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ŠKOLENÍ S MARKEM DZIRASOU 
Mentalita úspěchu – Mark prozradil recept na úspěch 

 
Datum: 17. dubna 2016  

Organizátor a autor článku: Radmila Kyllarová 

 
Mentalita úspěchu. Název zajímavého semináře, který v neděli 17. dubna pořádal 

v brněnském hotelu Avanti Club 35. Na místě lektora tentokrát stanul výjimečný člověk, 

motivační speaker, trenér a duchovní mentor Mark Dzirasa. 

 

 
 

Pro více jak stovku posluchačů z řad našich makléřů, klientů a známých přednášel Mark 

Dzirasa již podruhé. „Ani nevím kde začít. Těch pocitů, myšlenek, které se mi honí hlavou 

je strašně moc. Řekla bych, že letošní setkání s Markem bylo zcela v jiném duchu než to 

loňské. Pro mě to byl velmi silný zážitek,“ říká organizátorka akce Radmila Kyllarová, 

která si pochvalovala plný sál lidí v brněnském hotelu Avanti. 

Téma, kolem kterého se všechno točilo, bylo obrovské - život sám. Kdo vlastně jsem? Jak 

žiju? Kam jdu? „O tom, že vše je pomíjivé jako život sám a i ten jednou nebudu mít. Jak 

se pak budu cítit na smrtelném loži, když se budu sama sebe ptát, jaký jsem měla život?,“ 

přibližuje Radka. 

 

Mark tento okamžik nazývá Perspektiva smrtelného lože. Podle něj záleží na každém 

z nás, jaký život žije, aby se na jeho konci nemusel bát a litovat toho, co neudělal. 



„Protože pak už nic nepůjde vrátit! Možná jsem Vás teď některé zaskočila, ale všichni 

víme, že tomu tak je. Uvědomění si perspektivy smrtelného lože naučí lidi poznat život,“ 

tvrdí. 

 

Podle Radky nejčastěji lidé na smrtelném loži litují těchto věcí, že žili život podle druhých, 

trávili život v kanceláři, v práci, milované bytosti nikdy neřekli, že ji milují. „Na semináři 

jsem si znovu připomněla, jak je důležité žít přítomným okamžikem, žít prostě tady a 

teď! Soustředit se na jednu věc a tu také dělat. Neřešit věci, které byly nebo ty, které 

teprve někdy v budoucnosti přijdou. Řešit pouze věci, které mohu změnit a s ostatními 

se netrápit. Dále, že je třeba dát životu smysl, naslouchat sama sobě, protože všechny 

odpovědi mám v sobě. Naslouchat a nechat se vést svým srdcem, protože když 

poslechnu své srdce, tak nikdy nebudu vedle. Dělat to, co chci, co mě baví, co mám ráda, 

pak mohu být šťastná. Doslova zde zazněly věty: Dokud dělám to, co mě nebaví, tak se 

nikam neposunu. Vše, co je motivované „musem“, nefunguje. Čím více věcí je „z musu“, 

tím více věcí nakazí!,“ vyjmenovává. 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                       

CITÁT 

„Láska znamená nadšení, chuť, tvorbu, vášeň, radost, posedlost, láska strhává 

pozornost, láska žene lidi dopředu, láska je hnací motor celého vesmíru,“ přibližuje 

jednu ze stěžejních myšlenek Radmila Kyllarová. 

 



Další téma, které na semináři zaznělo, bylo zamyšlení se nad slovy láska a strach. „Láska, 

znamená nadšení, chuť, tvorbu, vášeň, radost, posedlost, láska strhává pozornost, láska 

žene lidi dopředu, láska je hnací motor celého vesmíru. V lásce není strach! Strach žene 

lidi do práce, strach hnal Německo do války, strach z toho, co si o nás myslí druzí lidé 

atd. Strach“ špatný“ je strach rádcovský a to je vše, co lidé dělají a nelíbí se jim to. Na 

druhé straně je i „dobrý“ strach, který funguje jako naše ochrana, příkladem může být 

strach z výšky,“ popisuje Radka. Podle Marka existují dva spouštěče všeho a tím je právě 

láska a strach. „Vše máme v hlavě a záleží pouze na nás, pro co se rozhodneme, jakou 

cestu si vybereme. Jedno je jisté - ze strachu není požehnání,“ doplňuje. 

