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Tak som sa zamyslel ..............
....... tohtoročná zima si s nami riadne zacvičila. Najprv nás rozmaznávala teplým počasím, ktoré pripomínalo skôr
veľkonočné podmienky a teraz, keď sa blížia sviatky jari, budeme sa asi guľovať. Takže ženy pozor, voňavky môžu
byť skryté v snehových guliach. A za guľovačku sa bude pravdepodobne podávať hriatô.
To je tak na trochu pobavenie, ale tvrdá realita je taká, že prevažná väčšina z nás, už netrpezlivo vykukuje z okien
a vyzerá slnečné lúče, pohľadom roztápame okolitý sneh a zahrievame zem v tých miestach, kde sa vlani už dávno
tlačili zo zeme prvé kvietky. Tie v nás mobilizovali sily a vlievali do našich vyprahnutých svalov novú energiu. Už
sme dávno o takomto čase snívali o rekondíciách, a hlavne o tej prvej, ktorá naruší to dlhé obdobie, kedy spoločne zabúdame na naše problémy a spoločne sa tešíme, že sa znovu vidíme a vôbec nám nevadí, že sa šuchceme zase
o nejaký ten centimeter za minútu pomalšie. Že to s nami kýva a točí o niečo viac, veď čo by sa mala sťažovať taká
zemeguľa, ako to s ňou kýva a vytáča! A prosím pekne, už koľké roky. Nie žeby sme aj my chceli toľko vydržať, to
v žiadnom prípade, to by sa v našej krajine na ministerstvách financií, práce a sociálnych vecí zbláznili. Horko – ťažko nám pobrali čo len mohli a my by sme im to z druhej strany spätne vzali.
Priznám sa je to priblblá myšlienka, ale bola by to riadna zábava, aj by sme z klubových financií prispeli, teda tí,
ktorí by tak dlho vydržali.
Zatiaľ nám robí problém udržať niečo, aby pri tých našich rýchlostiach nenastali teplákové cunamy, pravdaže bez
obetí na životoch. O udržaní životnej úrovne už ani nehovorím, lebo tú majú problém udržať lepšie situovaní. Nie je
tomu tak dávno, čo som v novinách čítal radu odborníka, že ak priemernému občanovi nestačí jeden zárobok na udržanie si priemernej životnej úrovni, nech si nájde druhé zamestnanie. Trochu som sa na tom výroku pobavil, keď som
si predstavil mladých ľudí s rodinou, ako ráno nastúpi do prvej smeny od šiestej do štrnástej, príde si prezliecť oblečenie a šup do druhej (Laci, ty nemrava, načo zase myslíš?) smeny. Vo dverách pobozká manželku a deťom capne po
zadku, aby si spomínali na otecka. A manželka môže ísť do tradičnej druhej smeny, s tým, že tá nie je tak výnosne
platená. Odmenou býva vyštafírovaný manžel a úsmevy na tvárach detí. V detskej izbe visia obrazy rodičov, aby ich
deti videli aspoň na stene a vždy usmiatych. Má to aj výhodu, že si otecka zapamätajú ako veselú kopu, ktorá pozostávala z takých smiešnych papierikov, bez ktorých by nemali pampersky, talianske dudlíky, americké výbavičky
a turecké zlato.
Teraz ma napadla jedna myšlienka, ktorá ma zaujímala už za mladi. Divil som sa tej móde, dávať do izieb na steny
fotografie rodičov. Možno to vzniklo v časoch, keď naši pradedovia odchádzali za prácou za veľkú mláku. Matky deťom ukazovali otca, aby boli poslušnejší a mali aký taký rešpekt. A druhá vec, keď sa náhodou niektorý vrátil, určite
bol zrobený a znivočený, tak aby mohli hľadať nejaké spoločné črty medzi fotografiou a troskou.
Ale vráťme sa k tomu druhému príjmu. Nech som trápil svoje mozgové bunky ako som vedel, nevytlačil som z nich
žiadnu myšlienku, ako si má udržať životnú úroveň zdravotne postihnutý. Aj keby si tí, ktorí ešte nemajú viacero diagnóz, pomimo zabezpečili nejakú, peniaze za ňu nedostanú. Živnosť na žobranie nedajú a ak by dali, tak by vyrubili
také vysoké poplatky za ďalší príjem, že by možno bolo potrebné si vziať úver, na ich splatenie. Lebo regresy má táto
krajina vymakané, hlavne ak sa týkajú bežných občanov. Keď nedodržia „páni“, to musí opäť znášať občan.
Symbolom jari je zajac. A aj ten veľký trochu rozmŕza spolu s tým druhým zverom, lebo trochu popúšťali z toho, čo
