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Tak som sa zamyslel ..............
..... nad myšlienkou herca a mysliteľa Jána Wericha – Niekto má tú úžasnú schopnosť byť priateľom. Nesie sa v nej
jemný ľahulinký sarkazmus, akoby sa bál sily vlastnej myšlienky a necháva si trochu pootvorené zadné dvierka. Súčasne je však naštartovaný na jej nádherné rozvinutie a nie iba „obkecanie“.
Myšlienka má veľkú hĺbku a silu podstaty. To som si uvedomil ešte viac a bytostnejšie, po prežitých zážitkoch posledných dní s SZSM, resp. jeho čelných predstaviteľov. Svoju životnú filozofiu zakladám výlučne na dôvere. Viem,
je to riskantné a nebezpečné. Je to však moje presvedčenie a vychádza z mojej podstaty i s tým rizikom, že po sklamaní budem veľmi trpieť.
Nijak to nebolo ani v tieto dni a popri nie najpriaznivejšom počasí, sa oba momenty podpísali aj na celkovom mojom
stave.
Na druhej strane to však niekomu veľmi a evidentne pomohlo, takže to len predsa malo pozitívny dopad, i keď
v iných predstavách tej druhej strany, ktorá sa skoro až do posledku javila, že hrdo nesie titul, ktorý v úvode zamyslenia, tak krásne opísal pán Werich. A bolo to po mnoho rokov, teda ako sa ona vyjadrila. V jednom som si istý, že to
musel byť veľmi kvalitný lep, ktorý po tak dlhú dobu dokázal tak dokonale držať onú spomínanú masku priateľa. Je
pritom paradoxné, že strhnutie takej masky nebolelo jej nosiča, ale toho, kto veril, že to nie je maska a to všetko čo sa
medzi tým odohralo, že nebola pretvárka, ale úprimný vzťah.
Bol som a i naďalej znovu som presvedčený, že ozajstný priateľ, keď ťa upozorní, že sa ti niečo, čo nosíš nehodí
alebo, že niečo čo robíš sa mu nepozdáva, ti tým nechce blížiť, ale mu na tebe záleží. Je už na dotyčnom, ako sa
v konečnom dôsledku zachová, má na to plné právo a nie je to pre mňa dôvodom sa zato na neho hnevať.
Keby som mal úmysel blížiť, tak budem po kuloároch roznášať klebety a “zaručené informácie“. Niečo také sa mi
bridí, tak ako sa mi bridí podliezať a získavať si sympatie pätolizačstvom či vnucovaním sa.
Moje srdce je a i vtedy bolo otvorené, o to ľahšie sa zasadila rana priamo do jeho stredu. Neviem či to za to všetko
stálo, i keď mnohí hovorili, že sa aspoň vyčistila hladina a vie sa na čom sme. Ibaže treba pozerať vždy na človeka,
i naše združenie je robené pre človeka a nie pre funkcie, či reprezentovanie.
A keď vždy na konci vidíš človeka, nemôžeš blížiť, pretože by si musel iba plakať nad tým najväčším hriechom –
blížiť blížnemu - priateľovi.
V tomto čase sme prežívali sviatky jari, veriaci ich nazývajú ináč a i ináč majú k nim vzťah. A tu mi to nejde dohromady, samozrejme pri čistom myslení, ako je to možné jednou rukou sa prežehnávať a tou istou držať v nej nôž –
i keď iba pomyselný, a byť odhodlaný ním vykonať zlo. Vykonať zlo a mať pritom úsmev na tvári a prežívať stav blaženosti.
Bol som rozhodnutý z tejto organizácie odísť, kde ma najvyšší predstaviteľ hrubo obvinil a orgán, ktorý si ma pozval, k tomu nezaujal žiadne stanovisko, ba naopak, chcel celú vec „zamiesť pod koberec“. To sa mi čestné a čisté nezdalo a ani podnes nezdá.
Je možné, že to všetkých tak veľmi ohúrilo a prekvapilo, že sa hľadala cesta ako sa toho rýchlo zbaviť. Ale na konci
toho bol zase jeden človek. Ranený človek, na ktorého sa radšej hodila deka, aby to nebolo vidieť. Je pravdou, že niektorí jednotlivci mi pod tú deku fúkali čerstvý vzduch a mali strach či sa nestane niečo horšie, ale kolektív ako celok
trochu sklamal. Ono, totiž nebol daný pokyn z vrchu, ako tomu bolo zvykom po mnohé roky.
Nezanevrel som a i keď Veľká noc je i o odpúšťaní, ja som to stihol už dávno pred ňou. Ale Veľká noc je
i o nezabúdaní, lebo by sa ináč neoslavovala. Ja síce neoslavujem, ale súčasne i nezabúdam.
