Z o b o r s k é
k l u b o v i n y
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––––
ročník VII.
november 2005
číslo 9

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Tak som sa zamyslel ..............
......... tak trochu úsporne, lebo nejako mi dochádza para a to sa aj ťažšie hľadajú myšlienky, resp. myšlienky prebiehajú hlavou, ale nie je tak ľahké na ne reagovať a hlavne dať ich na papier a to v dobe, keď myšlienky sa rinú, ale telo
akosi odmieta poslušnosť. Viete, keď „papuľka“ melie pomaly, tak rozhovor trvá dlhšie a ak sú obe strany trpezlivé,
tak to nikomu neprekáža. Ale ak vám tie dva prsty, ktorými triafate do klávesnice lietajú kde oni sami chcú a vôbec
nerešpektujú vôľu „prstokladoša“, je to trápenie pre pisateľa a myslím si, že aj pre čitateľa. Ten totiž vycíti, že to nie
čisté a aj na diaľku spozná tie preklepy, ktoré síce počítač vie skryť bez poznania, ale stupňuje sa nespokojnosť pisateľa a to uberá na kvalite samotného zamyslenia. Určite ste spozorovali aj v minulom čísle, že sa niečo dej, (niektorí mi
to i telefonovali a evidentne to vybadali, napriek tomu, že ma ubezpečovali, že je to dobré, vedel som, že to nie je tak,
ale určite mi pomohla ich starosť, pretože mali pravdu a dosť síl ma stálo i prísť a viesť klub; dúfam, že som vám ho
neznehodnotil, lebo atmosféra bola veľmi dobrá a príjemná). To je vlastne nedokončené zamyslenie z minulého čísla
klubovín, kde som chcel zakončiť svoju myšlienku, lepšie povedané myšlienku, ktorú som už dávnejšie niekde počul
a priznám sa nepoznám autora, to však nemusí byť na škodu veci, lebo tentoraz sa nechcem zaoberať autorom, ale
podstatou myšlienky.
Je to myšlienka zaoberajúca sa človekom ako takým, jeho pobytom na Zemi. Schválne píšem pobytom, lebo mám
dojem, že sme tu iba na pobyte a nikto z nás nevie čo sa udeje, ak sa pominieme. O to vysvetlenie sa pokúša veľa filozofií a náboženstiev. Nechcem im do toho vstupovať, lebo nemám, toľko priestoru, času a iných finančných a materiálnych možností ako majú oni. Nemám ani v úmysle ich teórie, na ktorých pracovali dlhé roky, stáročia či tisícročia
vyvracať alebo konfrontovať. Hľadám však v živote reálno a chcem sa k nemu čo najviac priblížiť. Nikomu ju nevnucuje a ani nezatracujem toho, kto má odlišný názor. Mám však dojem, že by som bol zasypaný spŕškou minimálne nedôstojných prímerov na moju adresu, ak by som niečo také vyslovil. A pri to ide iba o takú banálnu záležitosť. Celá tá
