
1 

Ročenka Clubu 35 
 

2009 
 



2 



3 

 

Rada Clubu 35 

     

  

 

  

  Petr Švec 
prezident   

     

 

 

 

 

 

 Martin Macho  Petr Suchyňa  

     

 

 

 

 

 

 Petra Krupicová  Jan Kilian  

 



4 

 

Členové Clubu 35 
 

     

Hana Jonášová Rostislav Seďa Dagmar 
Procházková Karla Dubná Jarmila Mlýnková 

     

Jaroslava 
Mihulková 

Zuzana 
Macholánová Miroslav Nevěděl Jana Hořínková Ilona Navrátilová 

     

Dana Kohoutová Karel Marišler Milan Žůrek Jana Skoupá Stanislav Šudák 

 

 

 

 

 

 Nataša 
Bumbálková  Dagmar 

Procházková  



5 

 

Noví členové Clubu 35 v roce 2009 
 

    

Petra Pánková Stanislava Šimanová Jiří Franc Monika Kotoučková 

   

 

Lukáš Navrátil Ilona Janglová Šárka Tomanová  

Čekatelé na řádné členství 

 

  

 

 Zdeněk Jonáš Pavel Faschingbauer  

 



6 

 Divadelní představení Sluha dvou pánů 
 

Datum: 3.února 2009 
Organizátor:  Jan Kilian

Dnes již klasická komedie Carla Goldoniho 
Sluha dvou pánů, v níž její autor završil 
principy commedie dell´arte, patří ke 
klenotům světového repertoáru. Veselý 
příběh s milostnou zápletkou ironicky 
vyvrací rčení, že "nelze sloužit dvěma pánům 
najednou". 
Režisér a zároveň autor úpravy Zdeněk 
Černín, společně se scénografem Janem 
Duškem, posunuli Goldoniho dílo směrem k 
současnosti. Celá inscenace je však 
především hereckým koncertem sluhy 
Truffaldina Martina Havelky, který na scéně 
nejen rozpoutá uragán svého umění 
hereckého, ale předvede i své umění 
žonglérské a cirkusácké. Však byl za svůj 
mimořádný výkon nominován na prestižní 
Cenu Thálie v oblasti činohry. 
 
Do firemního zpravodaje referoval náš 
divadelník ochotník Honza Kilian:  
Přeji Vám příjemný sněhem zaplněný den, 
milí čtenáři firemního zpravodaje roku 2009 
s pořadovým číslem 3. Mým dnešním 
úkolem je Vás z pozice organizátora 
únorového Clubu 35 poinformovat o první 
klubové akci v letošním roce.  
Sešli jsme se spolu s našimi partnery, 
rodinnými příslušníky a známými v počtu 67 
lidí na divadelním představení Městského 
divadla v Brně s názvem „Sluha dvou pánů“. 
Představení se konalo 3. února ve vyprodané 
činoherní scéně. Komedie „Sluha dvou pánů“ 
je typickým příkladem improvizace na jevišti 

a herci dokážou, a i na této hře dokázali, 
vtáhnout diváky do nitra dění. Nebylo 
výjimkou, kdy se některý z diváků ocitl na 
scéně, nebo naopak nejeden z herců v 
hledišti. Vtipné situace se střídaly se 
vsuvkami s aktuálního světového dění a tu  
a tam jsme se dozvěděli i něco o soukromém 
životě herců.  
Místy nikdo nevěděl, jestli se hlavní aktéři 
drží textů, nebo právě přemýšlí, jak se k 
původnímu textu z rozjeté improvizace vrátit, 
tak jak to má být v pravé Dell´Arte komedii.   
Tři hodiny utekly jako voda a děj dospěl ke 
zdárnému konci a je jisté jen to, že 
QUATRO, které obsadilo téměř tři řady, se 
spolu s dalšími diváky popadalo za břicha 
(samozřejmě smíchy) od začátku do konce 
(místy i potom). Jsem rád, že se akce 
podařila podle mých představ a děkuji 
klubákům za kladné reakce a těším se na 
další akce našeho klubu.
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Hrad Karlštejn a Koněpruské jeskyně 
 

