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Členové Clubu 35 
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Čekatelé na řádné členství 
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Kyllarová 
Vojtěch Hron Jiří Švestka  
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Bumbálková 
Ilona Navrátilová Jana Hořínková  
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 Dana Kohoutová Zdeněk Jonáš 
Dagmar 

Procházková 
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 Vodní svět AQUAPALACE Čestlice 
 

Datum: 3. března 2012 
Organizátor: Monika Kotoučková  

 
Dne 3. 3. 2012 

jsme společně s pár 

kolegy podnikli 

další akci Clubu 

35. Navštívili jsme 

pražský 

Aquapalace. Ač ve 

spěchu, proběhla 

cesta v pořádku. 

Všichni účastníci 

dorazili natěšení a 

včas. Sraz byl 

domluven takticky 

na 9:30h. Pokladny 

se však otevíraly v 10:00h. Nálada stoupala a 

nadšení dětí bylo vidět na výrazu jejich očí. 

Následovalo převlékání do plavek. Některé 

účastníky ovšem překvapila velikost županů, 

které byly občasnou překážkou při 

přecházení mezi jednotlivými atrakcemi 

vodního světa. Většina účastníků se 

rozprchla a věnovala se svým ratolestem a 

rodinám. Než jsme se stihli rozkoukat, děti 

měly jasné plány, který bazén, a které atrakce 

vyzkouší jako první.  

V 11 hodin začala pro pár odvážlivců hodina 

pravdy, jelikož přišla chvilka jejich potápění 

ve vodním tubusu o hloubce 8 m. Jeden 

z potápěčů se na malý moment stal 

výjimečnou atrakcí pro všechny kolemjdoucí 

a především pro děti. Byl to Martin Macho, 

který v proskleném tubusu dělal zábavné 

kousky pro jejich pobavení. Ponor proběhl 

v pořádku, a poté nastal čas oběda. 

Každý naplnil svá bříška dle chuti a dle 

svého uvážení v místní restauraci a 

následovala další zábava. Někteří účastníci se 

vrhli do umělého vlnobití, někteří do divoké 

řeky, jiní na tobogány a skluzavky, kterých  

bylo opravdu velké množství. Ostatní si 

užívali odpočinku ve vířivých vanách, 

masážní lavici a na relaxační terase s lehátky. 

Výjimečnou atrakcí pro naše nejmenší byla 

velká pirátská loď, kde si mohli zahrát na 

opravdové kapitány při otáčení kormidlem a 

mohli se zabavit využitím skluzavek, které 

vedly z lodi. 

Během odpoledne se naše skupina z MSQ 

začala zužovat, slabší jednotlivci postupně od 

13 hodin odpadali a s pocitem ztráty 

veškerých sil se vydávali k domovům. 

Společně s Lukášem Navrátilem jsme se 

kolem páté hodiny odpolední vydali směr 

Velké Meziříčí. Lukáš ovšem, jako jediný 

z naší celé skupiny, plný energie. Příčinou 

byla, dle mého názoru, absence potomků. 

Tuto akci hodnotím jako velice vydařenou. 

Ráda bych poděkovala vedení za pomoc a 

vstřícnost při organizaci, všem zúčastněným 

za trpělivost a účast. Těším se na další 

společné akce Clubu 35. 

 

 

Monika Kotoučková 
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Týmový outdoor na Vysočině 
 

Datum: 20.-21. duben 2012 
Organizátoři: Lukáš Navrátil, Martin Macho  

Úspěšní manažeři 

naší firmy Ilona a 

Lukáš Navrátilovi 

velmi výstižně o této 

akci napsali:  

 

Je nám potěšením, že 

Vám můžeme přiblížit skvělou akci Clubu 35 

– Týmová spolupráce. Proběhla v Hotelu u 

Loubů v malé vesničce Tři Studně, na naší 

krásné Vysočině.  Tato clubová akce byla 

výjimečná v tom, že každý clubák si mohl 

pozvat na tuto akci 2 své kolegy z týmu 

(zatím neclubáky ). Celým programem 

našeho prvního dne školení nás provázeli 

vynikající koučové Karel a Víťa z firmy 

Altego. Druhý den převzal koučování Martin 

Macho. Tímto jim za jejich výborně 

odvedenou práci děkujeme. 