myšlienka je o tom, ako by mal človek prežiť svoj život na tejto planéte. Je to tak prozaické, nič neurčujúce, aj keď je
tam určitá forma nabádania, ale nie príkazu a nariadenia, tak ako v mnohých vierach a svetonázorov. Je tam daná voľba, ale je tam i odporučenie, a nič sa nikomu za nedodržanie tohto odporučenia, nestane a nebude trestaný. „Človek
by nemal byť na svete iba preto, aby robil tieň.“
Táto myšlienka iba vybáda náhodného „konzumenta“, aby zvážil, či už má vyjasnené vo svojej mysli, ako chce napredovať vo svojom živote. Na tejto zemi je totiž veľa iných „účastníkov“, ktorý vedia robiť aj takú službu akou je
tieň. Ale od nich sa iné nečaká, sme im vďační za to, že sú tu práve preto, aby ten tieň robili. A to preto, aby následne
iní mohli využiť pri oddychu ten tieň a následne mohli pokračovať v ušľachtilej práci, bez ohľadu na to akí sú vo
vzťahu k zdraviu. Lebo iba ten, kto je aktívny môže so slasťou vychutnať i ten obyčajný tieň. A takých obyčajností je
na tomto svete veľa, len sa treba obzrieť okolo seba a chcieť ich vidieť. To „prekliate“ slovko „chcieť“ dráždi veľa ľudí. Jeho sila však spočíva v tom, že človek nemieni byť osamelým kolom alebo kusom nepotrebného nábytku, ktorého sa chcú čo najskôr zbaviť. Človek už od prírody chce tvoriť, byť prospešný, ale je pravdou, že človek od prírody je
aj tak trochu pohodlný. Veľa filozofov a mudrlantov túto ľudskú vlastnosť povyšujú na nositeľku pokroku, vraj keby
človek nebol pohodlný, nevynachádzal by rôzne pomôcky a vynálezy. Myslím si, že je to vec uhlu pohľadu.
A popritom u niektorých ľudí, ktorí stratili pocit sebakritiky, by bolo prospešnejšie, aby robili radšej ten tieň a tak
boli prospešní pre tých, ktorí chcú niečo ozaj tvoria pre prospech ostatných. Lebo nie je horšieho takého namyslenca,
ktorý sa iba vyťahuje, pričom nerobí ani tieň, ale robí iba zbytočný rozruch okolo seba. Ešte horší je ten, ktorý síce robí okolo seba tieň, lebo iba kvasí, ničím prospešným neprispeje a popritom má na okolie vysoké nároky, a nemusí byť
pritom ani zdravotne postihnutý.
Prajem Vám nájsť ten správny uhol, aby ste hlavne boli spokojní sami so sebou a so svojou sebarealizáciou v živote.
Váš Tony