 

Mnohokrát posluchači slyšeli, že myšlenky tvoří život. Mark to vysvětluje tak, že to, co 

žijeme, vzniká v našem podvědomí. Celá realita je uvnitř nás a navenek se to jenom 

odráží. Podvědomí tvoří realitu z 89% a vědomí pouze zbývajících 11%. Aby si to lidé 

mohli lépe představit, ukázal Mark obrázek ledovce. „Nahoře nad hladinou se něco děje, 

ale skutečný zdroj je pod hladinou. A tak se nabízí otázka a zároveň odpověď Jak něco 

vyřešíš nahoře? Je třeba sledovat to, co je dole a na tom pracovat, tam tvořit svůj život! 

Jde o změnu stavu mysli, kupříkladu jsem milionářem, jedna z bohatých myšlenek. Mít 

zkrátka prostor pro milionové myšlenky,“ vysvětluje Radka. 

 

CITÁT 

„Lidé jsou tolik zaneprázdněni tím se uživit, že nemají čas zbohatnout,“ vyslovil svou 

myšlenku před posluchači Mark Dzirasa. 

 

Další z myšlenek, kterou Mark v přednáškovém sále vyslovil nahlas, byla ta, že lidé jsou 

tolik zaneprázdněni tím se uživit, že nemají čas zbohatnout. „Nejdříve mě to rozesmálo, 

když jsem se pak nad tím zamyslela, nezbývalo než s ním souhlasit. Proto je tak důležité 

uvědomit si, jaký program tvoříme. Vše je spojeno se vším, jako spojené nádoby. To jak 

myslím, na co myslím, to jak se cítím, to co říkám a to co dělám, vše je spojeno v jedno. 

Stav mysli určuje stav věcí, zkrátka jak uvnitř, tak nahoře. Myšlenky se stávají věcmi. 

Slovo má obrovskou sílu, proto vyslovuj, říkej jenom to, co chceš přivolat k sobě do 

života. Vesmír nezná zápory a nezná ani sarkasmus či ironii. Slova, která říkáme, můžeme 

ovlivnit, můžeme je kontrolovat. Záleží pouze na tom, co chceme ve svém životě mít. 

Kolikrát jsem něco podobného už slyšela? A pořád je co zlepšovat, pořád je co se učit. 

Mým cílem je, abych si tyto principy opravdu uvědomila, aby se mi staly návykem, abych 

podle nich žila automaticky,“ říká. 

Podle Radky bylo mnoho věcí a myšlenek, které ji na nedělním semináři zaujaly. „Ti, kteří 

tam byli, ví, o čem mluvím, jak to myslím. Těm, kteří jste se nemohli zúčastnit, jsem se 

snažila přiblížit to, co mě oslovilo,“ dodává. 



Několik myšlenek Marka Dzirasy: 

 

*** Žij tady a teď. 

 

*** Otevři srdce a hlavu. Když si něco opravdu uvědomuju, tak taky tak žiju. 

 

*** Zkušenost je nepřenosná. 

 

*** Mám všechen volný čas, který chci, mám krásný požehnaný život. 

 

*** Nikdo neví co je pro mě dobré. 

 

*** Vybírej si lidi do svého života. 

 

*** Být pořád vnitřně v klidu. 

 

*** V přání je již obsažená realizace. 

 

*** Vše je v hlavě. 

 

*** Láska je všemocná. 

 

*** Stres je pnutí, neuvolněnost. 

 

*** Celá realita je uvnitř mě. 

 

*** Vše jde zespoda, duch tvoří tělo. 

 

*** Stav mysli určuje stav věcí. 

 

*** Dát servis napřed sobě. 

 

*** Vděčnost, láska, radost. 

 

*** Chval, děkuj, miluj, odpouštěj! 

 

 

 



 

 

         
 

 
   

 

 

 



CO JSTE SI ZE SEMINÁŘE MARKA DZIRASY ODNESL/A? 

 
Monika Kotoučková 

Láska, pokora, vděčnost - nejdůležitější slova z tohoto školení. Při nich jsem si uvědomila, jak důležité jsou mezilidské vztahy  
a pečování o ně. 

 Petr Suchyňa 
Byly to pro mě velmi silné a inspirující myšlenky. Například, že dosažení úspěchu je v každém z nás. Stačí v sobě najít ten správný 

motor, silnou touhu, být trpělivý a vždycky se úspěch dříve či později dostaví. Pochopil jsem, že je potřeba pořád růst. Nejen 
odborně ale i lidsky. Hned jsem si v diáři nastavil pravidelnou kolonku – studium. 

