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Tak som sa zamyslel ..............
........ a to nie iba preto, že sa končí rok, ale tak všeobecne, lebo sa toho udialo veľa. Veľa smutného, boľavého, no
i veľa príjemného, veselého a dobrého. Je pravdou, že tie negatívne udalosti na nás vplývajú intenzívnejšie a hlbšie sa
zaryjú do mysle a srdca. No i ony sú súčasťou nášho života a musíme sa s nim vyrovnať a prijať ich.
Možno by nám pomohlo, keby sme sa na tie veci a udalosti pozerali z iného uhla pohľadu. Skúsme neplakať nad
tým, že sa určité veci skončili, ale sa v hĺbke duše zamyslieť nad tým, či sme vlastne nemali šťastie niečo zažiť,
s niekým prežiť kus života. Nemalo by byť dominantné, že sa tieto veci skončili, ale by sme si silne mali uvedomiť
a byť radi, že sa to za našej účasti, vôbec stalo. Pokúsme sa nazerať na dianie okolo seba s otvoreným srdcom. Nemusíme sa báť stať sa lepším človekom, lepšie sa spoznať a uistiť sa, že sme osobnosťou, ktorá má vo svete svoje postavenie a opodstatnenie.
Na druhej strane, a mám o tom rukolapný dôkaz, vždy sa pritrafia jedinci, ktorí vám chcú ublížiť. Je jedno aký dôvod si nájdu, len aby sa naplnila ich túžba – blížiť. Napriek prvopočiatočnému zlomeniu človeka, mali by sme si vypestovať silu viery v dobro, teda v prvom rade naše dobro by malo nás presvedčiť, že ak sme v živote robili všetko
čestne, otvorene a úprimne, nemali by sme sa ničoho obávať, lebo najťažšie spytovanie si svedomia je sám voči sebe.
Skúsenosť z takéhoto prípadu nás musí vyburcovať k väčšej opatrnosti komu svoje srdce a myseľ otvoríme úplne
alebo iba čiastočne, potiažne či ich vôbec niekomu poskytneme.
Je možné, že v našom živote musíme najprv stretnúť pár takýchto negatívnych ľudí a až sa zocelíme, stretneme
i tých správnych, dobrých ľudí. Alebo, že by sme ich sami nedokázali správne rozpoznať a potrebujeme sa učiť, aby
sme správne odhalili tých dobrých, slušných a príjemných. A samozrejme, aby sme sa naučili byť za tie pozitívne
stretnutia vďační.
Tu sa mi núka myšlienka o priateľoch, ktorí sú praví tí, vraj ktorí ti podajú pomocnú ruku. Súhlasím a súhlasím
i s tým doplnkom, že sú to tí, ktorí ti onú ruku podajú, keď všetci ostatní sa otočia v tvojom probléme, chrbtom. Súhlasím však i s mojim doplnkom, že mimo spomínanej ruky, ozajstný priateľ pozná i tvoje srdce, vie sa ho jemne dotknúť, vie ho nežne pohladiť a dbá, aby bolo vždy pokojné a aby i ono prispievalo k tomu, že tvár ich majiteľa bude dlho
usmiata a rozžiarená.
Ak ste už dlhodobými čitateľmi klubovín, viete, že často preferujem úsmev. Pokladám ho totiž za tak nákazlivý ako
zívanie. Rozdiel však je vtom, že zívanie nám vraj pomáha prekrviť mozog (šľaka mu, už sa mi papuľa otvára ako
hrochovi), ale navádza takú ponurú atmosféru, akoby príprava na spanie a ťahá k nemu okolitých účastníkov.
Úsmev burcuje dobrých ľudí k veselosti nielen ducha, ale i tela. Určite poznáte ten dobrý pocit a až vyčerpanie, keď
je niekto v kolektíve vtipný a vie svoje príbehy podať humorne. Vtedy cvičia nie len mimické svaly tvári, ale i bránica
a ostatné svalstvo, ktoré nás drží, aby sme nespadli na zem. Určite mi dáte za pravdu, že to vôbec nemusia byť profesionáli, stačí ak sa k tomu vytvorí dobrá atmosféra a pohoda. Ale i to býva malým umením, zladiť tých, ktorí sa chcú
spoločne pobaviť, poučiť a prežiť pár pekných chvíľ.
A i tam sú možno impulzy k tomu, o čom som sa vyjadroval doteraz v predošlých riadkoch. Lebo ten, kto pochopí
svoju radosť s takto prežitého stretnutia, pochopí i tých ostatných a má k nim nesmierne blízko a podvedome im otvára
svoje srdce i myseľ.
Po toľkých rokoch, čo som súčasťou partie Nitrianskych „klubákov“ a čo všetko sme spolu prežili, som vo svojej
myšlienke utvrdený. Boli i časy neveselé, časy smútku, časy bolesti i časy surových, no nepravdivých obvinení, ale to
všetko, zatiaľ, nedokázalo zničiť to všetko, čo sme spolu dokázali. Tie úsmevy ľudí, ktorí v mnohom už rezignovali,
tie slzy šťastia z prežitého, o čom už ani nesnívali. Bolo tam veľa čistej a neskrývanej radosti, ktorá bola a je hnacím
motorom pre ďalšiu prácu do budúcna. A je pritom jedno, kto to bude robiť, len nech to robí z čistého a úprimného
srdca, bez zištnosti a osobného prospechu. Momentálne mám ja to šťastie, že môžem žať radosť a úsmevy z tvár našich členov po spoločných akciách.
Mojim darčekom, ktoré sú tak v tomto období aktuálne, je prianie popri stabilizovanom zdraví, aby ste svoj stromček s darčekmi mali poruke počas celého roka, no najmä v časoch, keď to budete najviac potrebovať.
Aby ste pod ním vždy našli onú spomínanú ruku či srdce, ktoré budete v najťažších chvíľach potrebovať na preklenutie svojich momentálnych starostí.
Aby vám stromček nikdy neopadal, preto ho polievajte úsmevom a prihnojujte láskou a srdečnosťou.
Aby ste vždy mali istotu, že najmenej pod stromčekom bude
Váš Tony
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ZOKLE - / ZO borské
KLE bety/