Iná myšlienka z tohto džbánku hovorí o mlynoch a trpezlivosti k ich práci. Nebolo ani tak dlho treba čakať a oné polienka už začali vychádzať na povrch. Bolo to pri úprave základnej právnej listiny nášho občianskeho združenia – stanov. Nemienim sa k tomu širšie vracať a poviem úprimne, netešilo ma to vôbec, že sa napĺňala nádoba mojej pravdy,
pretože mi o to nešlo ani vtedy a ani teraz. Priznám sa otvorene, mal som obavu predstúpiť pred ten istý kolektív. Nie
zo strachu jeho reakcie, ale zo strachu nekontrolovanej reakcie chorého človeka, ktorému sa môže vybaviť asociácia
a vyvolá to pre neho nedobrý stav. A tým by som nechcel komplikovať už aj tak dosť zložitú situáciu. Vecnosť, tvorivosť a pracovné nasadenie potlačili všetky pochybnosti do úzadia. Mal som ešte jednu výhodu, tak ako i v prvom prípade, tak i teraz som mal pri sebe ozajstných priateľov. Verím a nechcem to sprofanovať, že nemal žiaden z nich
masku na tvári a ich srdcia bili otvorené tak ako moje.
Prajem vám všetkým bez rozdielu, aby ste mali vždy v pravú chvíľu a na správnom mieste, keď to budete potrebovať, svojho ozajstného priateľa.
Váš Tony
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Tento krát zasadnutie začínalo bez predsedu klubu, ktorý bol služobne vzdialený a všetkým sa prostredníctvom podpredsedu klubu – Titusa (mimochodom, tiež jedného z tých ozajstných priateľov), ospravedlnil.
Nebol som tam, ale si to viem živo predstaviť a aspoň som si na vlastnej koži overil to, čo mnohí spomínate, keď sa
zasadnutiach nemôžete zúčastniť. Ja som to prežíval dvakrát, prvý raz keď som pripravoval program zasadnutia spolu
s Titusom a druhý krát, keď ma informoval o dianí na zasadnutí. Takže si to skúsime premietnuť spoločne a aspoň
zhodnotíte, nakoľko som sa trafil do skutočnosti.
Po otvorení zasadnutia privítal Titus prítomných a ospravedlnil Anku Kanevovú, Janku a Vierku Herhové, ktoré sa
sústreďujú v týchto časoch na pomoc ďalšiemu členovi rodinky, Andrejkovci slúžili, Anka Gerbelová a Oľga Fialiková nemali dostatok síl prísť osobne, tak sa aspoň ohlásili a poslali členské. Lacimu pretrvávajú problémy a aby to mal
pestrejšie, pridávajú sa ešte aj iné. Dal o sebe vedieť Stando Sopúch i Vladka. Je možné, že sa mi na mobil dobíjali aj
iní, ale ten bol odstavený počas odborno-tématického zamestnania vo Zvolene.
V ďalšom bode ste si pripomenuli termíny odovzdávania podkladov na daňové úrady, ohľadne poukázania 2% pre náš
klub ako od fyzických osôb, tak i od právnických osôb, teda firiem a súkromných podnikateľov, ktorí nás musia uviesť
priamo do daňového priznania. (v dobe písania Klubovín platí ešte jeden termín pre fyzické osoby, ktorým zúčtovanie
dane robí zamestnávateľ, tí môžu podať Vyhlásenie spolu s Potvrdením do 30. apríla 2006, samozrejme tiež na daňový
úrad podľa miesta bydliska) Podpredseda upozornil na dôležitosť týchto krokov, ktoré sú finančne rozhodujúce pre našu činnosť v konaní hlavne rekondičných pobytov.
Nasledujúcim bodom bola informácia z Výkonného výboru SZSM v Sklených Tepliciach, ktorú podala Katka Písečná. Sústredila sa na informáciu o pomôckach MPSVaR SR, na zmenené a upravené stanovy SZSM (pozn. redaktora :
mimochodom predseda klubu ich poriadne zapolienkoval znegovaním a to až tak, že vyvolal nové sedenie k nim a tam sa zistilo, že
to nie sú polienka, ale poleniskáááááááá), oboznámila s programom Valného zhromaždenia, ktoré bolo zvolané na 26.4.29.4.2006 (opäť pozn. redaktora – tak dlho nerokuje ani NATO či OSN o existencii sveta, dokonca i zjazdy komunistických strán
boli kratšie, veď to poznám, skoro som sa tam raz dostal!?!), bolo to už tak naplánované a objednané, už teraz sa s tým nedá