najprv zobrali. Asi čítali Jánošíka od zadu, keď chudobe berú a pánom dávajú. Že akým pánom, no predsa pánom poslancom, politickým stranám a ministrom. Chudáci, veď oni o tom ani riadne nevedia, oni sú v tom nevinne. Vinne je
v tom zase jednoduchý občan. A keď si už poplnil všetky záväzky voči štátu, tak rýchlo vymyslíme ďalšie, aby sa nespamätal a aby ho bolo za čo sankcionovať. Veď keď nemáš na chlieb, nemusíš mať ani na hry.
Aháááááááááááááá, je tu ďalšia myšlienka ako si prilepšiť. Robiť zo seba opičku a prihlásiť sa do všakovakých kásťingov. Veď chúdiatko pani Mojsejová, či ako sa volá, tá sa ide rozthať, aby len niekomu pomohla. A mňa ide roztrhať, keď vidím čo len jedného u nich. Aj toď minule, nútili nejaké detská behať po námestí v snehu nahatých, len aby
mali šancu získať zadara vstupenky na ďalší nejaký kásťing.
A nám blbcom, zostanú zase iba tie kvietky a radosť z ich pestrých farieb, z ich skrytej sily, ktorú v nepatrných dávkach dávajú nám. Preto si ich vážme, tak ako si vážme vlastné ušľachtilé myšlienky, lebo tie bývajú často našimi jedinými partnermi, keď sa dostaneme do smutnej nálady, možno aj vďaka nedostatku tých smiešnych papierikov.
Prajem Vám, nech Vás obkolesí koleso prekrásnych kvietkov, cez ktoré nebude celkom vidno tú horu problémov, ktoré nám naša choroba prináša.
Váš Tony
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(už len raz k tomu menu, prevažnej väčšine sa to zapáčilo, niektorým to bolo a je jedno a iba pár, doslova pár chcelo staré meno)
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Zima - ne zima, sneh - ne sneh, nitrianski klubisti prekonávajú všetky nástrahy zimy a prišli aj na februárové zasadnutie klubu. Mal som obavy, to musím priznať, že sa stretneme akurát tak do mariášu, ale čas a naši členovia ma presvedčili, že tých kariet by bolo málo aj na žolíka.
A keby len to, prišli medzi nás dvaja noví – možno budúci členovia klubu. Rozrastie sa nám meno Magdalénka, lebo
jedna z tých nových je Magdaléna Benešová z Nitry. A budeme mať aj anjela s D, teda Daniela Magušina z Hostia.
Prvý dojem mali pomerne silný, ihneď zapadli do kolektívu a kto by prišiel neskôr, ani by tých nových nezbadal.
Magdušku trápil len jeden moment, že nebude môcť prísť na všetky naše zasadnutia, lebo práve v čase našich sedení,
vyučuje. Pokúsi sa niečo v tom urobiť, lebo sa jej atmosféra veľmi páčila. Veríme aj my, že nám prinesú niečo nové,
pekné, príjemné, niečo od nich a my si to budeme vždy vážiť, tak ako si vážime všetko spoločné čo si navzájom dávame.
A viacerí a viaceré, toho priniesli opäť až sa stoly prehýbali. Či Ivetka, Lydka, Marcel no i iní. Tak sme si spomenuli
na tých, ktorí oslávili v mesiaci február sviatky a spomenuli sme i tých, ktorí sa nemohli zúčastniť zasadnutia, ale sa
ozvali a dali o sebe vedieť. Nezačnem ako to býva zvykom Ankou Kanevovou, lebo tá sa tento krát neozvala a prečo,
to nám pri svojom ospravedlnení prezradila Zuzka (aj Milankova aj Andrejková – žeby Žena dvoch mužov???). Anka
bola totiž na preliečení v nemocnici a tak sme jej popriali skorý a hlavne lepší návrat. K Zuzke sa pridal aj spomínaný
Milanko, ktorý tak šetrí na benzíne, že si auto necháva odvážať. Samozrejme nie domov, ale za Bratislavu a ešte aj za
ochranu. Bola síce veľmi krátka, ale zato vraj dosť mastná. Pozdravil nás, a to viac krát, Lacinko, ktorý zmenil na
krátke obdobie partnerku v posteli a dala mu vraj riadne zabrať. Sonka je stále slabá po prekonaných chorobách, ktoré
vzdušnou cestou poslala aj Vladke, aby v Mauackách nebivo tak vesevo. Majka Babkovie sa ospravedlnila, ale aj napriek tomu radšej prišla, takže nebola veselá iba sama, ale sme sa tešili spoločne. Titus nechal všetkých pozdravovať
a tuším stál aj v pozore, lebo počas nášho zasadnutia slúžil. Aninka dala o sebe vedieť z Bošian i s Oľgou, ktorá behá