ZOKLE - / ZO borské
KLE bety/

Verte neverte, ale stretlo sa nás opäť pekná kôpka. Tým sa nijako nechcem nikoho dotknúť, ale mne to niekedy pripadá, ako taká hromádka dobrej partie, veľmi súdržnej, napriek tomu, že sa v našom klubovom živote objavia aj problémy. Tie však neprekrývajú to dobro, ktoré zatiaľ ťahá za sebou tento klub a prežili sme toho už predsa dosť, popri
tom dobrom aj nejaké tie horšie chvíle. Chcem však s plnou zodpovednosťou prehlásiť, že naše vonkajšie problémy
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sme vždy na úrovni prekonali. Kiežby sme sa tak ľahko dokázali vysporiadať s našim najväčším problémom – sclerosis multiplex.
Ale i tu máme nejaké tie páky, ktoré aspoň čiastočne eliminujú dôsledky ochorenia. Keď inde nie, tak aspoň
v oblasti duševnej, pričom to slovko „aspoň“, je myslené veľmi skromne, lebo kto to dobre pozná, veľmi dobre vie, že
duševná stránka riešenia problémov pri ochorení, býva niekedy rozhodujúcou a lekári jej venujú nie málo času, aby
získali na svoju stranu pacienta, teda na stranu aktívneho pacienta, ktorý nečaká zázraky od lekárskej vedy, ale sám sa
snaží s lekárom pomôcť v čo najväčšej miere eliminovať dôsledky ochorenia a tým sa aspoň priblížiť zdravej populácii.
A práve tí, ktorí prišli na klub, toto chceli potvrdiť a to nie len ostatným, ale hlavne a v prvom rade sami sebe. Určite
sú závažné dôvody, ktoré nedovolia mnohým, aby sa mohli zúčastniť nášho sedenia, a tí sa spravidla aj kontaktujú
s nami, aby jednak dali vedieť v akom sú zdravotnom stave a jednak aby sa niečo dozvedeli o živote tých druhých.
Takými sú už skoro pravidelne Anka Kanevová z Bratislavy, ktorá bola veľmi nešťastná, lebo sa jej nedostali septembrové kluboviny a robila si starosti, či sa niečo nestalo s klubom alebo nebodaj s predsedom. (ona asi niečo tuší, že
nie všetko je celkom v poriadku) Soňka aj so svojou „bandičkou“, teda Vladkom a Vladkou tiež spomínali na naše
stretnutie a možno si ho spolu pripomenuli pri nejakom spoločnom sedení. Lacko má tých problémov trochu viac ako
vládze uniesť, ale veríme, že nájde dostatok síl, aby s nimi na úrovni vysporiadal. Žiadne vedľajšie „odľahčovače“ nie
sú účinné, pretože krátkodobý momentálny efekt sa veľmi rýchlo rozplynie ale zanechá pri tom po sebe spúšť, ktorá
poznamená i ďalšie kroky do budúcna. Mobiloval tiež Ivan Bíro, že má klasické problémy s deťmi, lebo manželka má
zmenu a to mu držíme palce, len nech má robotu, však on si nájde čas inokedy prísť medzi nás. Vrábľanky Herhovie
mali toho po rekondícii dosť, ale nie dosť v budelári. Ostali im však krásne spomienky na rekondíciu a to je valuta,
ktorú žiadna banka nedrží a nepredáva. Som osobne rád, že my sme takou ustanovizňou a že je súčasťou sú i tieto dve
členky, ktorým záleží na živote klubu a to nielen pre rekondície. „Kýrsky Belo“ nechal všetkých pozdravovať
a poprial veľa síl a dobrej nálady, Olinky z Uheriec, napriek svojim nemalým problémom na nás nikdy nezabúdajú
a sú vďačné za každý kontakt. Peťo Spodsitnianský posla takú SMS-ku, že som jej nerozumel a na opätovaný kontakt
nebol k dosiahnutiu. Katka bola uťahaná zo všetkých tých aktivít a hlavne sa asi pripravovala na davy gratulantov.
Vzdialený pozdrav nám všetkým poslal Vladino Kačmar, ktorému sa nejako v tomto roku pohoršili a tak nejako
„mocne“ a najviac je mu ľúto, že nemohol prísť medzi nás, lebo sa veľmi tešil na tú partiu, o ktorej toho toľko počul.
Obe strany musíme dúfať, že sa do budúcna „noty“ otočia. Malinovkový Marcel s Milkou by boli radšej v tú chvíľu
s nami aj ináč ako formou mobilu, ale i tak sú šťastní, že nás majú. My ich tiež. Stanko Hradišťovrátný posla všetkým