nič robiť. Prebehla informácia o rekondičných pobytoch zväzu, na ktoré bolo potrebné reagovať do 15.4.2006. Rozoberal sa Krok s SM z pohľadu zväzu, kde bolo viacero názorov či to konať v jeden termín alebo to nechať na rozhodnutia klubov. Osud časopisu Nádej je v rukách členskej základne, keď nebude oň záujem, ťažko prežije a určite sa nebude tlačiť na sklad. Možno vec záujmu by mohla byť aj v skladbe samotného časopisu. Pripravil sa rokovací poriadok
na VZ a prišli informácie tak trochu s nádychom takej tej dymovej clony, čo beží na Superstar. Zahraničné pobyty,
zmluva o reklame a propagácii SZSM v získavaní finančných prostriedkov, darovacie listiny a dary. Sú to veci, na ktorých vysvetlenie sa bude čakať a ktorých koniec bude určite zaujímať všetkých členov zväzu. Niektoré veci doplnil
i Jožinko, ktorému cestou podpredsedu poďakoval predseda, za pomoc na tomto zasadnutí a s prekonaním problémov,
ktoré vznikli ako ďalší bod tohto zasadnutia VV. Ďalším bodom bolo totiž predstavovanie kandidátov na predsedu
zväzu. Tam došlo ku skratu, ktorý tu opisovať nemienim, určite chápete prečo.
Na tomto konštruktívnom zasadnutí (tak ako na všetkých predošlých), ste prešli na dôležitý bod rokovania, ktorým
bolo hlasovanie výkonných orgánov pre ďalšie funkčné obdobie. Volebná komisia s predsedom komisie Marcelom
Smolicom a členmi Ingridkou Valachyovou a Ivetkou Péteriovou, vykonala akt volieb s nasledovnými výsledkami :
Výkonný výbor v zložení – Hrubý Jozef, Michaličková Lýdia, Pavlovičová Nadežda, Suchan Anton, Tulinská Eva,
Ing. Tulinský Titus, Žvach Mojmír. Predsedo výkonného výboru i klubu bol zvolený Suchan Anton. Členkou poverenou kontrolou bola zvolená Ing. Kútna Magdaléna a zástupcom centra za klub, Písečná Katarína.
Bez pripomienok bola schválená Smernica na ochranu osobných údajov, ktorú je povinná spracovať i naša organizácia. Podpredseda podrobne vysvetlil jej význam a poslanie.
Rozdiskutoval sa problém možnosti stretania sa, nakoľko termín v prostredí, ktorom sa stretáme, sa zúžil na 16,30
hodinu, čo nie všetkým práve vyhovuje. Budeme hľadať východisko, vyhovujúce čo najväčšiemu počtu našich členov
a rozhodne budeme vďační za každý konštruktívny návrh a ponuku. Veľmi lukratívnu ponuku sme dostali od Krajského osvetového strediska, kde by sme mohli uskutočniť i tohtoročnú akciu Krok s SM.
Prišiel rad na rôzne a došlú poštu. Potešujúcou prvou zásielkou bola básnička od Anky Pappovej, ktorá bola uverejnená i v Klubovinách. Členovia klubu boli upozornení na termín konania rekondície v Hokovciach, s potvrdením platnosti záujmu o účasť. Pre ďalšiu propagáciu našej práce, objednali sme si na rok vizitku na webovej stránke časopisu
Spravodaj, kde sa o nás v skratke oboznámi a hlavne získa kontakt. Takýmito cestami sme už oslovili veľa zdravotne
postihnutých, ktorí hľadali oporu a pomoc pri riešení problémov spojených s našim ochorením. Poplatilo sa členské,
prečítali informácie z internetu a prijali nové prihlášky členov klubu.
Záverom podpredseda poďakoval všetkým prítomným za účasť a prístup k jednaniu. (a určite sa to rozbzučalo, veď
už aj počasie tomu tak veľmi naznačovalo)
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Vyskúšajte – ochutnajte !
ZORE – ZOborské REcepty.
1 PL = jedna polievková lyžica
1 ČL = jedna čajová lyžička
1 KL = kávová lyžička
1 Š = jedna šálka