Datum: 23. května 2009 
Organizátor:  Hana Jonášová

O zážitky z další klubové akce se s námi 
podělila organizátorka Hanka Jonášová: 
Tentokrát jsme naplánovali cestu za 
poznáním historie naší země a vypravili jsme 
se na hrad Karlštejn. A aby toho nebylo 
málo, ještě před tím jsme navštívili 
Koněpruské jeskyně, které se nachází asi 30 
km od Prahy.  
Jeskyně nám odkryly tajemná zákoutí pod 
povrchem země. Strávili jsme tu asi 
hodinovou prohlídku dvou jeskynních pater, 
která vznikla činností vody ve vápencích 
starých přibližně 400 miliónů let. 
Zajímavostí je, že tu v 15. století byla tajná 
penězokazecká dílna, kde byly padělány z 
měděného prachu a amalgánu stříbra husitské 
haléře s emblémem českého lva. 
Po prohlídce jeskyní jsme se přesunuli do 
stylové restaurace kousek pod hradem 
Karlštejn, kde jsme se posilnili na další část 
dne a pak plni energie jsme si vyšlápli na 
hlavní atrakci dne, na Karlštejn.  
Hrad se rozprostírá na březích řeky Berounky 
v Chráněné krajinné oblasti Český kras a byl 
vybudován českým králem Karlem IV. jako 
místo pro uložení královských pokladů. Byly 
v něm uloženy korunovační klenoty Svaté 
říše římské a později i česká Svatováclavská 
koruna. Barvitou historii Karlštejna opřádá 
nespočet pověstí i neuvěřitelných skutečných 

příběhů. Hrad měl svou „Čachtickou paní“, 
která zamordovala čtrnáct lidí. Povídačku o 
tom, že sem nesměly ženy, použil ve své 
veselohře Noc na Karlštejně Vladislav 
Vančura. Avšak čtvrtá manželka Karla IV.– 
jak praví spisovatel – tento příkaz porušila… 
Karlštejnské dějiny míchají fakta s fikcí, až 
člověk neví, co se dočetl v knihách a co mu 
našeptala fantazie.  
Protože nám jako vždy přálo počasí, tak se 
některým z nás hned po prohlídce hradu 
nechtělo ještě domů, tak jsme zavítali do 
Karlštejnského podhradí do Muzea betlémů, 
které se může pyšnit největším pohyblivým 
betlémem v Česku. Rozkládá se na ploše 80 
m2 a kromě obřího modelu Karlštejna jej 
zdobí šestačtyřicet dřevěných figur.  
A komu se ani teď nechtělo domů, tak se 
vypravil na Malou a Velkou Ameriku. Je to 
místo, kde se filmoval Limonádový Joe. 
Kolmé bílé stěny, místy protkané červeným 
jílem, v mnoha z nás vyvolaly dojem 
amerického Grand Canyonu. Cesta s 
vymezenými vyhlídkami vede po obvodu 
Velké Ameriky a kolem Mexika a zavede vás 
až do Malé Ameriky. Za správného směru 
slunce uvidíte nádherný kaňon s modrou 
vodou uprostřed. Její čistota je pověstná, o 
čemž vypovídá i množství raků.  
A tím sobotní Club 35 skončil a já už se 
těším, co nás čeká na tom následujícím a 
těším se i na všechny jeho účastníky.
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Orlí Hnízdo 
 

Datum:  27.června 2009 
Organizátor:  Petr Suchyňa

Jako vaše kronikářka jsem položila otázku 
organizátorovi:  Proč zrovna Orlí hnízdo a 
jak se ti líbilo? A odpověď Petra Suchyni: 
pro mě to byl jeden ze splněných cílů – vidět 
Orlí hnízdo, mně období 2.světové války 
zajímá, super výlet zakončený v lázních s 
prohlídkou městečka. Zažil jsem něco, kam 
bych sám nejel. Jsem rád v klubu, mám rád 
celou tu partu lidí. 
A zde máme opět článek jednoho z 
výletníků: 

