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Tak som sa zamyslel ..............
....... nad želaniami, ktoré v týchto, resp. už minulých dňoch prichádzali pri príležitosti sviatkov zimy a nového roku.
Prichádzali rôznou formou, či už osobne, pohľadnicami, listami, telefonátmi, mailmi či SMS-kami. Zvlášť tie posledné dve formy sa rozmohli v poslednom čase, priniesol to výdobytok techniky a prudký vývoj komunikačných technológií. Neubránime sa tomu, je to trend, ktorý je síce trochu neosobný, ale iba do toho momentu, kedy nám umožní
operatívne sa spojiť s človekom, s ktorým by nám ináč trvalo večnosť skontaktovať sa za starých klasických foriem.
Mňa zaujala jedna SMS-ka od jedného z mnohých mojich bratrancov. Je to mladý chlapec, od ktorého vy sa očakávala pohodlnosť a strohosť, vzhľadom na málo času, ktorí všetci pociťujeme, najmä keď sa to týka písania listov
a podobných náhradných osobných kontaktov. Veľmi dobre to poznám na sebe a rezonuje mi to každý mesiac, hlavne
keď mám písať Kluboviny a vtedy si uvedomím, koľko listov ma čaká, ktoré by som ozaj chcel písať. Aj myšlienky si
zapamätám, lebo beštie, chodia mi po rozume v čase, keď síce ešte celkom nespím, ale už som v takom štádiu, že sa
mi vstať nechce. Raz som sa o to pokúsil, ale som asi vstal prudko a rozsypal som si ich a potom som kukučkoval do
plafónu ako Helenka Růžičková v Slnci, senu a ....... .
Vrátim sa však k podstate myšlienky, aby som sa nezamotal. Tak ako väčšina z nás, posúvali sme si SMS-kami všelijaké rýmovačky, básničky, veselé i vážnejšie. Ani ja som nevyčnieval z radu a púšťal som žilou môjmu easy kreditu.
Neobišiel som ani, už spomínaného bratranca. Priznám sa úprimne, nečakal som od neho vôbec nejakú odpoveď, keď
tak nanajvýš nejakú tú proti SMS-ku. Na moje a všetkých nás doma, veľké prekvapenie, mladý muž si našiel čas a pár
vetami odpísal, že bol rád, že dostal správu a poprial klasicky pekné sviatky a a ostatné priania.
Aby som Vás dostal trochu viac do obrazu, čo druhé a veľmi, veľmi pekné ma na tejto správe zaujalo, musím Vám
prezradiť, že chodí s jednou sympatickou dievčinou, čo samo o sebe nie je nič výnimočné, ale táto dievčina, v týchto
dňoch, teda dňoch lásky a porozumenia, nemohla byt s ním, pretože bola pracovne vzdialená na druhej, obrátenej
strane našej Zeme.
V tom mi pripadal koniec onej SMS-ky milý a láskou pretkaný, že v pozdrave nezabudol ani na ňu a uviedol ju tam.
Tým sa stala i ona pre nás omnoho bližšou, napriek tým vzdialenostiam. Nepriamo poodhalil svoje srdce a dal na vedomie, že ju má zo srdca rád. Pre mňa toto bol ten moment, ktorý ma zaujal a presvedčil. Keby nás chcel slovami presviedčať o tom ako ju ľúbi, určite by nedosiahol takého presvedčenia akou týmto spôsobom, ktorým vlastne nič nechcel dávať na vedomie. Verte či neverte, a všetko sa zopakovalo na Nový rok, čím ma presvedčil , že to nebola ani
náhoda, ani nuda. Bola a je to pravá, zo srdca vychádzajúca láska, ten krásny cit, ktorý mnoho ľudí zabije práve vonkajším prejavom.
Možno sa Vám tento mini príbeh zdá banálny, ale mne evokoval mnohé prípady u nás, zdravotne postihnutých, kedy
veľa krát teatrálne gestá, a nemusia byť o láske, dostávajú mnohých nás do falošných nálad a pocitov. O to horšie bývajú prebúdzania. Určite by sme radšej prijali čisté priame kroky, ktoré vedú k nášmu naplneniu jednak citov, ale
i bežných, normálnych, každodenných potrieb.
Veď terajšie gestá vlády, mi pripadajú veľmi stupídne, keď v prvom kole nám nasadili slučky (myslím ekonomické)
a teraz veľkodušne nám uvoľňujú uzol, aby sme sa aspoň trochu mohli nadýchnuť. Veľa našich súkmeňovcov sa už
ale nenadýchne, lebo sa toho nedožili. Mnohým siahli na životné minimá a znepríjemnili posledné chvíle života, najmä starším manželským párom, ktorých v chorobách a starostiach nechali samých na seba. Určite, platí i zákon
o rodine, ale myslím si že sme aj občania tejto spoločnosti. Spoločnosti, ktorej kredit sa meria aj tým, ako sa dokáže
postarať o bezvládnych, bezmocných a bez vlastného pričinenia zárobkovo nečinných.