Zebrí údený jazyk
Celý údený hovädzí jazyk, 2 syry s bielou plesňou, pór, 4 plátky debrecínskej pečene, 2 lyžičky chrenu, 2 lyžičky horčice, citrón, soľ, čierne korenie, 3 lyžice masla.
Vyšľaháme maslo, pridáme syry s bielou plesňou, pokrájaný pór, plátky debrecínky, chren, horčicu, osolíme, okoreníme, pokvapkáme citrónom a rozmiešame na pastu. Uvarený a ošúpaný údený hovädzí jazyk rozkrájame šikmo na
približne 1 cm hrubé plátky. Plátky natierame pastou a skladáme do pôvodného tvaru. Zabalíme do alobalu a necháme
v chladničke stuhnúť. Pred podávaním krájame našikmo priečne, aby vznikol zebrovitý obrazec.

Ryžovo kukuričné placky s reďkovkovou nátierkou
1 veľkú bielu reďkovku, 150 g dusenej ryže, 2 konzervy sterilizovanej kukurice, 2 vajcia, 2 mrkvy, 250 g jemného tvarohu, 5 strúčikov cesnaku, 1 kyslú smotanu, hladkú múku, soľ, mleté čierne korenie, petržlenovú vňať, olej, 1 lyžicu
horčice.
Kukuricu scedíme, pridáme k nej vajcia, ryžu, tvaroh, nahrubo postrúhanú mrkvu, posekanú petržlenovú vňať, soľ,
korenie, horčicu. Hmotu spojíme pridaním hladkej múky. Cesto necháme odstáť. Z cesta vypražíme malé placky (na
panvici pre dolky). Prelisovaný cesnak zmiešame s kyslou smotanou, dochutíme soľou a korením. Reďkovku nahrubo
postrúhame a zľahka vyžmýkame. Zmiešame s ochutenou smotanou. Podávame na plackách.
VEĽKONOČNÉ MEDOVNÍKY
500 g hladkej múky jednu lyžičku kypriaceho prášku do medovníka jednu lyžičku sódy bikarbóny 150 g práškového
cukru 100 g medu 50 g masla jedno vajce jeden žĺtok škoricu mletý klinček Poleva: jeden bielok 150 g práškového
cukru dve lyžice citrónovej šťavy
Na dosku preosejeme múku, pridáme kypriaci prášok, sódu bikarbónu, práškový cukor, med, zmäknuté maslo, vajce,
žĺtok, škoricu, klinček. Zo surovín vypracujeme vláčne cesto, ktoré na dvanásť hodín odložíme na chladné miesto. Potom na pomúčenej doske cesto rozvaľkáme na tenký plát, formičkami vykrajujeme rozličné tvary a uložíme ich na
vymastený plech. Vložíme do vyhriatej rúry a upečieme. Vychladnuté medovníky ozdobíme polevou.
Poleva: Z bielka, práškového cukru a citrónovej šťavy vyšľaháme hustú polevu.

Veľkonočné slané pečivo
400 g hrubej múky, jedna lyžička soli, 250 ml mlieka, jedna lyžička cukru, 40 g droždia, 20 g masla, jedno vajce
Múku zmiešame so soľou. Vo vlažnom mlieku rozmiešame cukor, rozdrobené droždie a necháme vykysnúť. Pridáme do múky spolu s rozpusteným maslom, vypracujeme hladké cesto, prikryjeme utierkou a necháme vykysnúť. Na
pomúčenej doske cesto rozdelíme na niekoľko častí, z každej ušúľame valček a upletieme rozmanité tvary. Rozložíme
na pomastený plech, potrieme vajcom rozšľahaným so soľou a pečieme v rúre vyhriatej na 180 °C asi dvadsať minút.