Dne 27.6.2009 se uskutečnil zájezd do 
německého národního parku Berchtesgaden 
do Hitlerova Orlího hnízda, který 
organizoval člen Clubu 35 - Petr Suchyňa. 
Autobus vyjel brzy po půlnoci z Brna a další 
výletníci se připojili v Břeclavě. Na tento 
výlet si členové Clubu 35 mohli vzít i 
rodinné příslušníky. Já jsem této možnosti 
využila a vzala jsem si s sebou i tatínka (72 
let), který válku zažil. Oba jsme si výlet 
užívali od začátku až do konce, hlavně on, 
protože jeho koníčkem je historie. 
Po příjezdu do Berchtesgadenu jsme všichni 
společně vyjeli speciálním autobusem na 
Hitlerovo Orlí hnízdo do výšky 1834 m. 
Pěšky jsme prošli tunelem 124 m dlouhým a 
potom jsme vyjeli do výšky 124 m výtahem, 
který byl opravdu unikátní, na horu 
Kehlstein. Po dostatečně dlouhé a poutavé 
prohlídce Hitlerova hnízda jsme navštívili 
dokumentační muzeum. Po prohlídce muzea 
jsme sjeli speciálním autobusem do místních 
termálních lázní, kde jsme si užili 2 hodiny 
relaxace a koupání, a tímto jsme zájezd 
zakončili. 
Když mám tuto akci zhodnotit, tak to byl 
zájezd náročný, ale velmi zajímavý a 
organizačně perfektně zvládnutý. Myslím si, 
že všichni účastníci zájezdu byli spokojeni a 
v pohodě. Za celou dobu se v autobusu 
nenašel ani jeden ,,negáč´´ , což je v dnešní 
době vzácnost. 
Všem organizátorům a účastníkům zájezdu 
tímto za to děkuji.  
Jarmila Mlýnková 
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Holandsko 
 

Datum: 18.-25. července 2009 
Organizátor: Petr Švec

Pro letošní týdenní akci jsme vybrali 
dovolenou v zemi, kam se běžně 
nevydáváme na plavbu, jsme u nás v MSQ 
spíše zvyklí na jachtu a Chorvatsko.  
Starý „kozák“ v Quatru, avšak nový člen 
Clubu 35 Jirka Franc o této zajímavé akci: 
S krásnými letními dny v zádech odjeli 
klubáci v polovině července podívat se na 
severozápad Evropy do státu, jehož nejvyšší 
nadmořská výška dosahuje 321 metrů nad 
mořem a nejnižší místo je několik metrů pod 
mořem a i přesto tam můžete chodit suchou 
botou.  Jak již někteří tuší, cílovým státem 
bylo Nizozemsko, kde jsme po ranním 
pátečním příjezdu navštívili největší 
květinovou burzu na Světě FloraHolland. Jen 
pro vaši představu se zde prodá dvanáct 
miliard řezaných květin a okolo půl milionu 
ostatních rostlin ročně. Jednotlivé obchody 
trvají několik vteřin. Jak taková burza vypadá 
v reálu?.... stačí se mrknout na stránky 
Youtube, zadat FloraHolland a již budete 
více v obraze. Naše putování první den 
pokračovalo výletní lodí po krásách 
Amsterdamu a večer jsme se přemístili na 
jednu noc do Lake Land hotelu, kde na nás 
mluvili v téměř rodném jazyce, slovenštině. 
Tuto noc v hotelu již na zbytek dní vystřídaly 
noci na Hausbotech, domech na vodě. 
Abychom si užily nejen příjemného pobytu 
na Hausbótu, ale též se mohli kochat krásami 