Nie, nie sme tu iba preto, aby sme otŕčali ruky, sami sa snažíme pomôcť najmä sebe samým, ale nechceme byť bábkami, ktoré sú dobré pre našich vládnych predstaviteľov iba v čase volieb. Mám totiž silný dojem, a evokovali mi ho
vianočné sviatky, že by nás najradšej mali ako tie vianočné ozdoby. Keď príde tá doba, kedy ich treba použiť, otvoria
sa škatule, rozvešajú, lepšie povedané, umiestnia si nás kde sa im to páči, poláskajú sa s nami, sem tam s nami zazvonia, aby to okolie vnímalo aj sa pousmejú, aj srdce akoby pootvoria a keď pominie čas, šup s nami do škatule
a najlepšie ešte aj na povalu alebo do pivnice.
My nechceme byť vianočnými ozdobami, keď už máme byť ozdobami, tak by sme si priali byť celoročnými ozdobami celej našej spoločnosti a aby nás nevešali a neoprašovali, ale dali nám také podmienky, kedy sa zvládzeme sami
zbaviť prachu a nebudeme zavesení na jednom mieste. A nemusia nám o tom písať v novinách, predvádzať sa v televíziách, stačí keď nám to dajú najavo nevtieravou formou, ako bratrancova SMS-ka. Keby sa nevedeli páni zorientovať, dám im na bratranca adresu, len mám strach, on je totiž futbalista, aby ich nenakopal. My ich môžeme zatiaľ iba
vypískať, samozrejme ak nám zostala ešte nejaká para.
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Prajem Vám veľa bratrancových SMS-iek, no najmä to, čo v nich bolo, lásku, čistú úprimnú lásku, ktorá pohladí naše utrápené telá. A nemusí sa o tom ani veľa hovoriť, stačí, keď to budeme pociťovať.
Váš Tono

ZOKLE - / ZO borské
KLE bety/

Keby nás chcel niekto presvedčiť, že sa neblížia sviatky zimy, ťažko by sa mu to podarilo, pretože ešte ste sa len blížili k miestu nášho decembrového zasadnutia klubu, a už vás ovanula atmosféra sviatkov, lásky a pohody. Ešte viac
som si uvedomoval a vnímal tento krásny pocit, keď som preberal posmutnelú SMS-ku od Peťa Podsitnianského, ktorý ju vnímal v minulom roku, keď bol po prvý krát medzi nami a ktorá mu vraj veľmi bude chýbať tento rok.
A bolo to ozaj prekrásne a to i tým, že sme sami pociťovali potrebu si to tak spraviť, že sme rodinnú atmosféru dokreslili tým, čo robí rodinu rodinkou. Keď si zoberiem časť myšlienky z predošlého zamyslenia, nerobilo sa okolo toho vôbec žiadneho kriku. Katka s maminou pozažínali kahančeky skryté vo vetvičkách ihličnanov. Stoly sa zaplnili
všakovakými dobrotami a každý kto prišiel, doniesol kus dobrej nálady, pohody a láskavosti. Nikto nemeral, čo kto
priniesol, veď už tým, že prišiel, priniesol niečo neopakovateľné a určite každý dal to, na čo mal. A ak mu to akurát teraz nevyšlo, potešíme sa i na druhý krát, veď dobrá a príjemná atmosféra u nás nebýva iba počas sviatkov vianočných.
