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ŠKOLENÍ S MARKEM DZIRASOU 
Svět ze čtyř úhlů pohledu 

 
Datum: 12. dubna 2015  

Organizátor a autor článku: Jiří Franc 
 

 
Každý z nás má občas pocit, že žije mezi samými nechápajícími bytostmi nebo mezi 

nějakými marťany či neandrtálci. Pak přijde období, kdy jako mávnutím proutku vše 

funguje samo. Každého chápeme a skoro by se dalo říci, že si čteme myšlenky 

navzájem. Jedna z věcí mající na to vliv je naše rozpoložení a stejně tak na to mají vliv i 

lidé, které máme ve svém okolí.  

     

 

Jak s těmito, ať už přáteli, klienty či našemu srdci nejbližšími, nebo naopak našemu 

fungování na hony vzdálenými lidmi vycházet a naladit se na společnou notu ukázal 

Mark Dzirasa během semináře Čtyři energie. Nedělní den dvanáctého dubna, stejně 

jako atmosféra mezi téměř dvěma sty posluchači, byl krásný. A to i přesto, že mikrofon 

v tělové barvě pro Marka nebyl k dispozici, jak si sám Mark všiml: „Je vidět, že ho dělají 

v tělové barvě.“  



     

 

Rozebírat jednotlivé pasáže přednášky považuji za nošení dříví do lesa a kdo má zájem 

vědět více, či si chce některé pasáže připomenout, pak může googlit a googlit a googlit 

a dozajista najde to, co potřebuje. 

 

Ještě zmíním večerní setkání Marka s našimi Clubáky na firmě, kam Mark přejel po 

dvouhodinové autogramiádě  z hotelu Centro. Mít možnost osobně se setkat a 

pobavit se více na osobní úrovni je zážitek. Nejen takový vám nabízíme, budete-li 

součástí Clubu.  A tím je Club výjimečný, stejně jako výjimečná byla tato akce. 

Krásný život a porozumění i s těmi, co jsou jiní než Vy, Vám přeje Jiří Franc.   



HORY NA SLOVENSKU 
Club 35 znovu na cestách - Demänovská Dolina 

 
Datum: 1. - 3. května 2015  

Organizátor: Milan Žůrek, autor článku: Vojtěch Hron 

 
První květnový víkend patřil 

turistice. V termínu od 1. do 3. 

května totiž vyrazil Club 35 do 

oblasti Demänovská Dolina, která se 

nachází v Nízkých Tatrách na 

Slovensku. Počet účastníků zájezdu 

se nejen díky rozsáhlým virovým 

infekcím ztenčil téměř na polovinu. 

Celkem se tedy tohoto 

cestovatelského počinu zúčastnilo 

11 osob.  

 

Den první: Svátek práce jsme oslavili tak, že jsme vyrazili na dovolenou. Sraz byl 

naplánovaný až na místě u chaty Holiday Jasná kolem páté hodiny podvečer. Většina 

z nás ovšem vyjížděla již ráno a navštívila termální koupaliště Tatralandia a Bešeňová, 

kde jsme si na práci samozřejmě ani nevzpomněli. Po výborném relaxu následovalo 

hledání chaty a ubytování, neodpustím si poznámku – LUXUSNÍ! Interiér i exteriér 

chaty nás překvapil, stejně jako příroda kolem. Je vidět, že má Milan Žůrek opravdu 

čuch na výborné ubytování. Večer následovalo posezení u sklenky dobrého vína a 

sledování hokeje. 

    



 

Den druhý: Výborně jsme se vyspali, jen počasí nám trošku překazilo plány. Náčelník 

naší skupiny Milan Žůrek ovšem projevil dobré organizační schopnosti, znalost oblasti a 

rázem se zrodil nový plán. Navštívili jsme jeskyně, ve kterých jsme prošli trasu cca 

1150m a objasnili si rozdíl mezi slovy stalagmit, stalaktit a stalagnát – jsou to druhy 

krápníků (pro bližší informace využijte tetu wikipedii, nebo se přidejte do C35 ). 

Odpolední program mě samotného uchvátil. Vydali jsme se do lesů a do kopců, kde 

jsme našli partyzánské bunkry z II. světové války z roku 1944, kdy Slovensko přešlo na 

styl partyzánského boje. Následovalo opět sledování hokejového utkání a posezení se 

sklenkou vína a s kytarou.  