 
Rostislav Seďa 

Na mě tentokrát Mark působil mnohem uvolněněji a také přirozeněji než loni. Mluvil o věcech, které se mě dotýkaly osobně, 
jakoby mě znal a žil se mnou. A o to více jsem si je uvědomoval. Rozebíral vše do hloubky a to mě bavilo. V podstatě můžu říci, 
že mluvil o životě jako takovém, který každý z nás žije. Jen je třeba si je více uvědomovat a Mark v podstatě pojmenoval naše 

každodenní radosti i starosti. Školení bylo skvělé a o to více mě mrzelo, že na něm chyběli lidé, kteří tam z mého pohledu určitě 
měli být - celá naše kancelář, více obchodníků … 

 Hana Resová 
Mně se moc líbila atmosféra v sále. Věřím, že si každý z tohoto dne musel vzít spousty užitečných rad a myšlenek. Pokud člověk 
chce se sebou a svým životem něco dělat, někam se posunout, tak tady dostal neskutečný návod, jak na to. Seminář byl skvělý 
od začátku do konce. Mě nejvíce zasáhlo téma, jak se dívat na smrt. Dále pak, že je třeba udělat si pořádek ve svém životě, mít 

se ráda. Věta Moje uši nejsou odpadkový koš, mě opravdu dostala. Na nikoho se nezlobit a věci hned komunikovat. Za vše v 
životě děkovat. Děkuji za přínosný seminář. 

 Veronika Horká 
Hodně mě zaujal celkový pohled na život, na to jak žiju, na to jak se někdy honím a ani nevím proč. Proto je potřeba udělat si ve 
svém životě pořádek, stanovit si priority, co je pro mne důležité. Život není jen o práci a o penězích. Chci žít tak, abych jednou 

mohla říct, že můj život stál opravdu za to! 

 
Zdeněk Jonáš 

Díky tomu, že jsem měl možnost Marka poznat již v loňském roce, tak přijímám téma o smrti, bylo to zajímavě podané a 
vysvětlené. Ten, kdo se s Markem setkal poprvé, toto téma nemusel vnímat pozitivně. Líbilo se mi celkové zamyšlení nad svým 

životem. Co mi nejvíce utkvělo v uších je věta: Moje uši nejsou odpadkový koš! 

 
 Ilona Janglová 

Pro mě bylo tentokrát důležité, že jsem tam měla děti. Byly nadšené. Pro mě to mělo přínos v tom, že už při první přestávce 
jsem si uvědomila, že mám dělat jen to, co chci já a ne to, co ode mne očekávají ostatní. Jedině tak může být člověk šťastný a v 
pohodě. Taky jsem si připomněla, jak moc důležité je vzdělávat se, školit se a číst knihy, když se chceme ve svém životě někam 

posunout. A ještě jedna, pro někoho jistě zanedbatelná věc, pro mě však zázrak! Jak Mark mluvil o chrápání, já osobně jsem  
s tím měla problém, tedy přesně s chrápáním mého manžela, toho jsem dokonce vyháněla z ložnice, abych se vyspala. Od 17. 

dubna SPÍM!!!! Je to vše jen o rozhodnutí, udělat změnu uvnitř a já jsem se rozhodla dobře spát. 

 
Milan Žůrek 

Zaujalo mě, jak mluvil o svobodném rozhodování. Nenechat se někam natlačit a nenechat se ovládat, prostě zůstat sám sebou. 
Moc nás upoutal i film, který doporučil - Summerhill o demokratické škole. 

 Jan Kilian 
Školení pro mě bylo velmi příjemným překvapením a rozhodně nad očekávání. Byl jsem na Markovi už loni a i tento rok se 

jednalo o nadstandard v rámci osobního rozvoje. Mark neříká, abyste dělali věci takto a takto, ale dává lidem informace k tomu, 
aby si cestu nalezli sami, aby o věcech přemýšleli. Spoustu myšlenek je nenásilně vyřčeno do éteru a pouze záleží na tom, kdo si 
co chce vzít. Často má člověk pocit, že mluví právě o něm. Popisovat myšlenky by bylo teď zbytečné, ale můžu s klidným srdcem 
doporučit Markovi semináře. Jsem rád, že naše firma dává možnosti tyto školení absolvovat. Radě C35 tímto děkuji. Udělali jste 

mi radost. 