Nizozemí, půjčili jsme si Hausbóty – lodě, s 
kterými jsme pluli po uměle vybudovaných 
kanálech přes města i venkov. Nejčastějšími 
obrazy jsou nekonečné pastviny s kulisami 
větrných mlýnů a elektráren, které tam jsou 
posety na každém kroku. Co překvapí, je 
neuvěřitelná upravenost všech domků a 
pozemků v jejich blízkém okolí. Též jsme 
navštívili typickou „sýrárnu“, kde jsme byli 
seznámeni s výrobou sýrů v češtině a stejně 
tak v „dřevákárně“ nám podali vyprávění v 
našem rodném jazyce. Úžasným zážitkem 
byl propracovaný systém zvedání mostů a 
jeho placení, kde vám je na udici podán 
dřevák, do kterého vložíte odpovídající sumu 
za zvednutí mostu a ti šikovnější výběrčí 
zvládnou, než jste propluli mostem aj. vrátit, 
byla-li vaše částka vyšší. Každé město bylo 

krásné a že jich bylo, kterými jsme propluli: 
Sneek, Grow, Leeuwarden, Dokkum, 
Drachten, Akkrum, Sloten……….  Krásné 
dny, jak již je zvykem na všech akcích naší 
firmy, neustále doprovázel vítr, 
pravděpodobně tak typický pro tyto končiny. 
Vítr nás opustil až při návratu do našich 
rodných končin. V našich myslích zůstaly 
vzpomínky na rovinatý stát, kde vítr je stejně 
tak běžný jako slunce každý den a krásně 
upravená země, kde si lidé váží každého 
prostoru na Zemi.  



13 

 



14 



15 



16 

Lanové centrum Trojanovice 
 

Datum: 5.září 2009 
Organizátor: Milan Žůrek

Klubové akce mají různou tématiku a jako 
vždy, tak i letos,  zvítězila alespoň jedna, 
která byla více či méně adrenalinová. 
Hodnocení Petry Krupicové: 
Je za námi další clubová akce! Tentokrát 
jsme se podívali do Trojanovic u Rožnova 
pod Radhoštěm, kde je největší lanové 
centrum u nás a jmenuje se Tarzánie. 
Organizátorem tohoto mírně adrenalinového 
clubu byl Milan Žůrek, který za svou roli ode 
mě získává jedničku s hvězdičkou, protože 
jak už to bývá, opět to stálo za to. Ale 
nebudeme předbíhat…  
Sraz byl v sobotu 5. 9. dopoledne na 
parkovišti před Tarzánií. Z počátku bylo 
mírně pod mrakem, ale než jsme se všichni 
sešli, už na nás vykukovalo sluníčko. Než 
jsme se nasoukali do „postrojů“, přihodil se 
naší fotografce Natašce první úraz. To nám 
to pěkně začalo!!! Následovalo povinné 

školení bezpečnosti, kde jsme si veškeré 
náležitosti vyzkoušeli nanečisto. Pak už jen 
vybrat trasu a hurá na stromy!!! 
Nejjednodušší „žlutou“ trasu si nezvolil 
nikdo, většina z nás si vybrala „zelenou“ a 
dva odvážlivci – Petr Švec a Martin Macho,  
„černou“, která je nejnáročnější. Z počátku 
vše vypadalo jednoduše, přes různé 
překážky, které jsou zavěšeny 4 – 12m nad 
zemí, se dostat k dalšímu stromu. Pohoda… 
Po několika metrech méně zdatným 
docházely síly, přece jen není jednoduché se 
takhle vysoko udržet, natožpak se hnout či 
lozit. A to nebylo vše, čekaly na nás různé 
lanové pavučiny, sjezdy na karabině, klády… 

Přes různé zkratky jsme všichni zdárně 
skončili v cíli.  
Na stromech nám vyhládlo a tak jsme zašli 
do blízkého občerstvení U Bobra. S 
dovolením majitele jsme vytáhli clubový gril 
a opekli si výborné masíčko. S příjemnou 
obsluhou, skvělým kafíčkem, palačinkami a 
dalšími dobrotami nám celé odpoledne rychle 
uteklo. Někteří jsme se ještě zajeli podívat na 
Pustevny na legendární „Tanečnici“, jiní už 
se rozjeli k domovům. I když se tato akce 
uskutečnila za malé účasti, stála za to. Domů 
jsme se vraceli všichni příjemně unavení a 
s plným žaludkem. 
Stálo to za to! 
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Burčákové slavnosti 
 