    

Den třetí: Většina účastníků se vydala částečně lanovkami a částečně po svých na 

hřebeny hor a na jednu z nejznámějších sjezdovek v Nízkých Tatrách – Chopok. Zbytek 

neodolal volání teplé vody v termálním koupališti Bešeňová, a tak jsme před desátou 

hodinou dopoledne udělali poslední fotografii u chaty a rozloučili se. 

        

Díky všem zúčastněným za fajn atmosféru a Milanovi Žůrkovi za dobrou organizaci. 

Věřím, že na dalších akcích se shledáme ve větším počtu stávajících členů (navrhuji 

plošně zvýšit dávky vitaminu C) a třeba i s novými tvářemi našeho C35! 

 



RAFTY NA SLOVENSKU 
Club 35 zdolal slovenské řeky na raftech 

 
Datum: 19. – 21. června 2015  

Organizátor: Petr Švec, Rada C35, Kooperativa, autor článku: Bc. Miroslav Nevěděl 

 
Na závěr letošního školního roku, tedy na samém začátku léta, jsme se vydali na 

Slovensko zdolat řeky Váh a Orava. Tuto akci organizoval Club35 za přispění pojišťovny 

Kooperativa.  

 

Cesta z Hustopečí do Dolného Kubína, což byl náš cíl, byla sice dlouhá, ale zážitky v 

průběhu cesty ji činily velmi snesitelnou. Již zrána začal být den zajímavý. Před firmou 

dostal náš řidič pokutu za špatné parkování, na kterou jsme se mu všichni solidárně 

složili. Hned poté jsme se mohli vydat na cestu. Po pár kilometrech dostal každý z nás 

bagetu, a protože je nutné dodržovat pitný režim, zapíjela ji řada z nás míchaným 

nápojem Cuba Libre, který namíchal Zdeněk Jonáš. Dobrého vína z Aurory bylo také 

dostatek, takže nám cesta rychle ubíhala.  

Ubytovaní jsme byli v kempu ATC Dolný Kubín, který se nachází v těsné blízkosti města 

a zároveň v zajímavé zalesněné krajině na břehu Oravy. Před příjezdem do kempu jsme 

si cvičně vyzkoušeli desetikilometrový úsek řeky, čímž se většina posádek sladila a 

připravila na sobotní 35km sjezd. Sjezdu se zúčastnilo 25 osob a 4 členové realizačního 



týmu Peřej Tours. Pro plavbu byly využity 4 rafty a jedna Baraka, kterou bravurně 

ovládali manželé Švecovi, a to i přesto, že se jim podařilo toto plavidlo převrátit a 

slušně se vykoupat. Zbytek posádek byl rozdělen dle přání do jednotlivých skupin. 

Pátek jsme zakončili večerním grilováním. Mistři grilu Petr Švec, Zdeněk Jonáš a Jiří 

Švestka nám za vydatné pomoci všech ostatních připravili skvělou večeři. V sobotu nás 

čekala plavba z Tvrdošína do Oravského Podzámku. Pro některé to byl vzhledem k 

měnícímu se počasí a dešťovým přeháňkám trochu boj o přežití. Plavbu však všichni 

úspěšně zvládli a moc jsme se těšili na večerní grilování podbarvené hudebním 

vystoupením, které probíhalo na okraji kempu pod názvem KISS revival. Většina z nás 

však tentokrát ulehla již kolem půlnoci.  

  

Na nedělní plavbu se vydala z důvodu obavy z deštivého počasí necelá polovina 

účastníků. Kromě deseti minutového deštíku bylo nakonec počasí dobré a všem, kteří 

se na vodu nevydali, mohu sdělit, že právě toto byl nejkrásnější úsek našeho 

vodáckého putování.  

    

     

Když opomenu malé nepříjemnosti, kterými si mnozí z nás prošli, mohu konstatovat, že 

se celá třídenní akce velice vydařila a do tohoto regionu se zase někdy rádi vrátíme. 

 

 



 

QUATROFEST 
M.S. Quatro slavilo narozeniny. Na Quatrofest dorazilo 

čtyři sta hostů 
 

Datum: 4. července 2015  
Organizátor: M.S.Quatro & Club 35, autor článku: Veronika Kuklová 

 

         Je první letošní červencová sobota a já vyrážím směrem do Horních Bojanovic. 

V tamním areálu letního koupaliště je připravená oslava patnáctiletého výročí naší 

společnosti nazvaná QUATROFEST. Akce firmy a Clubu 35 je první akcí podobného 

druhu. Navazuje na dřívější Sportovní den, a protože narozeniny je třeba pořádně 

oslavit, je spojena i s firemním jubileem. 