Na začátku nám dali „krabici“ a vyzkoušeli 

nás, jak máme velkou a nápaditou 

představivost. A až teď, když píšeme tento 

článek nám došlo, jak to bylo důležité a silné, 

pro splnění posledního úkolu na závěr.  

 

Cílem této akce bylo se podívat do 

budoucnosti firmy a uvědomit si, že každý 

z nás, ať makléř, manažer, trenér, lektor, 

garant, asistentka, přispívá k rozvoji firmy, a 

to rozšiřováním své skupiny o schopné 

modrosložkaře.  Naší společnou prací 

můžeme do 3 let vybudovat tým větší než 

150 modrosložkařů. Při konkrétních 

výpočtech jak toho dosáhnout, jsme všichni 

dospěli ke společné shodě, že je toto číslo 

reálné a že je splníme.  

 

Ano, jsem plni úchvatných dojmů, máme 

pocit, že při společném týmovém úkolu 

(budeme používat pracovní název „MOST“) 

jsme ještě nikdy netáhli za jeden provaz tak, 

jako nyní. I když jsme od firmy Altego zažili 

již více podobných školení, ještě nikdy jsme 

neviděli  takové zapálení pro věc, takové 

odhodlání a přitom potřebnou a upřímnou 

pokoru. Ani jedenkrát jsme neslyšeli, že by 

to nešlo, nebo že to neuděláme. Ještě před 

započetím úkolu již někteří z nás viděli  

vizualizaci tohoto mostu, viděli splnění  cíle, 

a to  je přesně ono. Věřili jsme, že svůj 

společný cíl splníme. Každý člen týmu měl 

prostor pro svůj názor na řešení, a tím byl 

dělníkem, projektantem, stavebním 

inženýrem  a  stavbyvedoucímu se lépe řídila 

celá velkolepá stavba, kterou nakonec 

šikovní potápěči spojili ze čtyř dílů čtyř 

pracovních týmů.  Všichni  plni očekávání 

jsme věřili zkušenému řidiči - traktoristovi, 

že poslední úkol přejetí po mostu z jedné 

strany  pevniny na druhou a zpět zvládne bez 

zaváhání, a tak se i stalo a úkol celého týmu 

byl splněn v časovém termínu, a tímto byl 

naplněn náš týmový duch.  Výsledek naší 

práce uvidíte zanedlouho na našem firemním 

sídle.  

 

Jako tým jsme završili první skvělý den 

večerním grilováním, a poté výbornou 

zábavou u skleničky dobrého moravského 

vína. Společně jsme při prohlížení různých 

fotografií z clubových i firemních akcí (od 

založení firmy) zavzpomínali a kolikrát se i 

pobavili nad tím, jak se někteří z nás vizáží 

změnili. Přesto, že jsme tančili a veselili se 

až do ranních hodin, ráno jsme byli všichni 

čilí. 

Byla to úžasná akce, proto jsme hrdi, že jsme 

mohli být součástí tohoto skvělého týmu. 

 

     

Ilona a Lukáš Navrátilovi                                                                                       
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Sportovní den v Hustopečích 
 

Datum: 30.června 2012 
Organizátor: Ilona Janglová

V posledním červnovém týdnu mne 

upozorňoval kalendář TM, že mám v sobotu 

důležitou akci, barvou k tomu určenou, 

neboli „účast nutná“. V tento den, 30. června, 

se uskutečnila akce Clubu 35 – Sportovní 

den, určená pro klubáky, pracovníky MSQ, 

jejich rodinné příslušníky a přátele. Místem 

konání bylo koupaliště v Hustopečích, kde 

jsme měli pro náš club vymezený prostor 

v zadní části koupaliště. Velká travnatá 

plocha, velký párty stan se stoly a lavicemi 

dávaly celé akci předpoklad pohodlí. Nejvíce 

však bylo obsazeno místo pod stromy ve 

stínu, neboť den byl slunečný a 

teploměr ukazoval nad 30 

stupňů.  

Celá akce byla zahájena v 10 

hodin, ovšem nikoliv 

plánovanými soutěžemi, ale 

úprkem do bazénů. Po 

bezvadném osvěžení se kolem 

poledne pustily děti do soutěží – 

skákaly v pytlích, jezdily na 

koloběžkách, prolézaly 

připravenými překážkami, a 

také střílely z pušky na terč. 

Děti si skutečně soutěžení užily, 

jejich snažení bylo 

vyhodnoceno a odměněno. 