ZOFT, ZOborské
FTipovisko
Žena príde za kňazom a hovorí:
"Otče, prichádzam s problémom. Doma mám dva papagáje, samičky,a tie stále opakujú jednu vetu.
"Akú vetu, dcéra?" pýta sa kňaz.
"No, hovoria: Ahoj, my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?" "To je ale obscénne," vykríkne zhrozene kňaz. Potom sa ale zamyslí a hovorí:
"Možno, že by som vedel o niečom, čo by váš problém mohlo vyriešiť. Doma mám dvoch papagájov,
samčekov, ktorých som naučil modliť sa a
čítať Bibliu. Prineste svoje slečny ku mne domov, dáme ich do klietky k Johanovi a Josefovi a tí
naučia tie dve vaše nezbednice zbožnosti a modlitbám. Potom určite prestanú opakovať tú... rázu."
"Ďakujem mnohokrát, otče, Boh vám to zaplať. Toto by skutočne mohlo pomôcť," hovorí žena.
Na druhý deň prinesie svoje dve papagájice ku kňazovi domov. Keď vstúpi do bytu, skutočne uvidí v
klietke dvoch papagájov, ktorí držia ruženec a modlia sa. Žena s nadšením pristúpi ku klietke a
vpustí do nej svoje dve papagájky. Po
niekoľkých sekundách sa z klietky ozve:
"Ahoj, my sme dve šľapky, nechcete sa pobaviť?"
Miestnosťou sa rozlieha napäté ticho. Potom sa jeden šokovaný
papagáj pozrie na druhého a hovorí:
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"Odlož ruženec Jojo, naše modlitby boli vyslyšané."

Vybraté z korešpondencie : internetu :
Ajoj Tonko, posielam ti pozdny nedelny pozdrav a k nemu moju reakciu k teme v Klubovinach, ktora
nie je najprijemnejsia a mozno jej aj ty uz mas plne zuby a najradsej by si o nej uz ani nehovoril.Tak len jednou vetou - "Kazda myslienka stupajuca ku hviezdam sa vrati s dvojnasobnou intenzitou svojmu povodcovi." K dalsiemu bodu bez toho,aby si tym myslel strkanie sa do zadku ti poviem, ze lepsieho predsedu zvazu ako si ty, nenajdu. Ale moj a nielen moj egoizmus by sa potesil
tvojmu zotrvaniu s nami, tvojimi oveckami v nasom kosiari.A snad ta ubolena dusicka sa predsa len
uzdravi spolu s rukou bez vaznejsich nasledkov. Vsetko, co sa stane, ma svoj dovod, ktory takmer
vzdy pochopime az ovela neskor! Prijemny zaciatok noveho pracovneho tyzdna. I*
Milý Tonko!
Viem si predstaviť zhruba o čo prichádzam, ale vďaka súčasnej finančne nepriaznivej situácie bola
a je mojou prvoradou činnosťou zabezpečiť si jej zlepšenie. Neviem ako by to bolo jednoduchšie,
ale keď už som vedený na úrade práce a poskytli mi za posledné mesiace absolvovať vzdelávacie
kurzy na začatie samostatnej zárobkovej činnosti videl som v tom príležitosť, síce dosť vyčerpávajúcu a neistú, ale mám zatiaľ optimistické zmýšľanie, som viac pri zemi, než v oblakoch a tak
po odovzdaní prvého projektu našiel som si čas už aj na aktivity, kontakty, ktoré som zanedbal.
Členské pošlem na účet. Dám Vám potom o tom vedieť. Možno mojej iniciatíve, možno vekom, zmeravela mi časť ľavej ruky od malíčka po lakeť. Chodím na injekcie, zatiaľ sa nič nezlepšilo, ponúkli
mi kúpele. Od vlani mám problémy s dýchaním pri chôdzi v kopcoch, to čo som predtým prešiel naraz, teraz oddychujem 2-3 krát. Ako mi poradili? Nauč sa s
tým žiť!
Pozdravujem všetkých, držím palce v činnosti, nech sa darí. Peter.
Ahoj Tonko,
chcela by som sa ti aspoň tak- to poďakovať, že si tam s nami bol a pomohol si svojimi radami a pri-pomienkami. Skutočne ďakujem. Ak to takto bude fungovať aj naďalej, budem veľmi spokojná. Mám z tohto rokovania dobrý pocit. Pred malou chvíľou mi a určite aj tebe prišla zá-pisnica od Ivetky. Na tak rýchle za-sielanie zápisnice si ani nepamätám. Je fakt, že pred 15 - 10 rokmi ešte u
nás nebol internet. ALE pred nie-koľkými rokmi už fungoval a správy sme predsa nedostávali. Verím, že časy sa menia. Dúfam, že
teraz si sa cítil dobre medzi nami.
Ja som si už vyhľadala Zákon o cestovných náhradách, takže môžme začať pracovať. Keď už niečo budem mať napísané, pošlem
ti to na konzultáciu. Dobre?
Práci česť a robote pokoj!
Katka