TURISTIKA 

Lysá hora – jak jsme se ocitli na nejvyšším vrcholu Beskyd 

 
Datum: 16. - 18. června 2016  

Organizátor a autor článku: Miroslav Nevěděl 
 

 
 
Super víkend pro clubáky a jejich rodinné příslušníky. Tak by se dala shrnout akce, která 

tentokrát členy Clubu 35 zavedla do Beskyd, krásných moravskoslezských hor.  

Dvoudenní výpravy se zúčastnilo 16 clubáků. Ani malá, ani velká skupina, prostě tak 

akorát. Pořád jsme o sobě věděli, po cestě nahoru i dolů jsme na sebe počkali, přitom 

jsme si odpočinuli, poklábosili a pokračovali v cestě.  

Někdo může namítnout: „Co jsou Beskydy za hory?“ A přece… Vyšlápli jsme na Lysou 

horu, jejíž nejvyšší bod je 1323m nad mořem. A můžu říct, že jsme toho měli opravdu 

dost. Při dosažení vrcholu to bylo s našimi těly i fyzičkou ještě jakž takž, ale po sestupu 

dolů i ti nejzdatnější z nás museli přiznat, že vnímáme svaly, které jsme již dlouho, možná 

nikdy, necítili.  

Lysá hora je v posledních letech jedním z nejnavštěvovanějších vrcholů České republiky. 

Po cestě nahoru jsme potkali mraky turistů - od malých dětí až po letité seniory. Co nás 

však zaujalo nejvíc, byli borci, kteří dávají Lysou dvakrát i třikrát za den! Jeden z nich nám 



prozradil, že chodí na Lysou téměř denně a to i několikrát. Navíc je k nepřehlédnutí. 

Šedesátníků oblečených do půli pasu a někdy i na boso tam opravdu moc nechodí. 

Koukněte, co o něm píší v novinách. 

Na vrcholu Lysé hory jsou pro 

veřejnost otevřeny dva zbrusu 

nové sruby. U jednoho z nich 

jsme se naobědvali. Výběr 

jídel byl dobrý a dokonce i 

cena přijatelná. Při sestupu 

dolů se naše skupinka vydala 

jinou cestou. To proto, 

abychom se mohli zastavit 

v tradiční salaši U Zbuja. Tam 

jsme se posílili na další cestu - 

svažitá louka a lesy kolem, 

sluníčko do toho. Co dodat… 

K našim autům jsme se vydali kolem hotelu Sepetná, odkud jsme se přesunuli na 

Pustevny do objednaných apartmánů v tamním hotelu Tanečnica, který obklopuje 

krásná příroda. 

Výhledy do širého 

okolí, grilování při 

dobrém víně a 

zapadajícím slunci 

v nás zanechalo další 

silný zážitek.  

Na společné snídani 

v trávě - několik 

steaků, které zbyly, 

míchaná vejce se 

žampiony a další 

dobroty, si každý 

přišel na své. Po 

vydatné snídani jsme 

se vydali na dopolední procházku po vrcholu Pusteven až ke známé soše Radegastu. 

Naše sportovní výkony však předčil vyzvednutím tzv. kešky umístěné ve výšce asi 6m 

letitého smrku Petr Švec. Cestu domů jsme si zpestřili návštěvou stylové pivovarské 

restaurace v Rožnově Pod Radhoštěm.  

https://www.respekt.cz/tydenik/2015/51/nahoru-a-zase-dolu


 

 

       



Myslím, že se celá akce se moc vydařila a společné zážitky jako vždy utužily naše 

přátelství. Svědčí o tom i smsky, které mi přišly hned na druhý den. „Skvělý výlet se 

skvělými lidmi,“ psali účastníci. 

 

         

 

  



QUATROFEST 
M.S. Quatro slavilo narozeniny 

 
Datum: 2. července 2016  

Organizátor: M.S.Quatro & Club 35, autor článku: Veronika Kuklová 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Letos jsem se s kamarádkou 

zapojila do organizace soutěží 

pro děti a díky tomu jsme se 

skvěle pobavily. K tomu navíc 

dobré víno, prostě příjemně 

strávená sobota,“ pochvalovala 

si účastnice akce Petra 

Malůšková. 

 

2 stovky návštěvníků 

zavítalo na QUATROFEST, 

který se uskutečnil v sobotu 

2. 7. 2016 v areálu 

koupaliště v Horních 

Bojanovicích. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

„S dcerou jsme si užily 

relax u bazénu i soutěže. 