 

 

 



Po příjezdu zjišťuji, že parkoviště je už téměř obsazené a přípravy jsou v plném proudu. 

U pokladny mě vítají Lenka Kvardová s Jirkou Švestkou. „Ahoj,“ zdravíme se a už mi na 

ruku přilepují modrou pásku. Poté, co si na mě poprvé vyzkouší prodej vstupného, 

mohou směle vítat další kolegy, přátele i klienty naší společnosti. 

 

Ani se nestačím rozkoukat a ujímá se mě Martin Tuček, který potřebuje pomoct 

s vylepením jídelníčků po celém areálu. Než práci dokončíme, mává na mě Vítek 

Nevěděl, který zrovna přiváží první lahve vína z vinařství Aurora a právě u vína zůstanu 

po celou dobu akce, návštěvníkům jej budu rozlévat až do půlnoci. 

  

Než stačíme vše připravit, dát některé láhve do chlaďáku, další otevřít a připravit 

k degustaci, otevřené láhve umístit do akvárií naplněných ledem, vylepit letáčky, 

zjišťuji, že areál je plný hostů. A věřte nebo ne, přítomných je od batolat až po dospělé 

téměř 400. Po celém koupališti voní jídlo, tak neodoláme a jdeme si vybrat pozdní 

oběd. Já volím vepřový steak a Vítek cigáru. Porce jsou to náramné a chuťově výborné. 

Díky tomu se vytváří dlouhá fronta a na hranolky, smažený sýr, langoš, ovoce nebo 

zmrzlinu vyčkává netrpělivě dav lidí. 



 

 

 



Ti, kteří nezačali odpoledne pozdním obědem, chladí se v horkém počasí v bazénu. 

První odvážlivci dokonce zkouší aquazorbing, ale vzhledem k panujícím tropickým 

teplotám je stejně nejlépe ve vodě. 

  

Okolo čtvrté hodiny odpolední naléváme první přípitek a Martin Macho s Miroslavem 

Nevědělem oficiálně zahajují QUATROFEST. Nějaké to bilancování nemůže chybět a 

poté připíjíme firmě do další patnáctky. 

Celým odpolednem nás provází moderátor Honza Kilian, který se ihned ujímá slova a 

seznamuje nás s dnešním programem. „Volejbal, skákací hrad, trampolína či 

aquazorbing,“ vyjmenovává z nabídky dne.  

   

Okolo třetí přijíždí až z Beskyd kapela Manet. Tříčlenná formace z Frenštátu pod 

Radhoštěm brzy ukazuje, že to umí parádně roztočit. „Zase je pátek a mám toho dost, 

tak beru kramle, za zády Černý most. A pokud mi to D1 dovolí, než minu Jihlavu, hodím 

Prahu za hlavu. Jedu jak Pražák, hlava nehlava,“ hodí se k dnešnímu dni asi třetí 

písnička z jejich bohatého repertoáru. 

Najednou děti z bazénu mizí, odpolední program pro ně právě začíná. Čtyřicítka 

školáků i předškoláků soutěží v pétanque, střelbě z praku, frisbee, ping-pongu, 

badmintonu. Dětský pískot a smích se nese přes celé koupaliště. Ti, co nemají soutěžní 



ducha, volí raději jízdu na ponících. „Koní přijelo o padesát procent víc,“ sděluje Honza 

Kilian do mikrofonu dobrou zprávu, že koníci nejsou dva ale hned tři. 

Malí sportovci jsou odměněni reklamním předmětem dle vlastního výběru, ti nejlepší 

z každé disciplíny a nejmladší účastník dostanou tašku plnou dárků. Na řadu přichází i 

„akce Popelka“, na kterou se Pavel Řezáč, který ji vymyslel, tolik těšil – po rozhození 

bonbónů se sbíhají desítky dětí. Ze sladké odměny se tak mohou radovat i ti, kteří se 

soutěží nezúčastnili. 

 

Současně se začínají vytvářet týmy pro turnaj ve volejbale, několik hráčů chybí, a tak se 

snaží přemluvit i nás, abychom se místo vína šli věnovat sportu. To tak…  Nakonec se 

sportuchtiví zájemci najdou a hra o medaile může začít. 

V podvečerních hodinách se pomalu vylidňuje bazén a Pavel zve přítomné na sranda-

match ve vodním póle. Následuje vyhlášení výsledků turnaje ve volejbale, a poté je 

sportovní odpoledne u konce. 