krásny pozdrav a spomienku na posledné sedenie, na ktorom bol, napriek tomu, že sa tam vtedy trochu blýskalo, ale tá
krásna vyjasnená obloha potom, to je to pravé orechové. Mojko sa aj chystal, ale lekári sa dohodli, že na deň zasadnutia klubu, mu naprogramovali návštevy a tak nám pozdrav od Majky a Helenky Rukolomivej z Nitry, musel doručiť
najprv SMS-kou a neskôr radšej potvrdil i mobilovaním. Ingridka z Rybníka spolu s Bobou nemohli prísť, bo Ingu
navštívili nejakí ví rusovia, či aká pliaga a „skupaňa jedna nechcela sa s nami o nich podeliť“. Vraj nach si ich nahá,
šak i k nám sa dobíjajú, no mi ich vítame cesnakom a citrónmi a tak sa im veľmo nechce, chrontošom jedným teraz už
aj vraj vtákovitým.
(juj ako sa mi tie slovíčka kotia v tej mojej gebuli, však by som mohol byť aj malý Lajko Štúrovie, už na čase, aby
som si kúpil „flintu“)
Najzlatším, najposlušnejším a najzaujímavejším členom zasadnutia bol malý Lukáš Magušin, tato si vraj povedal,
„nebou som toďek minuľe na klube, bo som museu byťi v špitáľi v Biskupiciach u felčiarov, tak nach sa mladí priúča
a aby ciciačik drobný nevrieskau, tak som mu zabezpečiu jeho materinku.. No veru môžete ľutovať, bol to pekný pohľad na tých troch šťastných ľudí, ktorí nám priniesli i možnosť si zakúpiť niečo z tvorby chránenej dielne, ktorá ponúka výrobky z hliny a keramiky. Je to kus prevtelenej prírody a v mnohých našich panelákových rodinách niečo takéhoto chýba. Kto má možnosť byť na internete tak si to môžete pozrieť na webe www.sefopea.sk. Nemám žiadnu
províziu z predaja, ale je to veľmi pekné a povšimnutiahodné, keď niekto, kto má problémy sám so sebou myslí ešte aj
na druhých. Nie je to taký bežný jav ani medzi nami, možno by som priznal opačnú tendenciu. Potvrdiť to môžu
i Norbert i Emilom, ktorí prišli busom. Partizánka Oľga nám poslala niekoľko vtipov, a dokonca niektoré by sa dalo
po malej korektúre aj uverejniť, ale za tým všetkým bolo cítiť niečo nedobré, niečo čo Oľgu ťaž, trápi a nedá je už dlhší čas byť tou Oľgou, ktorú sme mali možnosť aspoň trochu poznať. Fandíme ti – drž sa! Ale nie postele! Noro poprosil o tlačivo prihlášky, aby legalizoval svoje členstvo – predseda mu prisľúbil zaslať ju mailom. Jožko chcel od predsedu novo vytlačené texty do schránok na verejnú zbierku – dohodli sa na spoločnej návšteve a po objasnení si veľkosti, mu ju predseda vytlačí bez problémov. Lydka pripomenula, že by sa mala napísať nová žiadosť o verejnú zbierku
a zaslať ju na Obvodný úrad. Majka Detková nás obšťastňovala rôznymi príjemnými vôňami, pri ktorých sa tak trochu realizuje a posilňuje si svoje ego. A to je dobre, že nechce plakať, ale slzy suší vôňou.
Súhlasili sme aj s členstvom v klube dôchodcov, vec musíme dotiahnuť s pani vedúcou klubu. Predseda „prezradil
termíny konania zasadnutí klubu, ktoré už prezradil na rekondícii a sú to 23.11.2005 a 14.12.2005, samozrejme pokiaľ
nám to klimatické a poveternostné podmienky dovolia.
Prítomní oslávenci nám pripravili chutné a bohaté občerstvenia, takže stoly boli znovu plné, tak ako bola plná a čistá
atmosféra na zasadnutí. Len tak trochu bol posmutnelý predseda lebo sa nedohodol termín konania rekondičných po-
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bytov. Zaznievajú totiž hlasy, aby aj ostatné miesta pobytov boli v lukratívnom termíne a nie iba jedna „destinácia“. Je
na tom kus pravdy a musíme sa seriózne dohodnúť, aby bol spokojných čo najväčší počet členov nášho klubu, pretože
to je hlavné a preto to všetko robíme.
Vyhodnotili sme rekondíciu v Dudinciach, kde aj nové vedenie sa k nám zachovalo celkom prijateľne, samozrejme,
že to nie je v intenciách predchodcu. My sme však vďační za každú pozornosť.