Datum: 2.října 2009 
Organizátor: Martin Macho

Jednatel společnosti MSQ, radní našeho 
clubu a pro tuto akci i organizátor -
Hustopečák Martin Macho nám napsal k 
Burčákovkám: 
Sešli jsme se v pátek v 16:30 hod. v 
Hustopečích na Nádražní ulici (u mě doma), 
kde probíhala první část clubu, která trvala 
dvě hodiny a tento čas jsme tématicky využili 
k nahlašování návrhů akcí na rok 2010. Sešlo 
se nás dohromady asi dvacet, příjemně jsme 
poseděli, lidově řečeno poklábosili a 
vymysleli společně asi 15 – 20 návrhů akcí 
na příští rok. Potom jsme se věnovali v 
krátkosti vysvětlení další části clubu a to jsou 
Burčákové slavnosti, které se tradičně konají 
každý rok u nás v Hustopečích. 
Seznámili jsme se s programem a s tím, jaký 
je účel Burčákových slavností. Samozřejmě 
ten, aby se lidé pobavili, ale zkuste si položit 

otázku, kde můžete „okoštovat“ a porovnat 
tolik druhů burčáku najednou? 
Celé slavnosti probíhají na náměstí a v 
přilehlých ulicích, kde jsou otevřeny 
Máshausy. Letos jsme jich mohli navštívit 
sedmnáct.  
Máshaus je stánek nebo průchod do dvora 
domu, který má v tento den oprávnění 
prodávat burčák. Ve většině Máshausů si 
můžete koupit jak červený tak bílý burčák 
několika druhů. Můžu Vám garantovat, že 
nemáte šanci obejít všechny Máshausy a 
ochutnat všechny druhy tohoto lahodného 
moku.  
V 18:00 hodin, kdy jsme se přesunuli na 
náměstí, zrovna probíhalo oficiální zahájení, 

což mají na starosti městští radní – 
perkmistři. Následoval program plný různých 
vystoupení završený ohňovou show. Během 
představení se slavnostně otvírali všechny 
Máshausy.  
My jsme se věnovali kulinářským 
specialitám, pochutinám a všem druhům 
nejrůznějších laskomin. Potom jsem se 
pustili do avizovaného ochutnávání burčáku. 
Obešli jsme Máshausy, kde jsme si dali 
několik „vzorků“ burčáku, které svědčili o 
tom, že letošní vína budou opravdu dobrá. 
Na náměstí jsme si prohlédli práci řezbářů a 
jiných řemeslníků, zastavili jsme se 
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v Máshausech s živou, ať už moderní či 
country hudbou.  
A aby nás nezačaly bolet nohy, odebrali jsme 
se uprostřed noci do sousedství naší 
makléřské společnosti, a to do vinárny hotelu 
Rustikal, kde jsme si ještě na závěr objednali 
láhev dobrého vína a výborný tatarák. 

Poučení z loňska u většiny lidí opravdu 
fungovalo, protože měli zařízený odvoz. 
Myslím si, že to byla skvělá akce, kde jsme 
se odreagovali, někteří z nás nabrali nové 
kontakty z Hustopečska a okolí. 
Rozcházeli jsme se s výbornou náladou a 
předsevzetím, že tuto akci příští rok určitě 
zopakujeme. 
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Husí hody 
 

Datum: 8. listopadu 2009 
Organizátor: Petr Švec

Kultura, turistika, adrenalin, 
to vše najdete na clubových 
akcích, ovšem aby se 
pořádala speciální akce pro 
gurmány – to tady ještě 
nebylo!  Kdo jiný je 
povolanější jako organizátor, 
než samotný prezident 
Clubu 35, náš gurmán Peťoš: 
 