A preto sme si pripomenuli i tých, ktorí nemohli prísť, ale ktorým sme chýbali a tak sa aspoň mediálne s nami spojili. Tradične to bola Anka Kanevová, ktorá ma zastihla svojim mobilným telefonátom u mojej pani doktorky a tak sa
ospravedlňujem i touto cestou za moju strohosť v komunikácii. Všetkým členom klubu praje pohodu, spokojnosť
a dobré zdravie. Mojmír mal veľký zálusk sa vybrať na klub, mal to aj premyslené, že príde rovno z Trenčína a domov
sa dá odviesť nejakým „blavákom“ alebo „priblavákom“, ale beštia vírusová napadla Majku a tak, čoby človek
s dobrým srdcom, nechcel ju opustiť a nechať ju napospas tým „krpcom“ virózovým. Berúc v ohľad svoje možnosti,
rozhodol sa predsa len zostať pri Majke a aspoň čajíčkom a samozrejme svojou prítomnosťou, jej pomôcť zdolať aspoň prvé najhoršie dni. My ostatní sme nasmerovali časť svojej pozitívnej energie hore Váhom a v Trenčíne pred mostom doprava. Ďalšiu časť pozitívnej energie sme poslali do Vrábľov Janke, lebo u nej nevedia doktori nájsť ten magnet, ktorý priťahuje k nej vírusy, lebo zase sa váľala v posteli s nejakou virózou. Aj som sa ponúkol, že ich vystriedam,
ale vraj nechce mať valcom prejdené ležovisko. A vraj jej stačí, keď je pod dohľadom prednostu Neurologickej kliniky. Anka Benčíková sa nám odSMS-kovala, (teda to je zase slovo, aj chudák počítač sa nevie z toho vysomáriť). Lietajúcimi vlnami sa ospravedlnila Majka od Žochárov, u nich doma sa to strieda dobré z horším, len to horšie sa viac
lepí (ktohovie, či nedala moc múky, naša vychýrená cukrárka, vraj vtedy sa to viac lepí). Sonička, čoby kuriér, odovzdala osobné pozdravenie do Vladka a Vladky. Pozdravenie nám poslal aj Milanko s Andrejkom, ale to mu nestačilo,
on sa ozval aj počas zasadnutia a tak sme mu narobili chúťky jednak z pochúťok na stoloch a jednak z fantastickej atmosféry. Závidel, závidel, ale my sme ho upokojili, že ak príde nabudúce, atmosféra bude znovu „perfiš“. Vyhrážal sa,
že príde. Inge poslala mail, že napriek tomu, že sa na poslednom klube rozlúčili s tým, že už neprídu, tešili sa, že počasie im ponúklo možnosť opäť prísť, opäť tie vírové beštie, si našli živnú pôdu u Boženky. Takže sme ďalšiu časť pozitívnej energie poslali do Rybníka. Veríme, že i tam pomôže a čo najskôr sa Božka dostane do tempa, lebo veď Vianoce sú predo dvermi.
No a prišla znovu chvíľa predsedu ohľadne percenta z odvedenej dane. Viac ako pol roka omieľa potrebu rozhliadania sa po eventuálnych darcoch, aby sme mohli usporiadať znovu aspoň štyri rekondičné pobyty, tak ako v tomto roku.
Možno sa to zdá ako trochu pritiahnuté za vlasy, ale výsledok hovorí o niečom inom, hovorí o štyroch rekondíciách,
o minimálnom poplatku, o prilepšeniach – opekaní, grilovaní, o speve, hre na gitaru, o speve, o vynikajúcej nálade bez
rozdielu obsadenia turnusu. Hovorí to o tom, že sme častejšie a dlhšie spolu. Možno sa tam nehovorí ešte o spúste
iných vecí, ktoré by nás mohli čakať a ktoré sa budú postupne objavovať, lebo pri voľnej mysle sa uvoľňuje veľa nových nápadov a myšlienok. Tak ako za všetkým iným, i za týmto stojí v konečnom rade finančná stránka.
A preto, byť pripravení, nebolo zbytočné heslo ani minulých období a generácií. A opäť je potrebné sa zamerať najmä na firmy, ktoré môžu dať viac a hlavne viacerým.
Predseda podal informáciu o vybavení notárskej zápisnice a následnej registrácie v notárskom centrálnom registri
určených právnických osôb pod č. UP 3207/2004. Za podklady od zainteresovaných inštitúcií, treba poďakovať Renátke, ktorá ich zabezpečila. Medzi tým však predseda musel absolvovať niekoľko návštev na iných inštitúciách, ako
napr. Daňový úrad v Lužiankach a iné. Ani si neviete predstaviť koľko treba chodiť po úradoch. Hádam Jožko Hrubý
by vás mohol dostať do obrazu, on tam už zodral pár topánok a vraj od starých, kvalitne pracujúcich šustrov. (registrujete, že som napísal malé počiatočné písmenko, aby nedošlo k nedorozumeniu)
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Vianočné a novoročné pozdravy pre našich partnerov a darcov, tento krát išli na vrub našej kasy a preto sme starostlivo vyberali tých, ktorým ich pošleme. Nie žeby sme predtým neboli na seba prísni, ale sme boli benevolentnejší
a dúfali sme, že mnohých zobudíme práve v spojitosti s percentom odvedenej dane. Keď sa však niekto nezobudí ani
na tretie klopanie (alebo búchanie), tak tam je neefektívne vkladať nejaké prostriedky, ani tie, ktoré nám niekto podaruje. Napriek tomu, my sme venovali ďalšiu časť našej dobrej energie tým všetkým, ku ktorým sa „vďaka“ legislatíve
nedostaneme osobne, ale ktorých si napriek anonymite vážime.