Vyskúšajte – ochutnajte !
ZORE – ZOborské REcepty.
1 PL = jedna polievková lyžica
1 ČL = jedna čajová lyžička
1 Š = jedna šálka

Brokolica zapečená so zemiakmi
600 g brokolice
750 g uvarených zemiakov
500 ml smotany na šľahanie
100 g postrúhaného syra (ementál)
4 PL píniových orieškov
soľ, korenie, muškátový oriešok
Brokolicu asi 5 minút povaríme v horúcej osolenej vode. Uvarené zemiaky nakrájame na kolieska. Striedavo
s brokolicou uložíme do zapekacej nádoby. Zohrejeme rúru na 175°C. Syr zmiešame so smotanou, korením, soľou
a štipkou postrúhaného muškátového orieška, nalejeme na zeleninu, posypeme mandľami (príp. píniovými orieškami)
a pečieme asi 25 minút.
Zeleninová štrúdľa
450 g lístkového cesta
100 g stopkatého zeleru
1 mrkva
500 g brokolice
1 červená paprika
soľ, korenie, muškátový oriešok
200 g kyslej smotany
3 vajcia
100 g postrúhaného tvrdého syra
1 cibuľa
1 strúčik cesnaku
50 g masla
100 g slaniny (môžete vynechať)
Zeler, mrkvu, brokolicu a papriku očistíme a nadrobno pokrájame. Všetko povaríme v horúcej osolenej vode
asi 1 až 2 minúty. Scedíme a opláchneme studenou vodou.
Smotanu, vajcia, syr, bylinky, soľ, korenie a muškátový oriešok zmiešame a pridáme k zelenine. Cibuľu
a cesnak ošúpeme, nasekáme a do zlatista opečieme (so slaninou pokrájanou na kocky).
Rúru zohrejeme na 180°C. Vyvaľkáme cesto, pokvapkáme roztopeným maslom, naložíme opečenú cibuľu
s cesnakom a zeleninovú zmes, opatrne zrolujeme a uložíme na pomastený plech vyložený papierom na pečenie. Okraje dobre pritlačíme, aby plnka nevytiekla. Pečieme 35 minút, občas pretrieme zvyšným maslom.
Nič sa nevyhadzuje!
Ak sa čokoľvek „pokazí“, nič sa nevyhadzuje, lebo všetko sa dá „opraviť“ a zjesť ako špecialita!!!
Napríklad:
Všetky kraje z koláčov (ak ich nezjete), alebo zákusky, ktoré nikto nezjedol, lebo ich bolo veľa – dáme do sáčiku a do mrazničky. Ak je týchto „zbytkov“ veľa, rozmrazíme ich, pridáme maslo, uvarený puding, hrozienka, orechy, kokosovú múčku, kakao ... (jednoducho čo máme doma). Vypracujeme hmotu ako na višňové guľky – aby sa dala rozotierať.
1.
Tortové oblátky podlhovasté uložíme dve vedľa seba na mokrú utierku a „zabalíme ich do tejto utierky“ – zahneme kraje utierky, alebo zakryjeme ďalšou mokrou utierku. Počkáme, kým oblátky zmäknú. Vrchnú utierku odlo-

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zoborské kluboviny n o v e m b e r 2005
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

žíme, na oblátky rozotrieme hmotu, ktorá nám vznikla zmiešaním všetkých zbytkov koláčov, stočíme do rolády, rukami upravíme do pekného tvaru a dáme do chladna stuhnúť. Potom ju nakrájame a podávame.
2.
Upečieme plát základného piškótového cesta (pre efekt žlté), natrieme ho akýmkoľvek džemom a na to natrieme hrubšiu vrstvu hmoty, ktorá nám vznikla zmiešaním všetkých zbytkov koláčov a dáme stuhnúť do chladna. Polejeme čokoládovou polevou a nakrájame na úhľadné rezy.
Obmena: Keď hmota na koláči stuhne, pokrájame na pekné štvorce a ½ namočíme v čokoláde – zošikma a necháme
stuhnúť.
Ozdobiť šľahačkou, kúskom ovocia... všetko podľa vlastnej fantázie a vždy sú iné „zákusky“.