Nejvíce legrace jsme ale všichni 

zažili na závěr vyhodnocování 

dětí, když jim „z nebe pršely 

bonbóny“ a ony je sbíraly jak o 

život.   

Pití nealka i alka bylo 

v samoobslužné občerstvovací 

stanici, o výborné dobroty na 

grilu se po loňském úspěchu opět 

postaral Viktor Sladký. Celým 

dnem nás v roli moderátora 

provázel Jirka Polický, bavil nás 

vtipem i slušivou pokrývkou 

hlavy, hudbu obstarával DJ. 

V odpoledních hodinách soutěžili 

pro změnu dospěláci, hrál se 

plážový volejbal. Boj to byl urputný, zvítězil 

sport a dobrá nálada!  

Hlavním organizátorem akce byla Ilona 

Janglová, Rada Clubu 35, vydatně pomáhali 

kolegové obchodníci i zaměstnanci naší 

firmy. Celý den byla výborná nálada, dobře 

jsme se pobavili, průběžně občerstvovali 

výborným jídlem a pitím a na závěr dne jsme 

se všichni ještě vykoupali v již vylidněném 

bazénu. Účast byla hojná, a kdo jste tam 

nebyli, určitě máte čeho litovat! 

 

 Nataša Bumbálková 
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„Osmý světadíl“ – divadlo Kalich 
 

Datum: 13.9.2012 
Organizátor: Jan Kilian

Tradicí se stala návštěva kulturní akce, stejně 

tak tradicí je i to, že výborným 

organizátorem a pisatelem je Honza Kilian:  

Jednalo se o muzikál „Osmý světadíl“ ve 

zpracování Divadla Kalich. Toliko 

technických dat a teď už jak se to seběhlo.   

Vše bylo naplánováno a nachystáno na pátek 

14. 9. 2012, ale protože se termín kryl s jinou 

významnou akcí, přesunula se naše účast na 

představení o den dříve. Díky tomu jsme se 

zcela neplánově účastnili jubilejní „sté“ 

reprízy tohoto představení, za účasti autorů 

hudby a textů Jožo Ráže, Vašo Patejdla a 

Jána Báláže, sedících dvě řady před námi.  

Samotný příběh Osmého světadílu líčí 

milostný trojúhelník nadějné studentky 

fyziky Jany, jejího velmi bohatého, ale 

majetnického přítele Erika a Tomáše, který je 

do Jany beznadějně 

zamilován. Nejde však 

pouze o láskyplný 

příběh, ale děj je také o 

radostech a strastech 

obyčejného života 

s velmi zajímavým 

koncem.  

Úderem sedmé hodiny 

večerní se už rozezněly 

první tóny úžasných 

melodií v podání 

známých i měně známých herců, 

kteří jsou ozdobou současné 

muzikálové scény. Divadlo bylo do 

posledního místečka vyprodáno a 

diváci (z toho 34 z našich řad) 

vytvořili skvělou kulisu. Zpracování 

některých scén je opravdu 

netradiční. Například hit „Stužková“ 

využívá zvuků hrnců, vařeček a 

dalších perkusových prvků. Při 

„Vymyslené“ se na scéně objeví 

malovaný vláček a vše, co se 

odehrává v mysli hlavního hrdiny, se 

odehrává i na scéně. Jakmile zazní 

„Koĺko a čo za to“, ocitneme se 

v nákupním centru a píseň uslyšíme 

v několika různých verzích, např. jako 

country, jako mexický song, nebo s čínským 

přízvukem. Zkrátka a jednoduše o zábavu je 

na celou dobu postaráno, a kdo nemá rád 

americký happy end, ten si opravdu přijde na 

své, protože celý příběh končí naprosto 

nečekaně. Jak? Na to si už budou muset Ti, 

co neviděli Osmý světadíl, zajít do Divadla 

Kalich. Věřte mi, nebudete litovat. A co nás 

čeká dál? Na začátku listopadu se clubáci 

mohou těšit na dvoudenní výlet do 

termálních lázní v oblíbeném Maďarsku a už 

teď se můžete těšit i na Výročním zasedání, 

na které mohou i Ti, kteří kvalifikaci na Club 

35 splní ještě v listopadu.  