Bavili sme sa o termínoch rekondičných pobytov, ktoré boli narušené tým, že Bučinár v Dudinciach mal byť zatvorený. V čase písania týchto klubovín, už viem, že BUČINÁR ŽIJE !! a prijíma objednávky na tento, teda 2005 rok. Či
sa niečo zmení v priebehu roka, najmä v úspešnosti hľadania nového investora, nikto nič zatiaľ nevie a ani netuší, takže na januárovom zasadnutí budeme musieť prehodnotiť termíny, aby sa vyhovelo čo najväčšiemu počtu členov nášho
klubu. Veď preto sme tu, aby sme si robili aspoň my dobre, keď už „verchuška“ na nás kašle.
A teraz dve za sebou idúce a na seba sa viažuce príjemné prekvapenia. Po dlhšom čase sa dostavil na klub Peťulo
Kázmer. Až tak žiaril radosťou, že bol opäť medzi nami. A prišiel aj s jednou svetluškou, jasným svetielkom v jeho
zamračenom živote a miláčikom. Andrejka taktiež prišla s dvoma prekvapeniami. O jednom sa dozvieme vo februári
a to druhé nám prezradila v malej prezentácii Projektu zdravia. Viem, že ona by bola bývala chcela aj väčšiu prezentáciu, ale však sa poznáme. Len čo začala s radami a praktickými vysvetleniami, už sa náš úľ rozbzučal, každý chcel
niečo vedieť, každý mal zrazu tisícky otázok. Až mi jej bolo ľúto a to sa k nej nedostal naplno náš Miloško. No
a Peťulo má „smolu“, lebo je po ruke a musí všetky tie „dobroty“ vyskúšať. A to bude najlepší a najmarkantnejší príklad aplikácie zdravých preparátov. Mnohí, najmä tí, ktorí čítajú kluboviny, si ju môžu pamätať z uverejnení dvoch
častí jej rád ako sa zdravo stravovať.
Starých harcovníkov a testovateľov všakovakých zázračných prípravkov a preparátov, zaručene čistých, zaručene
účinných, zaručene neškodných a zaručene vyháňajúcich peniažteky z vrecka, až tak veľmi nenadchla. Zachovali však
decentnosť a v duchu pozitívne podporili snahu ostatných. Lebo iba ten, kto sa nepoddáva, môže o niečo bojovať
a môže dúfať. Mladým, no najmä Andrejke, sme popriali zdarné ukončenie ich spoločného snaženia a Peťovi – dedovi
čakateľovi, stále dobrú náladu.
Verejná zbierka – oblasť, ktorej sme sa venovali ďalšiu chvíľu, Jožinko nás poinformoval o peripetiách s opravou
zdemolovanej schránky. Nakoniec rezignoval, kúpil lepidlo a doma sa pohral s urničkou a poviem vám, tí čo ste si ju
všimli, nepovedali by ste, že by bola bývala poškodená. A ona bola riadne dochrámaná. Vďaka Jožkovi, tento krát
v hlavnej úlohe chirurga, je akoby nová, je zosilnená a lepšie upevnená. Určite k zdarnému výsledku napomohla
i asistencia Magdušky, len to sme sa nedozvedeli či pôsobila ako vrchná sestra, inštrumentárka alebo iba výstupná
kontrola. V každom prípade, výsledok je 100 percentný.
Aby však všetko toto bolo zmysluplné, bolo treba napísať novú žiadosť, lebo už predĺženie pôvodného rozhodnutia
nepripadalo do úvahy. Spriaznená duša na Obvodnom úrade, ktorá chcela veci pomôcť a nie sa postaviť do role pána
situácie, ako sme sa s tým stretali v minulosti, nám maximálne vyšla v ústrety, za čo sme sa jej zatiaľ odmenili dochvíľnosťou dokladania požadovaných dokumentov. Samozrejme najviac na to doplatil Jožinko, lebo pendloval medzi
úradmi, predsedom klubu a domácnosťou. Všetci sme všetko robili preto, aby sa to podarilo a preto dúfame, že to aj
tak dopadne. Na Lydke zostalo zúčtovanie a popis využitia takto získaných finančných prostriedkov. Všetko toto, keď
bude uzatvorené, „šupneme“ na našu webovú stránku.
Uzatvorili sme Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických
a právnických osôb za rok 2003. Boli to dve rekondície v Dudinciach v termínoch marec a október 2003 a dve rekondície v Malých Bieliciach v termínoch jún a september 2003.