so svojimi problémami po doktoroch, má ich dostatok, nemusíme jej závidieť, a keď tak iba ten zmysel pre humor,
ktorý ju drží stále. Belo Kýrsky sa telefonicky trochu posťažoval a pozdravil všetkých tých ktorých pozná
a samozrejme i tých, ktorých nepozná, však ani oni jeho nepoznajú. To sa dá odstrániť, návštevou nášho klubu. Písali
Vrábľanky Janka a Vierka a tuším sa tiež moc nevychvaľovali. Kočky Valachyové nám napísali z Dudiniec a ešte to
potvrdili aj mobilom priamo na zasadnutie. Na moju výzvu som sa dozvedel, že Peťo spod Sitna, je unavený a potrebuje si trochu oddýchnuť. Asi v tých začiatkoch silno šprintoval a kľučkoval. Aj vrcholový športovci majú oddychové časy, tak čo sa diviť. Katka sa tiež istila avizovaním neprítomnosti, ale mamina kopla do vrtule a boli tu. Mojmír
tlmočil pozdrav od Majky Trenčanky, ale tá sa ozvala po telefóne aj sama, aj keď s veľkým úbytkom síl a celkovým
slabnutím. Tak sme si poťažkali na nekamarátku zimu a popriali skorú a krásnu jar, nie že zase príde hneď leto. Ivan
Bíro opäť nemá kde dať dietky atak ich musí varovať. Majka Šútorka sa tešila, ale sneh a následne Miloš zariadili jej
neprítomnosť. Jožino Psula mal neželanú návštevu a to takú drzú, že mu vliezla až do posteli – beštia chrípka. Pavlínka Hájková sa teší na rekondíciu v Malých Bieliciach a to nie z jej účasti, ale aspoň so stretnutia s našou „bandou“.
A bez okrasy musím povedať, že aj my sa na ňu tešíme, prinesie so sebou trochu svojského pokoja, napriek problémom, ktoré má. Lavrinec ma po telefóne bombardoval, že má pre nás nachystané bylinky, len po operácii chrbtice si
netrúfa takú ťarchu niesť po autobuse. Tak ma napadlo osloviť nášho ochotného záložníka Jožka, či by to nejako neporiešil. A poriešil, najprv doviezol Lava s bylinkami a neskôr Magdušku aj cez ten ťažký terén. Takže sme boli prevoňaní materinou dúškou a ostatnými darmi prírody.
Prebrali sme naše hospodárenie za uplynulý rok, predložili sme členskej schôdzi zúčtovanie, ktoré je uverejnené
v inej časti týchto klubovín.
Rozobrali sme výsledky prieskumu konania rekondičných pobyto na rok 2005 s konštatovaním, že všetky termíny
sú naplnené a niektoré až preplnené, čo budeme musieť, hlavne v Malých Bieliciach doriešiť, aby bola čo najväčšia
spokojnosť. Bučinár je pripravený a tešia sa na nás. Bielice nevaria a na termín, ktorým som sa mal dozvedieť viac, sa
stali telefonicky a mobilom nedostupné. Pevná linka mi hlási, že volám neexistujúce číslo a mobil zvoní do nemoty.
Nakoľko sa v poslednom čase vyskytol problém s účasťou asistentov na rekondíciách a aby sa predišlo nejakým nedorozumeniam, a súčasne sa neznehodnotila myšlienka predsedu, ktorú presadzoval od začiatku konania rekondícií –
účasť rodinných príslušníkov ako odmena, za celoročnú starostlivosť o postihnutého, za minimálnych finančných nákladov, dohodli sme sa na nasledovnom. Pre tento rok, bude asistent, ktorý sa bude chcieť zúčastniť rekondície, zaplatí ¾ nákladov a asistent, ktorý sa bude musieť zúčastniť pre nevládnosť člena klubu, zaplatí 1/3 nákladov. Predseda
upozornil na výber a prípravu vedúcich na jednotlivé termíny.
Zvolili sme dvoch delegátov na zjazd SZSM, teda len doplnili jedného, lebo člen výkonného výboru bol nominovaný automaticky zväzom. Takže popri Katke by tam mal ísť predseda, ak sa nič nepredvídaného nestane.
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Predseda sa ešte vrátil k 2 percentám a zvlášť upozornil na niektoré úskalia v tohto ročnom uplatňovaní darcovstva
ako je napríklad odposlanie podkladov na daňové úrady podľa miesta bydliska a nie podľa miesta povinnosti platcu
dane. Poukázal na nerovnosť v možnostiach získavania percenta tak ako nadácia Markíza. My nemôžeme vyhadzovať
toľko peňazí za pár minút v televízii.
O podnikovej rekondícii predsedu vo Vyhniach podal o nej informáciu s tým, že tam nie sú podmienky pre nás
z dôvodu veľkej bariérovosti.