S blížícím se večerem v areálu rostou stany jako houby po dešti. Se zapadajícím 

sluncem se objevují i první odvážlivci a začíná se tančit a zpívat. Kapela hraje hit za 



hitem a brzy se každý alespoň pohupuje do rytmu. My u vína se nestačíme otáčet: 

„Sylván, Veltlín, Pálava…!“ – na výběr máme 14 druhů vychlazeného moku ročníku 

2013 a 2014. 

   

Před desátou hodinou ohlašuje Honza hlavní hřeb večera – ohňostroj. Konsternovaně 

hledíme na rozzářenou oblohu, kam v doprovodu hudby britské kapely Coldplay 

vystřelují pestrobarevné světlice.  

Večer však nekončí a zábava v plném proudu pokračuje i po světelné show. Kolem 

jedenácté hodiny zůstává v areálu několik desítek hostů. A po půlnoci i my „nalévači“ 

balíme krám, neotevřené lahve vracíme do krabic a odjíždíme domů.  

Unavení, ale spokojení se těšíme na příště… 

 

 

QUATROFEST V ČÍSLECH 

Teplota vzduchu (°C) 35 

Teplota vody (°C) 25 

Počet dospělých hostů (ks) 230 

Počet školáků (ks) 102 

Počet předškoláků (ks)* 40* 

Počet vypitého vína (l) 66 
 

*jen odhad (byli všude - i pod vodou) 

 

  



JACHTA V CHORVATSKU 
Quatráci prokličkovali kolem chorvatských ostrovů na 

jachtách 
 

Datum: 12. – 16. září 2015  
Organizátor: Martin Macho, autor článku: Veronika Schallenbergerová 

 

Celkem pět posádek se pod hlavičkou naší společnosti M.S.QUATRO vydalo 
v polovině září vstříc modravým dálkám. Vody chorvatského Jadranu brázdili 
„Quatráci“ na plachetnicích po pět dní a čtyři noci. Akce „Jachta 2015“ byla 
ochutnávkou dobrodružství, příjemných zážitků a chvil. 

 

Nabídka strávit dovolenou na moři přišla s počátkem letošního roku. Touhu plout pod 
bílými plachtami projevilo nakonec 44 zájemců. Z nich se utvořilo pět posádek pod 
velením kapitánů – Martina Macho, Miroslava Nevěděla, Petra Švece, Josefa Janulíka a 
Tomáše Matulíka. 

Na cestu se někteří vydali v nočních hodinách v sobotu 12. září. Jen dva účastníci Jachty 
2015 se chtěli chytře vyhnout dálničním poplatkům a raději šlápli do pedálů svých 



jednostopých bezmotorových „miláčků“.  Háček byl 
v tom, že cesta do Chorvatska na kole si žádala vyjet 
o pět dní dříve než ostatní. To prý nevadilo. 

Cíl byl ale pro všechny stejný. Marína v Zadaru. 
S odbitím sobotního poledne se v dalmatském 
přístavu sešli všichni – cyklisti, motoristi, zpěváci, 
zabloudilci, zapomnětlivci i spáči. Po zdlouhavém 
papírování při předávání lodí jsme konečně mohli po 
pěti hodinách naložit veškerý náklad a seznámit se 
s plachetnicemi, zvláště pak nováčci, kteří se od 
ledna podivovali nad velikostí lodi. Při zhlédnutí 
vnitřku lodi z údivu nevyšli ani potom a funkčnost 
záchodu a sprchy pochopili snad až při jejich prvním 
použití (moje vlastní zkušenost ). 

Po rychlém nalodění a pár upřesnění vypluly lodě Galateja, Noc Iva, Dišpet, EOL a 
Isabela s quatráckou posádkou k prvnímu cíli naplánované, i když kvůli pozdějšímu 
vyplutí, o něco kratší trasy. Někteří se po zakotvení pustili do zásob jídla i pití. 
Námořnický průměr - jedna lahev tvrdého za den, možná ten večer nikdo nezkazil… 

Lodí bílou chci se vézt… 

Druhý den se jelo podle plánu a většina lodí již pod bílými plachtami. Zajímavá byla 
zastávka u vraku obchodní lodi. Mnozí toho využili a okoupali se v moři, další jen 
odpočívali nebo se jen tak pohupovali na vlnkách Jadranu. Poté se pokračovalo do 
zátoky, kde jsme měli přečkat další noc. Na tu asi do smrti nezapomenou především 
členové lodi Dišpet. Šéf posádky si sice musí umět poradit skoro ve všem a rozhodně 
nesmí dát ostatním najevo, že je v koncích, ale oznámení kapitána Tomáše Matulíka ve 
dvě hodiny ráno: „Holky, jsme na 
mělčině, takže jsme vlastně ztroskotali, 
běžte si lehnout a spát,“ by všechny jistě 
ukolébalo ke spánku. 

