapark v Liberci, kaňonig a rafting ve Slovinsku…., zsoutěska, Aquapark v Liberci, kaňonig a rafting ve Slovinsku…., zsoutěska, Aquapark v Liberci, kaňonig a rafting ve Slovinsku…., zsoutěska, Aquapark v Liberci, kaňonig a rafting ve Slovinsku…., z    čehož je již dnes čehož je již dnes čehož je již dnes čehož je již dnes 
jasné, že rok 2007 bude pro členy Clubu 35 velmi zajímavý  a plný vzrušujících jasné, že rok 2007 bude pro členy Clubu 35 velmi zajímavý  a plný vzrušujících jasné, že rok 2007 bude pro členy Clubu 35 velmi zajímavý  a plný vzrušujících jasné, že rok 2007 bude pro členy Clubu 35 velmi zajímavý  a plný vzrušujících 
zážitků.   zážitků.   zážitků.   zážitků.       
   