ZOFT, ZOborské
FTipovisko
Tento krát zase od mojej sestričky :
Dlhoroční manželia ticho sedia pri večeri, keď sa tu zrazu žena postaví a vypáli manželovi riadnu facku.
Manžel sa prekvapene pýta : "To za čo?"
"Za 40 rokov nekvalitného sexu!"
Po chvíli sa postaví manžel a tiež dá manželke riadnu facku.
Žena sa prekvapene pýta : "A to za čo?"
Manžel nato : "Odkiaľ ty vieš, čo je kvalitný a čo nekvalitný sex?"
Žena a muž mali vytvoriť vetu, v ktorej budú slová "milovať" a "sex". Žena napísala: "Keď sa dvaja úprimne a hlboko milujú a > vzájomne sa vysoko vážia, tak spoločnosť morálne aj spirituálne akceptuje, že títo
dvaja sa ponoria do sladkého opojenia fyzického sexu."
Muž napísal: "Milujem sex."

Žena si kvapka kvapky do očí, najprv do jedného oka, potom do druhého a nakoniec medzi nohy. Muž sa pýta prečo aj medzi nohy
a žena mu hovorí :
- Ta chudera tiež dlho nič nevidela...

Výkaz o príjmoch a výdavkov k 31.12.2004
PRÍJMY
1. Z vkladov zriaďovateľa ...... 80 278,54 Sk
2. Z majetku ............................ 501,20 Sk
3. Z darov ............................... 5 000,00 Sk
4. Z člen. príspevkov ............. 4 400,00 Sk
5. Z príspevkov z podielu zaplatenej dane (%) .................... 475 954,00 Sk
6. Z verejnej zbierky ............. 22 026,43 Sk
7. Z lotérií .............................
0,00 Sk
8. Z dedičstva .......................
0,00 Sk
9. Z organizovania akcií ....... 43 450,00 Sk
10. Z dotácií .........................
0,00 Sk
11. Z likvid. zostatku ...........
0,00 Sk
12. Z predaja majetku ..........
0,00 Sk
13. Z poskyt. služieb ...........
0,00 Sk
14. Ostatné .......................... 11 200,00 Sk
15. Daňové úpravy ..............
0,00 Sk
16. Príjmy celkom ............. 642 810,17 Sk