Skvělý byl také turnaj ve 

volejbale,“ tvrdila 

návštěvnice Lucie 

Nováčková. 

 

90/ minut trval 

večírek za 

doprovodu 

hudební skupiny  

Manet. 

200 steaků uspokojilo 

chutě přítomných gurmánů.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

„Děti se vyřádily ve vodním 

válci a soutěžích, lákadlem 

bylo taky malování na 

obličej. Stejně jako loni, i 

letos se nám akce moc 

líbila,“ řekla Eva Šperglová, 

která na Quatrofest dorazila 

z Hrušovan u Brna. 

5/ týmů bojovalo 

ve volejbalovém 

turnaji. Nejlépe si 

vedlo družstvo 

Petra Suchyni. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65,8/ litrů vína se 

stačilo během 

QUATROFESTu vypít. 

50/dětí si 

nenechalo ujít 

připravené soutěže,  

malování na obličej 

nebo ping pong. 

 



 

 

  

100/lahví vín 

zmizelo díky 

QUATROFESTu ze zásob 

Vinařství ARORA.  

1,6 kg 

bonbonů našlo své 

dětské majitele. 



 

 

 

  

„Naprosto perfektní 

odpoledne, dobrá 

atmosféra. Navíc dobré 

jídlo, pití a víno. Těšíme 

se na příští rok,“ 

komentoval Vlastimír 

Šorma z Vojkovic. 

 



STŘELNICE & GRILOVAČKA 
Šest statečných 

 
Datum: 12. - 13. srpna 2016  

Organizátor: Martin Macho, autor článku: Veronika Schallenbergerová 
 

Ryze mužskou záležitostí byla srpnová akce Clubu 35 na střelnici v Hovoranech. Střelbu 
ze všech druhů povolených zbraní si nenechali ujít Karel Marišler, Milan Žůrek, Rosťa 
Seďa, Miroslav Nevěděl, Martin Macho ani Petr Švec. Šestice si tak mohla vyzkoušet 
střelbu z pistolí a revolverů, samonabíjecích pušek či brokovnice. 
 

    
 

 

  



 



NÁVRAT K STARÝM DOBRÝM POZNÁVAČKÁM 

Vídeň uchvátila clubáky 
 

Datum: 17. - 18. září 2016  
Organizátor a autor článku: Rostislav Seďa 

 
Rád bych se s vámi podělil o zážitky z úžasné klubové akce, která se konala ve dnech 17. 
a 18. září 2016. O tomto zářijovém víkendu jsme totiž navštívili město měst – Vídeň. A 
stálo to za to. 
 

 
 
V sobotu ráno jsme se všichni sešli u centrály MSQ v Hustopečích, zavdali firemního 
skvělého burčáku, nastoupili do mikrobusu a hurá do Vídně. Již cestou jsme se o 
rakouské metropoli dozvěděli spoustu zajímavostí od našeho průvodce, takže jsme se 
těšili, až to všechno uvidíme. 
 



Asi v 11.00 hodin jsme zaparkovali u vídeňské tržnice, kde jsme asi hodinu koukali na   
úžasný svět vůní, barev a fascinující pohody 
v přilehlých kavárnách a barech, ve kterých posedávali 
lidé všech věkových kategorií. Prostě balzám na nervy. 
Poté jsme se prošli po ulici ulic známé Mariahilfer 
Strasse a také jsme si zašli do restaurace na vídeňský 
řízek s bramborovým salátem. Chutnalo nám tak, že se 
to ani nedá popsat. Odtud nás mikrobus odvezl přímo 
do hotelu, kde jsme se ubytovali. Odpočinek jsme si ale 

nechali na později, čekaly nás totiž další zážitky.  
 
Absolvovali jsme prohlídku čarokrásného zámku Schönbrunn a jeho zámeckých zahrad. 

Zašli jsme se také podívat na 
architektonicky divů, zajímavý 
dům pana Hundertwassera, a 
že bylo na co se dívat. Po 
tomto zážitku jsme odjeli do 
světoznámého Prátru, který je 
městem ve městě a kde se 
odehrávají ty nejfantastičtější 
kejkle, zábava a adrenalin. 
Všichni jsme s úžasem sledovali tu obří pouť. Někteří z nás přece 
jen neodolali, jako například Petr Švec, který se svezl na 

superkolotoči, jenž se zdvíhal do výše přes sto metrů. Zašli jsme zde také do vyhlášené 
restaurace Schweizerhaus, kde si každý objednal, na co měl chuť. A chuť a hlad jsme měli 
opravdu všichni. Zapili jsme to pravým vídeňským pivečkem a bylo nám moc dobře. 
 