Miestnosť nášho stretnutia nás vítala novou maľovkou a novými, podstatne krajšími osvetleniami. Pomerne pekné počasie na toto ročné obdobie prilákalo hojný počet účastníkov, takže sme museli neustále dopĺňať stoličky a pomaly bolo i málo
stolov. To preto, lebo sa na nich objavovali všakovaké dobroty a najmä
tie, ktoré ja nemôžem. A pritom mi
ich neustále niekto ponúkal. Nakoľko som bol unavený z predchádzajúcej ministerskej kontroly, náročného
obdobia v práci, ani som nevnímal ako čas rýchle beží a keď došiel rad i na mňa, aby som si vybral fotky z rekondície,
ktoré ponúkal Jožko, razom sa osadenstvo vytratilo, až som sa zľakol. To už však bolo na konci, ale ešte sme nerozobrali čo sa dialo na začiatku a počas celého nášho sedenia. Bolo toho dosť a tak poďme i my, aby sme nezdržovali čitateľa.
Po privítaní všetkých prítomných a hostí (tým nemyslím malého Lukáška, lebo ten je jeden z najporiadnejších účastníkov). Po dlhom čase a bez straty tekutiny, prišiel Lacko, zďaleka Stanko Sopúch, vyzdravená Evka kronikárka a ten
pán Milanko s Andrejkom a samozrejme so Zuzkou. Ešte jedna Zuzka prišla a priviezla Katku, Norbi však zostal na
preliečení v nemocnici. Podarilo sa i Rybnikárkam, Ivetke i Magduškám. Dlhší kus cesty merala i Marika Macáková
z Vrábľov a z druhého konca Anka Benčíková s Štefanom. Lydka fyzicky, Tonko duševne a kompletne Mikulášikovci. Nepodpísala sa Naďka, ale bola tu, lebo som ju viezol domov. Takže to boli prítomní a následne sme si pripomenuli tých, ktorí sa ospravedlnili.
Klasicky to bola Anka Kanevová a v jej hlase bolo cítiť takú radosť a spokojnosť, čo sme tlmočili i ostatným. Naopak Majka Žochárenka bola veľmi smutnučká, lebo mala boľačku naviac od nášho ochorenia. Ivan Bíro volal
z nemocnice, nič radostné. Majku Šútorku čakala návšteva u špecialistu, ktorý jej však s osobnými problémami neporadí. Mojmír aj mal záujem, ale ešte nedokopal v Trenčíne studňu a tak nás nechal pozdravovať aj s Fatimou, či vlastne Majkou. Mailom nás pozdravila Anka Pappová, ktorá bola na kurze PC, ospravedlnili sa Malačani, nemali šoféra.
Vzhľadom na moju únavu, ak som niekoho vynechal, netreba za tým hľadať úmysel, ale prosté vyčerpanie.
Ďalší bod sme prepustili našim hosťom pani Halákovej a pánu Horgosiovi, ktorí nás v krátkosti poinformovali
s produktom firmy Forever Living Products na báze aloe vera. Sami videli, ako ťažko je náš kolektív udržateľní, lebo
ľudia si chcú toho toľko povedať. Zanechali nám kontakty a materiály, lebo predsa len niektorí prejavili záujem
o bližšie a konkrétnejšie informácie. Pani Haláková je bývalá zdravotná sestra na neurológii v Zlatých Moravciach
a má skúsenosti s aplikáciou niektorých produktoch na jednej pacientke s SM-kou. Nepresviedčala nás o liečení nášho
ochorenia, ale poukázala na podporné účinky. Kontakt na ňu je 0903 670 427. Na pána Horgosiho je kontakt 0905
924 036. Padol i návrh na spoločné sedenie tých, ktorí majú záujem o takéto pomocné formy pri liečení.
Prešli sme na 2 (zatiaľ) %, ktoré sú v tejto dobe neustále v médiách preberané. Pre nás vzišla povinnosť tak ako po
iné roky i v teraz, zaregistrovať sa u notára pri dokladovaní požadovaných dokumentov, aby sme sa sami nevyradili