VÝDAVKY
1. Dlhodobý majetok ...........
0,00 Sk
2. Finančné investície .......... 23 470,00 Sk
3. Zásoby .............................
0,00 Sk
4. Služby ............................. 262760,00 Sk
5. Mzdy ..............................
0,00 Sk
6. Platby do poist. fond. .....
0,00 Sk
7. Ostatné ........................... 32 940,90 Sk
8. Daňové úpravy ..............
0,00 Sk
9. Výdavky celkom ........... 319 170,90 Sk
10. Rozdiel príjmov a výdavkov spolu ............... 323 639,27 Sk
11. Daň z príjmov ..............
0,00 Sk

Prejednané na zasadnutí klubu 23. februára 2005 bez pripomienok a doporučené na schválenie na marcovom zasadnutí klubu.

Návrh rozpočtu na rok 2005 :
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A/ PRÍJMY :
1/ zostatok z roku 2004
2/ členské príspevky
3/ poplatky za rekondície
4/ 2 %
5/ úrok z bežného účtu
6/ ostatné
spolu

323 639,27 Sk
5 000,00 Sk
50 000,00 Sk
300 000,00 Sk
500,00 Sk
1 360,73 Sk
680 000,00 Sk

B/ VÝDAVKY :
1/ vedenie účtu
2/ úhrady za rekondície
3/ ostatné výdavky
4/ réžia klubu
spolu

3 000,00 Sk
500 000,00 Sk
100 000,00 Sk
77 000,00 Sk
680 000,00 Sk

Vybraté z korešpondencie :
3.3.2005 - internet
Ahoj Tonko,
práve som počula na Markíze výzvu, aby Nadácii Markíza venovali pracujúci svoje percentá. Spomenula som si na februárový klub, kde si spomenul, že by si napísal list "protest". Neviem, či si nejaké kroky už podnikol, ak ano, máš moju plnú podporu. Asi
ti to veľmi nepomôže, ale možno niečo predsa. Mne sa veru veľmi nedarí so získavaním "darcov", takže sa budem snažiť inou formou podporiť činnosť klubu. Napr. vedením rekondícii, ak s tým ty aj ostatní budete súhlasiť.
Prečítala som si ešte raz Kluboviny, ale hlavne odvtedy som si pozrela Superstar. Spolu sa tešia z úspechov, spolu sú smutní, ale
predsa je medzi nimi rivalita, lebo každému ide o výhru. Ak som to správne pochopila, aj my sme tak súdržní a spolu sa tešíme a
sme smutní. Ale, pevne verím, že my nie sme rivali. Aspoň dúfam, že nikto nemá ten pocit. Myslím tým nás, členov klubu v Nitre.
Čo sa týka zväzu, k tomu pomaly nemám slov. V týchto dňoch som si opäť raz spomenula na začiatky, teda na čas, keď sme rozbiehali myšlienku založiť zväz. Bolo mi tak "teplo" na duši, lebo vtedy sme sa z toho tešili, boli sme v mnohých veciach veľmi neskúsení, ale plní elánu. Teraz, keď vidím čo sa deje ... Bolo málo informácií o SM, rekondičky sme robili so Zuzkou bez skúseností,
ale chystali sme sa na to s maximálnym úsilím. Spomenieš si na Virt? Bože, to bol život!
No, teraz už dosť! Vráťme sa do súčasnosti.
Dostala som zo Soc. poisťovne tlačivo na prehodnotenie, či náhodou nie som zdravšia, veď to poznáš. Teším sa.
Zima sa nekončí, Veľká noc sa blíži, od 15.marca netreba rozsvietiť reflektory na aute cez deň, benzín bude určite ešte drahší, veľký chlieb stojí už 34,90, ale pomaly sa blíži oteplenie a nám bude fajn.
Katka