Následovala záchranná akce posádek 
dalších plachetnic, která Dišpet vrátila 
zpět na moře a po které teprve 
následoval vytoužený spánek. Tímto 
ještě jednou děkujeme všem, kteří se na 
celé akci podíleli. 



Třetí den řídil jugo. Silný vítr, díky jemuž 
bývá ve vzduchu mnohem více soli, 
mnohokrát více jódu a třikrát více ozónu 
než ve vzduchu ve vnitrozemí. Dále má 
podstatně více kyslíku a dalších 
substancí, a proto je pro zdraví velmi 
blahodárné podnikat v tomto počasí 
procházky při moři! Proč být při moři, 
když je lepší býti přímo na moři. A tak 
jsme se s téměř nepotopitelnými loděmi 
vydali proti několikametrovým vlnám. 

Jak se záhy ukázalo, ne každému však přemíra zdraví prospěšných příměsí ve vzduchu 
pomohla a pro mnohé se stala plavba spíše peklem na zemi. Asi jsme kapku rumu měli 
odlít i Neptunovi do moře.  

I přes strastiplnou cestu, která byla hlavně zkouškou pro námořní benjamínky (kapitány 
i nekapitány), lodě dopluly, kam jen to bylo možné. Někdo tak vstoupil na pevnou zem 
v zátoce Knežak, jiní na Velkem Iž a další se vylodili rovnou do bazénu v Olive Island 
Marina v Sutomišćici. Důležité bylo, že podle plánu – zakotvit v blízkosti ostrova Iž, se 
podařilo všem. 

Jugo nás sice neopustil ani další dny, ale obloha se projasnila a každá plachetnice si tak 
čtvrtý den užila po svém. Ať už jej strávili 
plachtěním, opalováním či koupáním a 
šnorchlováním. Poslední den a poslední plavba 
rovnou do mariny v Zadaru, ve které musely 
všechny lodě dotankovat. Pokud by se rozdávala 
cena za nejšetrnější jízdu na jachtě, získala by ji 
s přehledem plachetnice Petra Švece Isabela, která 
dotankovala pouze 30 litrů nafty. 

Vyklizení lodí, odevzdání lodí, první pořádná sprcha 
po pěti dnech, ještě pár fotek, poslední ahoj členů 
akce Jachta 2015, a pak už nasednout do aut a 
uhánět směr jižní Morava. Odpoledne pátého dne 
měl celkem jasný program, který všichni, až na loď 
kapitána Jožky Janulíka, jenž si jízdu na jachtě mezi 
chorvatskými zátokami a zálivy prodloužil, dodrželi.  

  



    

 

     

 

    

 

  



POSEZENÍ VE SKLÍPKU 

P. R. akce pro zaměstnance MSQ a členy C35 
 

Datum: 13. listopadu 2015  
Organizátor: M.S.Quatro, autor článku: Pavla Procingerová 

 

Lahodné víno z Aurory, výborné jídlo, dobrá nálada a k tomu ještě vtipně vážné 

historky ze života i názorná ukázka pěstitelského umu Karla Marišlera. To všechno jsem 

měla možnost ochutnat, vidět a zažít po dvou letech  na rodičovské dovolené na PR 

akci zaměstnanců M.S.QUATRO s členy Clubu 35. 

 

Akce se konala v pátek 6. listopadu 2015 v našem firemním sklepě Aurora v 

Hustopečích. Hned po příchodu do sklepa nás přivítala vůně čerstvých, ještě teplých 

kuřecích a vepřových řízečků z restaurace Rustikal, takže jsme se do nich hned všichni 

pustili. Však to znáte, když se má pít, je dobré mít pořádný základ.  

Postupně se nás ve sklepě sešlo asi kolem dvaceti. Nálada byla výborná, povídalo se, 

jedlo a pilo, někteří víno, jiní jen nealko (těhotní a řidiči samozřejmě ). Probrali jsme 



všechno možné. Dokonce i to, jak pěstovat pekingské zelí, aby vyrostlo do nebývalých 

rozměrů. Karel Marišler má zkrátka svůj osobitý recept. Asi nejvíce jsme se nasmáli u 

historek z firemní jachty a mnozí z nás vydrželi sedět něco přes půlnoc. Akce byla velmi 

povedená a příští rok si to zopakujeme znovu. 