 

Jan Kilian 
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Termální lázně Maďarsko - Bük 
 

Datum: 3.-4.listopadu 2012 
Organizátor: Petr Švec

Na tenhle výlet jsem se těšil už dlouho 

dopředu a pomáhal vybírat místo jeho 

konání, nicméně až v pátek 2.listopadu 2012 

jsem si i s rodinou mohl říct „už je to tady“. 

Na klubovou akci se sice tentokrát přihlásilo 

méně lidí než obvykle, ale i tak složení a 

lokace slibovaly velice kvalitní zážitek.  

V osm ráno byl výhled z okna našeho bytu 

v Brně zcela poplatný datu. Mlha 

s dohledností asi sto metrů. Ideální motivace 

pro to, vzít kramle do tepla. A přesně tam 

jsme se s celou rodinou chystali. Naším 

cílem byl čtyřhvězdičkový golfovo-

wellnessový hotel Greenfield v maďarském 

lázeňském středisku Bük.  

Nástup byl ve tři hodiny odpoledne. Pár 

kilometrů před cílem už volal netrpělivý 

Peťoš, který už se svojí rodinou, Mirkem a 

Eliškou seděl na recepci. Společně s námi 

tvořili první vlnu výpravy, která si ze dvou 

možností pobytu vybrala tu delší, tedy na dvě 

noci. 

Po nezbytnostech na recepci jsme si dali 

„velkam drink end velkam kejk“ a pak už 

zamířili do hotelového spa začít plnit misi – 

tedy prohřát naše mladé kosti. K dispozici 

nám byl od rána do večera vnitřní a venkovní 

plavecký bazén, velká 

vířivka, dva relaxační 

bazény s termální vodou, 

tepidárium, infrasauna, 

frigidárium, finská sauna, 

parní sauna, světelná a 

zvuková terapie v 

biosauně, solná jeskyně a 

herbárium. Že jsme si 

všechny tyto vymoženosti 

užili hned první večer, o 

tom asi není třeba 

pochybovat. Zato halu na 

fitness a halu na aerobik 

jsme, pokud vím, celou 

dobu všichni míjeli 

s nezájmem. 

Večer jsme notně vyhládlí 

zamířili do místní restaurace na ten 

„ólinkuzif“. No co vám budu povídat – jelení 

plátky, skopový gulášek, zákusečky, 

šunčičky, salámky, sýrečky a spousta dalších 

dobrot, k tomu červené aj bíué, vše 

v neomezeném množství nám dalo pořádně 

zabrat a měli jsme co dělat, abychom 

všechny tyhle dobroty stihli do zavíračky 

v deset večer zdegustovat. Poté jsme zmoženi 

padli do hajan. 

Sobotní ráno začalo snídaní a, jak jinak, když 

jsme byli v Maďarsku, sektem. Kvalitně jsme 

posnídali, abychom měli sílu dojít do spa a, 

světe div se, zvládli jsme to. Po obědě stejné 
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kvality jak den před tím, jsme uvítali druhou 

část výpravy – „misis Džangl end fémily, 

mistr Sučína ent mistr Čurek“ . To už si 

někteří členové první vlny za mírný doplatek 

užívali další atrakce. Např. masáž lávovými 

kameny, lymfatickou masáž nebo klasickou 

masáž. Nejlepší zážitek v tomto směru měl 

ale bezesporu ten, kdo využil svých 

zkušeností z dalekých asijských cest a zajistil 

si thajskou masáž od originál 

pětatřicetikilové Thajky. Při popisu toho, co, 

kde a jak mu všechno dělala, jsme slintali 

závistí. Naštěstí jsme tou dobou seděli u 

bohatě prostřeného stolu, takže to nebylo až 

tak nápadné. 

Po večeři jsme sedli do piano baru, abychom 

u dobrého vína mohli probrat „závažné 

vnitropolitické otázky“. Společnost se rozešla 

až nad ránem poté, co všechny lahve chytly 

dněnku.  

V neděli bylo třeba opět využít všech výhod 

spa a saun, což se nám vzhledem k tomu, že 

pokoje bylo třeba vyklidit do 12 hodin, plně 

povedlo. Měl jsem sice 

bohulibý záměr 

naobědvat se pouze 

lehce, aby se mi dobře 

řídilo, ale ….. prostě to 

NEŠLO!!! Narval jsem 

se, co se do mě vešlo, 

funěl jsem i vsedě, a 

podobně na tom byli i 

ostatní. Měli jsme co 

dělat, abychom se 

odkutáleli na společnou 

fotku na terase. Poslední 

den naplno zafungoval 

Factor Quatro (ať je v okolí počasí jakékoliv, 

na akci C35 nebo MSQ je vždycky hezky) a 

navzdory pokročilému datu bylo slunečno 

s teplotou 18 stupňů.  