V neděli 8.11.2009 se 33 
clubáků a jejich rodinných 
příslušníků vydalo na 
Slovensko, přesněji do obce 
Slovenský Grob. Tato 
vesnice leží asi dva 
kilometry od Pezinku na 
rovině pod Malými  
Karpatami a je proslavená výbornými 
pečenými husami, za kterými se ročně vydá 
více než 50 tisíc gurmánů do dvaceti 
místních restaurací, které „husacinu“ v obci 
s 2000 obyvatel připravují. Po zdárném 
příjezdu do restaurace Gróbsky dvor (někteří 

z nás trošku bloudili…) a 
menších organizačních 
zmatcích jsme se usadili v 
salonku, který byl pro nás 
rezervován. Velkým 
překvapením pro nás bylo, 
že jsme v jídelním lístku 
nenašli dušené zelí a 
knedlík, jak jsme u nás 
zvyklí, ale „lokše a 
kapustový šalát“. Po 
doobjednání husích 
specialit jsme se pustili do 
lobbingu za navrhované 
akce Clubu 35 na rok 
2010. Probrali se všechny 
návrhy, které clubáci 
navrhli na říjnovém Clubu 

v Hustopečích na „burčákovkách“. Kdo 
chtěl, tak se k dané akci mohl vyjádřit a 
podpořit ji, aby měla větší šanci uspět. Toto 
velmi bravurně zvládnul jeden z našich 
nejlepších makléřů MVDr. Karel Marišler, 
který dobře ví, co chtějí clubáci slyšet, vidět 
a zažít a tak nám toho naservíroval 
požehnaně. Velmi bych se divil, pokud  by se 
jeho navržená akce neuskutečnila. Poté začali 
pravé husí hody a zraky všech se upínaly na 
voňavou husí pečínku, žluťoučký játýrka a 
jiné dobroty, které se nám snášely na stůl. Po 
výtečném obědě se rozdaly  hlasovací lístky a 
s heslem „Hlasuj za to, čeho se zúčastníš“ 
jsme je vyplnili. Potom pan Mlýnek vytáhnul 
svoji „osobní zbraň“ a hrál a zpíval tak, jak 
to umí jenom on… děkujeme… V 
podvečerních hodinách jsme se rozjeli domů 
a tím zakončili předposlední letošní Club 35.
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Novinka: webové stránky Clubu 35 
 

http://www.club35.cz  
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Výroční zasedání Clubu 35 

 
Místo konání: Hustopeče 
Datum:  4.prosince 2009

Prožili jsme všichni velmi rušný rok, plný 
nejrůznějších akcí klubových i firemních. Na 
tomto výročním zasedání budeme hodnotit 
průběh akcí klubových a plánovat nové, na 
rok 2010.   
Naše rada Clubu 35 podá report své činnosti 
a my budeme volit radu novou. 
Naše členská základna se v roce 2009 
rozrostla a má toto složení:  rada clubu 5 
členů, další stávající členové 17, nových 
členů 7 a čekatelé jsou 2. Jistě i tato čísla 
svědčí o tom, že jsme dynamicky se 
rozvíjející firma. 
Máme před sebou poslední kalendářní měsíc 
v roce 2009, využijme každý den k tomu, 

abychom pracovali na sobě, přispěli k 
naplňování firemní vize, firemního poslání a 
tak skutečně prožili svůj život kvalitněji  a 
dle svých představ. Plány firemní máme 
velmi smělé a plány klubové se vlastně 
teprve dozvíme na tomto dnešním zasedání, 
podle hlasování na minulém klubovém 
setkání. 
Výroční zasedání v Hustopečích v roce 2008 
bylo velmi příjemné posezení ve sklepě, s 
dobrou atmosférou a dobrou zábavou.  
Věřím, že i toto prosincové,  v roce 2009 
bude tím správným ukončením letošních 
klubových aktivit. 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Přeji vám všem příjemné prožití vánočních svátků,  lásku a pohodu,  štěstí a hlavně hodně 
zdraví a úspěchů do příštího roku 2010! 

 
Nataša Bumbálková 

 
 
 
 
 
 
 

Ročenku sestavila: Nataša Bumbálková, kronikářka; Technická podpora: Petr Bumbálek, ml. 
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