o možnosť získavania finančných prostriedkov, nech to už dopadne ako dopadne. Túto úlohu sme splnili, ďalšia zostáva pre nás po 15. januári 2007, keď budeme zverejnený notárskou komorou, a to aktivizovať čo možno najväčší počet
darcov a to zvlášť po tohtoročnom rehabilitačno-rekondičnom pobyte v Turčianskych Tepliciach.
Tak sme sa dostali k rekondíciám v roku 2007, kde predseda navrhol zvážiť možnosť konania len dvoch kvalitných
rekondícií s vyšším výsledným efektom. To všetko s prihliadnutím na skutkový stav, že Malé Bielice sú v otrasnej
kvalite ubytovania a stravovania, Bučinár je pred rekonštrukciou a Hokovce sú pridrahé nato, aby sme tam boli iba
v normálnej vode. Že tam je pohoda a ústretovosť personálu sa nedá uprieť, ale termálna a liečivá voda má svoje. Jedna rekondícia v Turčianskych Tepliciach na mesiac október 2007 bola jednomyseľne odsúhlasená a druhú má zistiť
možnosti predseda v Diamante Dudince alebo niečo podobné. Stav nejasnosti v Bieliciach potvrdil i Jožko, ktorý sa
stretol s vedúcim a ten mu oznámil, že na jar by chceli začať s rekonštrukciou alebo s úpravami.
Keby sa stav upravil, nebránime sa ani konaniu rekondície tam. Keď by bola i kratšia, ale všetko je závislé na finančných prostriedkoch. Ponuka sa tu objavila i zo strany zväzu, keď ponúkali cez nich rekondíciu v Piešťanoch, za
pomerne výhodných cenových relácií. Samozrejme i tu je iba normálna voda.
To bola doplňujúca informácia od Katky, ktorá dopĺňala informáciu predsedu z porady výkonného výboru zväzu
s predsedami klubov. Smutnou správou bolo odmietnutie zväzu na participácii nákladov na vyhotovenie DVD
o cvičení. Nič to, už sme sa s podobnou reakciou stretli v videopáske a prežili sme to. Iný postoj z našej strany bude k
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distribúcii, ktorá bude i ba v prípade záujmu o minimálne 10 kusov DVD. Zabezpečili sme i ešte niekoľko kníh, ktoré
by boli spolu s DVD za 350,- Sk a pri samotnom DVD 150,- Sk s priúčtovaním poštovného a balného, ktoré
v minulosti zostalo na tričku toho, kto to distribuoval a môžete hádať kto to bol. Bol predložený návrh na predloženie
Opatrovateľa roka a člena Rady európskej platformy zo strany klubov, aby sa s tým nekšeftovalo ako v minulosti.
Predseda informoval prítomných o možnosti zakúpenia si ďalších DVD o zážitku z helikoptéry, výstavky malieb
SM-károv, ktoré by sa mali dostať na kalendár pre rok 2007, ktorý si môžu členovia objednať. Nik neprejavil záujem.
V ďalšom predseda rozdal kalendáriky zväzu a letáčik o ochorení SM pre prítomných a tých, ktorí sú v ich dosahu.
Prijali sme informáciu o stave na účtoch a taktiež informáciu Jožka o stave schránky na verejnú zbierku v Tescu,
ktorú nám upratovacia služba rozbila. Predseda vyjednal nápravu a Jožko to dotiahol vecne do zdarného konca.
Predseda predniesol špecifikáciu použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov za rok 2005. S predloženým
materiálom všetci súhlasili bez pripomienok.
Bola prednesená informácia o novej webovej stránky www.skleroza-multiplex.sk , ktoré nebude nahrádzať zväzovú
stránku, ale chce prispieť k výmene názorov a diskusii o našom ochorení.