Prebrali sme informáciu predsedu o akcii reklamnej agentúry Corgoň v Nitre, na tričká s potlačou na jednu stranu so
znakom klubu. Správa bola prijatá s radosťou a upozornením, že ak prikročíme k realizácii, je treba pamätať na väčšie
čísla, aby boli vzdušné a pohodlné.
Ale aký krásny bol pred záver nášho posedenia. Evka s Titusom nás všetkých obdarovali prekrásne zdobenými perníčkami všakovakých tvarov. Boli pekne zabalené v celofáne a previazané mašličkou, takže kto ich cestou domov nespapkal, mohol si ich zavesiť na stromček. A predseda dostal perníkovú chalúpku (neviem, neviem či to nemalo byť
niečo naznačené smerom k môjmu partnerovi), obišla celý sviatočný stôl a pritom ani nebola na stračej nôžke. Všetkým sa veľmi páčila, tak ako, myslím si, celé naše posedenia. Rozišli sme sa s tým, že na Štedrý večer si nájdeme
chvíľočku času a spomenieme si na všetkých našich členov klubu a budeme mať virtuálne zasadnutie klubu.

ZOFT, ZOborské
FTipovisko
A opäť z Lackovej bohatej studnice :
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Suseda stále hučala do suseda, aké je dobré a zdravé byť na čerstvom vzduchu, až jej raz vyniesol šijací stroj na balkón.
Pýta sa policajt chlapca :
- Ako sa voláš?
- Tak ako otec!
- A ako sa volá tvoj otec?
- Tak ako ja!
- A ako sa voláte obaja?
- Rovnako !!!!
- Čo dostane baník po smrti?
- Tri dni voľna a potom zase pod zem!
- Ako sa povie po záhorácky PYŠNÁ PRINCEZNÁ?
- No predsa ODUTÁ PAPULA!
Hus domáca sa pýta husi divej :
- Ty prezraď mi prečo vždy keď odlietate do teplých krajín, letí jedna z vás vpredu a potom tie ostatné?
- To preto, lebo tá prvá má mapu!
V kníhkupectve :
- Prosím si nejaké dobré čítanie.
- Má to byť niečo ľahšie?
- To nerozhoduje, ja som tu autom.
Viete že ......
Výživári radia konzumovať jogurt alebo zákvas so živou kultúrou hlavne na raňajky. Vtedy sa organizmus čistí a je vhodnejšie,
keď iné potraviny nepôsobia proti účinkom probiotík.
Fajčiari majú o jednu tretinu vyššiu pravdepodobnosť, že sa u nich vyvinie astma, ako nefajčiari. Cigaretový dym obsahuje približne 4000 chemických látok, z ktorých mnohé poškodzujú dýchacie cesty a asi stovka je schopná vyvolať zhubné nádory.
Všetky kresťanské cirkvi si vážia víno a používajú ho ako obradný nápoj pri bohoslužbách. Omšové víno musí byť vyrobené podľa
kánonu cirkevného práva. Vinári, pivniční majstri, ba aj vedúci fľaškovacej linky prisahajú, že víno ktoré dostanú duchovní, vyrobili z čistej hroznovej šťavy. Nijaký repný cukor, nijaká chémia, iba čistí prírodné živé víno. Kým katolícky a gréckokatolícki duchovní pijú pri obradoch biele aj červené vína, pravoslávni uznávajú za liturgické len červené.
Židovská viera podobne ako kresťanská považuje víno za zdravý nápoj. Výroba kóšer vína má tri zásady. Po prvé, hrozno možno
zberať až vo štvrtom roku života viniča. Po druhé, každý siedmy rok musí byť vinič neporezaný a vinica nepooberaná. Po tretie, vo
vinici môže rásť len vinič. Hlavná zásada – spracovanie hrozna a vína zabezpečujú ortodoxní židia. Všetky pomocné materiály
musia byť rabínom schválené ako kóšer.

Nezabúdame
V mesiaci j a n u á r
oslávia
Meniny :
4. 1.
10. 1.
23. 1.
31. 1.

Titus Tulinský
Dáška Kázmerová
Miloš Poštrk
Emil Penzeš

Narodeniny :
5. 1. Naďka Pavlovičová
22. 1. Vojtech Kántor
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Gratulujeme a prajeme veľa jasných dní prehriatych slnkom a láskou pri dobrom zdraví a vzájomnom porozumení.
Môžete nás kontaktovať i cez internet na klubovej email – adrese :
suchan@ksmnr.sk
a nájsť na webovej stránke :
www.ksmnr.sk