Ahoj Tonko pozdravujem Ťa a ďakujem za pozdrav k MDŽ ! Prajem Ti všetko najlepšie,
veľa šťastia, pevné zdravie a veľa úspechov v práci. Pozdravujem tvoju rodinku a ESEMKÁROV z klubu. A.Pavlovičová
AHOJ TONKO.PREPAČ,ŽE SOM SA DLHŠIE NEOZVAL,ALE NESTIHAČKY A KTOMU EŠTE AJ ZDRAVOTNE PROBLEMY,ALE
UŽ SA POLEPŠIM SĽUBUJEM.A ČO AKO SA MÁŠ TY ZDRAVIČKO SLUŽI,DÚFAM,ŽE CHRÍPKA ŤA OBYŠLA.KLUB UŽ
FUNGUJE ČI MATE EŠTE ZIMNE PRAZDNINY.TONKO SOM VEĽMI RÁD,ŽE SOM TI MOHOL NAPÍSAŤ ASPOŇ ZOPAR RIADKOV.VČERA MI NAPOJILI INTERNET TAK SA SNIM ZOZNAMUJEM,DÚFAM,ŽE SA DO TOHO DOSTANEM.TONKO MAJ SA
KRÁSNE A PRAJE TI PRÍJEMNY DEŇ A VŠETKO DOBRÉ A POZDRAVUJ VŠETKYCH V KLUBE.AHOJ VLADO KAČMÁR.

I pre budúcnosť, i pre istotu, naša administratívna identifikácia :
IČO 355 90 700
DIČ 2021479724
Bankové spojenie :
VÚB, a. s. pobočka Nitra,
č. ú. 77230162/0200

Nezabúdame
V mesiaci
Meniny :
Mirka Kohoutová, Marcel Smolica, Vojtech Kántor
Narodeniny :

ap r í l
slávia

2006

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zoborské kluboviny
a p r í l 2006
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Jozef Psula, Marika Borbélyová, Boženka Vidovičová, Janka Herhová, Ivan Bíro, Majka Šmigová
Gratulujeme a prajeme veľa jasných dní prehriatych slnkom a láskou pri dobrom zdraví a vzájomnom porozumení.
Môžete nás kontaktovať i cez internet na klubových email – adresách :
suchan@ksmnr.sk
suchanton@gmail.com
ksmnr@nr.psg.sk
a nájsť na webovej stránke :
www.ksmnr.sk
!!! Dovoľujeme si Vás všetkých pozvať na zasadnutie nášho klubu, ktoré sa uskutoční, dňa 2 6. a p r í l a 2 0 0 6
/streda/ o 14. oo !!! hodine môžeme byť iba do 16:30!!!) na ul. Ľ. Okánika č. 6/A v Nitre – Chrenovej I.,
v zasadačke Klubu dôchodcov a v priestoroch Zväzu telesne postihnutých a vozičkárov.
Zoborské kluboviny zostavuje a vydáva Anton Suchan, predseda Klubu sclerosis multiplex Nitra, ako občasník Klubu sclerosis
multiplex Nitra. Nepredajné, výhradne pre členov Klubu SM Nitra. Text neprešiel jazykovou úpravou. Príspevky zasielajte na adresu predsedu klubu, Anton Suchan, 949 11 Nitra, Novomeského 3/5 resp. cestou internetu, alebo telefonicky na čísle 037/773 22 99,
0904 547 106, 0915 841 006. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka čísla 18.4.2006.