 

   

  

     

 



Výroční zasedání Clubu 35 
 

Datum: 12. prosince 2015  
Organizátor: Rada Clubu 35 

 
 

Vážení čtenáři. Právě jste přečetli Ročenku léta páně 2015. Čím vším jsme si 

v tomto roce prošli? Pojďme si udělat malou rekapitulaci.  

V dubnu jsme zažili školení s Markem Dzirasou, přelom jara a léta jsme 

objevovali Slovensko, a to na horách a raftech. V červenci jsme založili tradici 

Quatrofestu jeho 1. ročníkem. V září se zopakovala tradiční jachta, v listopadu jsme 

poseděli se zaměstnanci MSQ a závěr roku vygradoval Výročním zasedáním.  

Jako Rada Clubu 35 jsme se snažili pro Vás vytvořit takový klub, aby si každý 

našel to, co ho baví a na co se bude těšit a věřím, že se nám to podařilo. Děkujeme 

Vám za podporu a přejeme klidné prožití vánočních svátků a do nového roku … 

VŠECHNO NEJLEPŠÍ. 
 Vaše RADA C35 

 

 

 



 

Závěrečný proslov Rady Clubu 35 na Výročním zasedání

 

Hezký večer, milí hosté, 

scházíme se, snad už po sté, 

ať nás skolí Afgánec, 

když by nebyl dlabanec. 

 

Jídlo pití je vždy k mání. 

na výročním zasedání, 

než však sednem ke stolům, 

splníme pár úkolů. 

 

Jako úkol číslo ÁDIN,  

vězte, slyšte, staří mladí.  

během příštích básní slok,  

shrneme Vám celý rok.  

 

Spoměnme si na chvíľu. 

vraj to bolo v aprílu, 

bolo to, no, celkom fasa,  

učil nás pan Mark Dzirasa. 

 

A prečo ta slovenčina,  

aby bola trocha psina,  

lebo v máji najskôr hory, 

já tam nebol, bol som chorý. 

 

 

O mesiac na Váhu pltě, 

hej Orava a hrad Strečno, 

zážitkov tam bolo mrtě,  

nebolo tam nebezpečno. 

 

Co tak v rodném jazyce, 

říct o skvělé muzice,  

o jídle za patnáct kaček,  

Horste, mluv, má to snad háček? 

 

To je na mě nějaký test, 

nemyslíš ty Quatrofest? 

snad čtvrtého července, 

svolali jsme nadšence, 

 

Volejbal a vodní pólo,  

střihl jsem v písni sólo. 

skvělý ten náš Quatro holding,  

já si zkusil vodní zorbing.  

 

Na podzim jsme naply plachty, 

tuším, že snad čtyři jachty,  

já vím, že jich bylo pět, 

mně se líbil vodní svět. 

 



A v letošním listopadu, 

dobré zprávy přišly z hradu.  

politické honorace,  

neschválili regulace.  

 

Někteří to brali vážně,  

necpali se, pili vlažně, 

přestože je Martin docent,  

nebudem brát 20 procent.  

 

Zpět ale v klubové dění,  

v Auroře, a to se cení, 

opět s naší kanceláří, 

párty, co má mnoho tváří.  

 

A dnes máme prosinec,  

jak ví každý jedinec, 

pro někoho možná šok, 

jak utekl tento rok. 

 

Jaká budou příští klání, 

slzy v oči snad to vhání, 

nerad bych se nyní splet, 

Club už máme 13 let. 

 

 

 

Sejdeme se v příštím roce,  

ale o tom v jiné sloce, 

to už bude v jiném rýmu,  

snad v tom stejném silném týmu. 

 

Ať se klubu dobře daří, 

v lednu, květnu ba i v září, 

v sklípku našem úsměvy,   

a s červeným na cévy. 

 

Za pozornost mnohé díky,  

snad jste naše cukrbliky,  

brali trošku s nadhledem,  

nezbijte nás pohledem. 

 

Bavil Vás až běda, 

pan Rostislav Seďa, 

bez kytary snová, 

Radka Kyllarová. 

 

A kdo sepsal tohle dílo,  

ať Vám to je či není milo,  

tenhle třetí mafián,  

alias Jan Kilian. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročenku Clubu 35 pro rok 2015 sestavil Jan Kilian 



 