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






























Cesto: 125 g masla, 80 g práškového cukru, balíček vanilínového cukru, 175 g šťavy z kompótu, štyri vajcia, 50 g horkej
čokolády, tri lyžice kakaového prášku, 150 ml sladkej smotany, 300 g polohrubej múky, prášok do pečiva Svetlá a tmavá plnka: 1 kg sterilizovaných broskýň, 500 ml smotany na šľahanie, dva balíčky vanilínového cukru, dva stužovače šľahačky, jedna lyžica kakaového prášku, balíček vanilínového cukru Vrchný plát: 200 g práškového cukru, 200 g sušeného
mlieka,
200
g
zmäknutej
Cery
Maslo vymiešame s 50 g cukru a vanilínovým cukrom, pridáme kompótový sirup a rozšľaháme. Celé vajcia vyšľaháme so
zvyšným cukrom do penista a potom k nemu pridáme strúhanú čokoládu a kakaový prášok. Obe masy spojíme, primiešame smotanu, múku, kypriaci prášok do pečiva a spolu zľahka premiešame. Cesto rovnomerne rozotrieme na vymastený
a múkou vysypaný plech. Pečieme pri teplote 220 °C dvadsať minút. Po upečení necháme vychladnúť. Scedené a odkvapkané polovice broskýň rozložíme na upečené cesto, pokryjeme vrstvou svetlej plnky. Keď stuhne v chladničke, navrstvíme na ňu tmavú plnku a po jej stuhnutí opatrne prikryjeme vrchným plátom. Napokon posypeme kakaovým práškom.
Svetlá plnka: 250 ml smotany na šľahanie, vanilínový cukor a stužovač šľahačky vyšľaháme dotuha.
Tmavá plnka: 250 ml smotany na šľahanie, vanilínový cukor, stužovač a kakaový prášok ušľaháme dotuha.
Vrchný plát: Zmäknutú Ceru, práškový cukor a sušené mlieko dobre spolu spracujeme. Na pracovnej doske túto masu
rozvaľkáme medzi dvomi potravinárskymi fóliami na veľkosť plechu. Pomocou pomúčeného valčeka plát opatrne preložíme na koláč.
