ZOFT, ZOborské
FTipovisko
- Keď sa potíš pri polievke, tak si zdravý!
- Keď sa potíš pri acylpyríne, tak si chorý!
- Keď sa potíš pri milovaní, tak si už starý!
- Keď sa potíš pri robote, tak si riadny vôl!!!!!!!
Dežko sedí v škole na hodine a rozmýšľa:
- Čo robiť!? Mam prestať fajčiť?... Alebo by som mal prestať chľastať!?... Čí prestať kef... tu Araňu?... Či sa vykašľať
na marihuanu...
Vtom k nemu pristúpi pani učiteľka a pýta sa:
- Dežo, koľko je dva krát dva?
- Do prdele, ja mať vaše problémy...
Všeobecné rady do života v 2005 :-)
1, nikdy, za žiadnych okolnosti si nezoberte naraz prášky na spanie a
preháňadlo.
2, je len veľmi úzka hranica medzi "hobby" a "duševná choroba"
3, ľudia ktorí sa s tebou chcú podeliť o svoj náboženské názory, skoro
nikdy nechcú aby si sa ty delil s nimi o svoje.
4, nikdy si nepopleťte svoju kariéru so životom
5, nikoho nezaujíma čí tancujete dobre. proste sa postavte a tancujte.
6, nikdy nelíž steakový nôž
7, najdeštruktívnejšiu silu vo vesmíre majú klebety.
8, Príde raz čas, keď by ste mali prestať očakávať od iných že tvoje
narodeniny budú brať ako veľkú udalosť. Ten čas nastal v jedenástich.
9, Jediná vec, ktorá spája všetky ľudské bytosti, nezávisle na veku,
pohlaví, náboženstve, ekonomickom statuse alebo etnickom pôvode je, že
vo svojej hĺbke my VSETCI veríme že sme lepší ako priemerní vodiči.
10, Človek ktorý je dobrý na vás a zlý na čašníka, nie je dobrý človek.
(veľmi dôležité, vždy funguje)
11, Nikdy sa nebojte robiť niečo nove. Spomeňte si že Archu postavil jeden amatér a Titanik postavila veľká skupina
profesionálov.
12, myšlienka dňa: Muži sú ako dobre víno. Začínajú ako hrozno a je na ženách, aby z nich vytlačili to najlepšie, až
kým sa nezmenia na niečo akceptovateľné s čím sa dá mat obed.
13, najdôležitejšia:
Na prsne implantáty a Viagru sa míňa podstatne viac peňazí ako na
výskum Alzheimera. To znamená že okolo roku 2030 tu bude široká
dôchodcovská populácia s krásnymi prsiami a obrovskými erekciami, ktorá si ani za čerta nespomenie, čo s nimi robiť.
Vybraté z korešpondencie :
Internetové informácie od Juliany Ilenčíkovej :
... od Cathy Carlson, USA
1.Studia Daclizumab a pacienti s relapsujucou SM, ktorí berú interferony
2.Studie na myšiach - nove možnosti liečby SM
Juliana
...pre MSIF a členské organizácie...
1. liek Lipitor
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2. 31 miliónov dolárov investovaných do 48 výskumných projektov SM
3. marihuana a liečenie bolesti pri SM
Juliana
od }: Cathy Carlson, USA
...nove oznamy z výskumu:
1. novy molekulárny signál a možnosti obnovy myelinu
http://www.nationalmssociety.org/Research-2005June20.asp
2. výsledky pokusov s novými liekmi pre relapsujucu SM
http://www.nationalmssociety.org/Research-2005Jun21.asp
Juliana

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 n o v e m b e r 2 0 0 5
slávia
Meniny :
13.11. Stanislav
24.11. Emília
25.11. Katarína
27.11. Milan

Sopúch
Smolicová
Písečná
Andrejko

Narodeniny :
1.11. Oľga
10.11. Anna
12.11. Viera
19.11. Zuzana

Repová
Benčíková
Herhová
Mikulášiková

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
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 3. n o v e m b r a
2005 /streda/ o 15. oo hodine 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 15.11.2005.