Ve večerních hodinách jsme odjeli na hotel. Někteří z nás se ještě sešli v hotelovém baru, 
kde jsme popíjeli skvělé vínečko z našeho sklepa, povídali si, smáli se a bylo nám moc 
fajn. 
 
Druhý den ráno jsme absolvovali okružní jízdu po Ringestrasse, a potom odjeli do středu 

města, kterým nás průvodce provedl opravdu 
důkladně. Viděli jsme například vídeňský orloj, 
městskou radnici, hradní divadlo nebo císařský palác. 
Měli jsme možnost navštívit stáje se slavnými lipicány, 
šli jsme okolo domu, kde pobýval Beethowen, dokonce 
prezident Masaryk, Mozart, atd. Navštívili jsme taktéž 
ohromující chrám Stefansdóm, poseděli v kavárně na 
kávičce a dortíku a také jsme si dali klobásku přímo na 



náměstí před městskou 
radnicí, kde vládla úžasná 
atmosféra. Náš dvoudenní 
výlet jsme zakončili snad 
nejlépe, jak šlo. Na vídeňské 
dominantě Donauturm. 
Nahoru na tuto vyhlídkovou 
věž vysokou 170 metrů nás 
vyvezl výtah s proskleným 
stropem, takže nás čekal 
nevšední zážitek. Nahoře se 
nachází také dvoupatrová 
restaurace, která se otáčí 
kolem své osy, takže jsme měli 

Vídeň jako na dlani. Potom jsme se všichni pěkně usadili v našem mikrobusu a plní 
zážitků odjížděli zpět do Hustopečí. 
Co říci závěrem? Snad jen to, že to stálo zato. Byli jsme fajn parta a určitě to nebyl 
poslední výlet tohoto typu. Proto vás všechny, kteří ještě nejste v našem Clubu 35, zvu, 
přidejte se k nám, abychom mohli spolu zažívat takovéto chvíle… 
 
Mějte se fajn, přeji pohodový podzim a klid na práci. Mám vás rád a to již pěkně dlouho. 
 

 

               



 

 

 

 



Výroční zasedání Clubu 35 
 

Datum: 9. prosince 2016  
Organizátor: Rada Clubu 35, autor článku Jan Kilian 

 
 

Vážení clubáci, právě je 9. prosince a jako již tradičně držíte v rukou Ročenku Clubu 35 

pro rok 2016. Co říct k uplynulému roku? 

 

Je to prostě asi klasa, 

první akcí je Dzirasa, 

má to přece smysl, 

posílit svou mysl. 

 

Potom byla Lysá hora, 

možná foukal vítr Bora, 

pěkně zakřičet si shora, 

to vítězné: „Tora! Tora!“ 

 

O prázdninách Quatrofest,  

každý fandil, ruce v pěst,  

volejbalu, dětem, hrám  

a těm, co stavěli stan.  

 

Šest statečných na střelnici,  

trefovalo dálné cíle, 

u večeře si pak šmáklo,  

grilovací mělo chvíle.  

 



Za humny pak výletníci,  

navštívili Vídeň,  

„Šnycl“ snědli nájezdníci,  

nebyli tam týden.  

  

A jak už to v pohádkách bývá, 

když zazvoní zvonec, 

poslední nám akce zbývá,  

rok 2016? Konec.  

 

Co nás čeká v příštím roce,  

výlety i zábava, 

Club bude mít přece 15,  

tak to bude oslava. 

   

Všem clubákům děkujeme,  

za účast i přízeň, 

jídlo pití jen si dejte,  

až přijde hlad, žízeň.  

   

Rok 2016 máme tedy úspěšně za sebou a do roku 2017 Vám přeji vše nejlepší a ať se tu 

všichni za rok ve zdraví setkáme. Předtím si užijte vánoční svátky a hlavně si pořádně 

odpočiňte a naberte síly na příští rok. Jsem rád, že jsem součástí Clubu 35    

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročenku Clubu 35 pro rok 2016 sestavil: Jan Kilian 
                     