350 g hladkej múky, 250 g medu, 1 dl oleja, 125 g práškového cukru, pol prášku do pečiva, 125 g vlašských orechov, 1
lyžička mletej škorice, 2 klinčeky, 2 vajcia, 100 g olúpaných mandlí, 25 g kandizovaných čerešní
Med, olej a cukor privedieme do varu a necháme vychladnúť. Na dosku preosejeme múku, pridáme prášok do pečiva,
škoricu, zomleté klinčeky a orechy, premiešame, pridáme vajcia, vychladnutú medovú zmes a vypracujeme hladké cesto,
ktoré prikryjeme a necháme asi hodinu postáť. Potom cesto rozvaľkáme a dáme na vymastený plech. Ostrým nožom urobíme do cesta zárezy 5 x 5 cm. Každý štvorec vyzdobíme mandľami a čerešňami. Pečieme vo vyhriatej rúre 25 minút.

Mandľové slané kocky
Materiál:
70 dkg polohrubej múky, 1 celé veľké maslo, 1 Visa /Smetol/, 2 tégliky kyslej smotany, ak sú malé tak 3 tégliky, 2 KL soli
Postup: Po zmiesení materiál 3-krát po 1/2 hod prekladať. Po poslednom preložení zabaliť cesto do celofánového papiera a uložiť
na spodok chladničky. Nechať cez noc stáť, potom rozvaľkať na hrúbku 1 cm a kolieskom rozdeliť cesto na 3 cm kocky. Do stredu dať mandľu, potrieť vajcom a piecť v horúcej rúre. Vyjde asi 180 ks.
Kysnutý závin so škvarkami
Cesto:
60 dkg polohrubej múky, ½ kocky droždia, 1 vajce, 6 g. masla, 3 dl mlieka, 1 ČL soli, štipka cukru, trošku vody
Vymiesené cesto nechať vykysnúť a urobiť 3 bochníky. Potom rozvaľkať a plniť nasledovnou plnkou: 30 dkg škvarkov pomlieť,
pridať cukinu, 3 cibule, 3 surové vajcia, 2 PL majoránu, trošku smotany, soľ a biele korenie. Každé cesto natrieť a zrolovať, potrieť maslom a popichať vidličkou, aby vyšiel vzduch. Pečieme v horúcej rúre.
Pirohy s Nivou
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Materiál:
50 dkg polohrubej múky, 1 Hera, 1 vajce, 1 biely jogurt, soľ
Plnka:
20 dkg syru Niva, 6 PL šľahačkovej smotany, 10 dkg šunky
Postup: Cesto spracovať z materiálu, rozvaľkať a formičkou vykrajovať kolieska na pirohy a tie plniť s plnkou z mletého syru a
šunky zmiešaného so šľahačkou. Povrch potrieť žĺtkom, posypať kmínom a piecť na plechu s troškou vody.

ZOFT, ZOborské
FTipovisko
Teraz od Ingy, lebo už má zase internet -

Aký je u mužov rozdiel v ODVAHE, COOLNESS a RIADNE COOL?
ODVAHA: Ráno o tretej prídeš ožratý domov. Tvoja žena stoji s metlou pri dverách a ty sa spýtaš :
"Zametáš
alebo
ešte
niekam

letíš?"