A pak už jen „viszlát Bük!“ a zpátky ke 

strojům! 

Jen ten golf jsme si zahrát nestihli. Takže 

možná příště….. 

 

Jiří Polický  
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Vinný sklípek 
 

Datum: 16.listopadu 2012 
Organizátor: M. S. Quatro

Ročenka klubu není o 

naší práci, ukazuje, že 

kromě práce se umíme 

také dobře bavit. Club 35 

sdružuje obchodníky a 

my ochodníci se 

neobejdeme bez kvalitní 

práce zaměstnanců naší 

firmy.  K jedné takové 

„sdružovací“ akci pro 

zaměstnance se přidali i 

obchodníci – clubáci a 

napsala nám o tom 

Renata Harmáčková: 

 

Tentokráte se naše 

firemní PR akce 

uskutečnila ve Vinném 

sklípku u Sadílků v Hustopečích, nedaleko 

našeho firemního sídla, v pátek 16. listopadu 

2012. Většina zaměstnanců, společně 

s jednateli firmy a několika členy Clubu 35, 

kteří přijali naše pozvání, měla možnost 

strávit páteční večer u skleničky dobrého 

vína. Kromě vína pro nás bylo připraveno 

občerstvení v podobě uzenin, sýrů, 

zabíjačkových pochoutek s výbornými, ještě 

teplými koláčky. K tomu jsme popíjeli 

vzorky vín z produkce místního vinaře, pana 

Sadílka a jeho ženy, která pro nás všechny 

dobroty připravila. Později přišel na řadu i 

oblíbený Tatarák, kterým nám udělal radost 

Martin Macho. Chardonay sladší chuti 

jednoznačně vítězilo u dam a pro 

pány byl nejlepším vzorkem Vlašský 

Ryzlink. Všechna vína byla voňavá, 

chutná, a tak jsme si rozveselili naši 

večerní návštěvu u skleničky 

lidovými písničkami.  

Ve sklípku bylo příjemné teplíčko, 

v krbu praskal oheň a společně 

strávený čas příjemně plynul… 

Debatovalo se, jak jinak, většinou o 

práci, ale zazněla i slova o rodinách, 

přátelích. Smíchu, jídla i pití jsme 

měli dosytosti.  

Opět můžeme za zdařilou akci 

poděkovat našim majitelům, že nám 

umožňují taková setkání, která nás vždy 

příjemně sblíží, naladí a dodají nám novou 

energii a chuť do práce. 
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Výroční zasedání Clubu 35 

 
Místo konání: Hustopeče 
Datum:  1.prosince 2012 

Organizátoři: Rada Clubu 35 
 
 

Rada Clubu 35 připravila jako každoročně 

výroční zasedání všech členů. Letos se asi na 

nás ostatní něco chystá, neboť to bude akce 

na celý den.  

Z programu mohu prozradit např. prezentaci 

Ročenky klubu a její předání, volbu nových 

radních (nebo i staronových), zprávu o 

finančním hospodaření, oběd. Určitě tam 

bude i nějaké překvapení pro všechny členy, 

ale stejně si myslím, že největší část dne 

bude věnována  plánování akcí na příští rok. 

Takže vzhůru do toho, ať máme hotovo! 

O co si řekneme, to dostaneme! 

Na závěr dne nás čeká posezení u dobrého 

vínka se zpěvem a harmonikou. 

Věřím, že i letošní výroční zasedání bude 

velmi příjemným zakončením klubových 

akcí a že se máme na co těšit v příštím roce. 

 

 

 

Přeji vám všem, pohodu a klid, pěkné Vánoce, veselého Silvestra a v příštím roce hodně 

pracovních úspěchů v naší záslužné činnosti, pevné zdraví a spokojenost i v osobním životě! 

 

 

Nataša Bumbálková 

 

 

 
 

 

 

Ročenku Clubu 35 roku 2012 sestavila:  

Nataša Bumbálková, technická spolupráce Bohdana Jankových 