Ahoj Tony, úvodom Ťa srdečne pozdravujem a prajem veľa zdravia. Zároveň pozdravujem všetkých v klube, lebo neviem ako to
so mnou dopadne. Prišla do môjho telíčka tá potvora chrípka, tak teraz túžobne čakám, kedy sa jej uráči ísť „ o dům dál“. Špina,
ale sa drží! Keby sme my mali takú výdrž ako ona, ani palice by sme nepotrebovali! Posielam aj členské, nie že ma vyradíte
z databázy klubu, lebo vy ste mojimi záchrancami a ja by som to asi (určite) neprežil! Prihlášku na rekondíciu posielam ako obyčajne vyplnenú celú, ale iba čas ukáže, čo tá potvora so mnou urobí. Myslím chrípka. Všetkým oslávencom prajem všetko naj naj
naj a keď sa stretneme dodám aj pusu, ako dvere autobusu. ČI ANTABUSU? Majte sa a držte sa, však ono všetko sa raz obráti
k lepšiemu. Váš Laci...nko
P.S. Keˇsom čítal, čo všetko ste mali na ostatnom klube, aj sa mi začalo grgať.
Milý Tonko! Posielam veľa srdečných pozdravov odo mňa a od Vlada. Vraciam návratku na rekondičné pobyty. Sprievod do M. Bielic nepotrebujem, samozrejme že Vlado je samostatná jednotka, to le aby si si ho zapísal ako ďalšieho záujemcu o rekondičný pobyt. Zároveň posielam za nás oboch členské do klubu. Prosím, odovzdaj ich Lydke. Ja sa na klub nedostanem, lebo nie som úplne
fit a počítam, že ani cesty nebudú fit. Takže všetkých pozdravuj a oslávencom nazdravie. Za všetko ďakujem! Soňa

Milý Tonko! Je mi ľúto, ale februárovej schôdze klubu sa nezúčastním. Tento mesiac som viackrát potrebovala taxík na dopravu
k lekárovi mimo Vrábeľ. Tebe aj všetkým klubistom prajem aj s mamou veľa zdravia a síl do ďalších dní. Janka a Vierka Herhové

Musím Vám oznámiť veľmi smutnú správu. 13. marca v nedeľu zomrela

Vlastička Psulová.
Venujte je tichú spomienku, veľa si toho vytrpela

Nezabúdame
V mesiaci m a r e c 2 0 0 5
oslávia
Meniny :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zoborské kluboviny - m a r e c 2005
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

19. 3. Jožko
19. 3. Jožino
28. 3. Sonka

Hrubý
Psula
Bieliková

Narodeniny :
5. 3. Sonka

Bieliková

Gratulujeme a prajeme veľa jasných dní prehriatych slnkom a láskou pri dobrom zdraví a vzájomnom porozumení.
Peťo Kázmer je dedo, má vnučku !
Môžete nás kontaktovať i cez internet na klubových email – adresách :
suchan@ksmnr.sk
ksmnr@nr.psg.sk
a nájsť na webovej stránke :
www.ksmnr.sk

I keď vonku zima, chlad,
je to krásne mať Vás, ženy rád,
aspoň kvietok z obrázku
a veľa miesta pre lásku,
Vám z úprimného srdca, pri príležitosti Vášho sviatku žien
praje