COOLNESS: Ráno o tretej prídeš ožratý domov. Smrdíš od ženského parfumu a na košeli más rúž. Plesneš manželke po zadku a
povieš: "si na rade"
RIADNE COOL: Ráno o tretej prídeš ožratý domov, manželka leží v posteli, a nespi. Zoberieš si stoličku a sadneš si k ej. Na jej
otázku:
"Čo
to
ma
znamenať?"
odpovieš:
"Chcem sedieť v prvom rade, keď sa ten cirkus začne"
Niečo, čo sa dalo vybrať od Soničky –
Cítiš
sa
opustený?
Sedíš
Ozvi sa mi. Aladár Lakatoš s rodinou.
Chlapíka
prepadnú
dvaja
,,Navaľ
peňaženku,
lebo
ťa
postoja a hovorí:
,,Ovládam thajský box, kung-fu, aikido.“
Zlodeji sa dajú na útek a chlapík dopovie:
,,A ešte 3 ďalšie čínske slová".

si

úplne

zlodeji
zmárnime"!

sám

a

vo

veľkom

vravia
Chlapík
sa

mu
dá

byte?

:
do

Viete, kedy je človeku najlepšie samému? -Keď dedí!
Chceš pritlačiť telo na telo? Cítiť dych? Uvedomiť si vône? Rôzne polohy? Dnu - von? Spredu - zozadu? Áno? Tak nastúp do autobusu!

Vybraté z korešpondencie :
Tento krát tiež nie najveselšia správa :

p. Anton Suchan
Dobrý deň.
Volám sa Dagmar Revayová som z Chynorian a píšem v mene Anny Gerbelovej z Bošian.
Prosím Vás o pomoc, ktorú žiadam v mene Anny Gerbelovej, ktorá pochádza z obce Bošany, okres Partizánske. pani Anna má
"roztrúsenú sklerózu". Má cez 50 rokov a od roku 2000 je pripútaná na invalidný vozík. Najprv sa o ňu starala jej matka,
brala na ňu opatrovné, tá ochorela na rakovinu. Hneď po jej matke ju začal opatrovať jej manžel, ktorý minulý rok tiež ochorel na
rakovinu
a
už
na
ňu
nestačí,
pretože
je
nevládna.
Teraz má problém každé ráno, "celý deň" kto sa bude o ňu starať, voziť a vodiť ju k lekárovi, problémy s hygienou.
Prosila ma o pomoc a ja prosím Vás o pomoc, poraďte jej na koho sa má obrátiť, alebo či je možné aby mala asistenta, alebo opatrovateľa,
keď
v
rodine
nemá
nikoho,
kto
by
jej
pomohol.
Požiadala aj obec, povedali, že pre ňu na opatrovateľa nemajú peniaze. Je v ťažkej situácii. Jej telefónne číslo je 0907 232 377.
Dagmar Revayová

I pre budúcnosť, i pre istotu, naša administratívna identifikácia :
IČO 355 90 700
DIČ 2021479724
Bankové spojenie :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Zoborské kluboviny d e c e m b e r 2006
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

VÚB, a. s. pobočka Nitra,
č. ú. 77230162/0200

Nezabúdame
V mesiaci d e c e m b e r 2 0 0 5
slávia
Meniny :
Nadežda Pavlovičová, Evka Tulinská, Evka Malinová, Štefan Pistovič
Narodeniny :
Mária Kováčová, Zuzana Andrejková, Gabriel Benčík, Emil Penzeš, Klára

Suchanová

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 1 2. d e c e m b r a 2006
/utorok/ o 15. oo hodine na Fatranskej ulici v Nitre – Chrenovej III., na prízemí v klubovni Krajského osvetového
strediska.
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. Nevyžiadané príspevky nevraciame. Uzávierka čísla 5.12.2006.

