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Tak som sa zamyslel .............. 

 

........ nad uplynuvšími sviatkami, 

ktoré mám silný dojem, že mali byť 

sviatkami rodiny, rodinného puta 

a radosti so spoločného stretnutia pri 

štedrovečernej večere. Nazýva sa 

štedrovečerným preto, že by sme 

mali otvoriť svoje srdcia a dobrotou 

a láskou zahrnúť v prvom rade svo-

jich najbližších. No tým to nekončí, 

starí Slovania pridávali k štedrove-

černému stolu vždy aspoň o jednu 

stoličku naviac. Poznáte, hlavne vy 

starší tento zvyk. Bolo to preto, že 

naše srdcia sa otvárali aj všetkým 

ľuďom dobrej vôle, ktorí nemajú to 

šťastie sa primknúť k svojej rodine, 

a nik, kto sedel za našim stolom, 

nemal výhrady, aby sa náhodnému 

pocestnému uvoľnilo miesto pri sto-

le. Štedrosť spočívala hlavne v dob-

rej mysli, vôbec nebolo podstatné či 

tam budú super potraviny, hlavne že 

tam bola vôľa sa spoločne rozdeliť 

o to, na čo sme mali a to bolo naše 

spoločné bohatstvo.  

   Slovko RODINA, musíme si uve-

domiť, že tak ao sa ľahko vysloví, 

nie až tak ľahko sa tvorí. Je to proces 

radostí, žiaľu, bôľu a harmónie. Cez 

všetko toto musí ten kolektív, ktorý 

sa chce menovať rodina, prejsť. Ne-

prichádza z jedného dňa na druhý, 

ale pomaly si vytvára základy a ako 

dobre viete, aj obyčajné základy, aby 

boli neskôr oporou celého domu, 

musia riadne vyzrieť, niekedy ich 

treba polievať, niekedy chrániť pred 

horúčavami a vždy im venovať po-

zornosť, ktorá im prináleží. Nie vždy 

sa nám to podarí, chvála, že to je 

v menšine a väčšina sa môže na svo-

je základy spoľahnúť. Sme národ 

slovanský a jemu je rodina o trochu 

bližšie ako ostatným východoeuróp-

skym kmeňom, národom či iným zo-

skupeniam. Je to náš naturel a z neho 

si nesie nik uťahovať, znevažovať či 

dokonca sa vyhrážať zaň. Kto si ne-

ctí vlastnú rodinu, nemôže si ctiť ani 

rodiny prisťahovalcov a iba dokazu-

je, že ich považuje za svojich vaza-

lov, ktorí majú na neho robiť a on im 

veľkodušne poskytne nejakú almuž-

nu, za ktorú musia byť vďační, ináč 

ich vyhostí a hotovo, lebo predo 

dvermi čakajú rady ďalších. Je to ne-

ľudské, je to barbarské dávať svetu 

takouto formou svoju nadradenosť. 

Veľmi dobre si pamätáme, keď nás 

veľkodušne prijali do Európskej 

únie, aké tvrdé obmedzenia zo strán 

štátov, ktoré teraz otvorili hranice 

imigrantom, nastavili pre našich ľu-

dí, ktorí tam chceli robiť, teda pra-



––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Zoborské kluboviny   j a n u á r   2016 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

  

covať, a nie šíriť svoju náboženskú 

nevraživosť. Museli čakať pred brá-

nami ako žobrač a spodina a zrazu je 

tam možné vpustiť stá tisíce negra-

motných, chorých a prenášačov vša-

kovakých chorôb, ktoré v našom 

zemepisnom pásme ani nepoznáme.  

   Uráža ma, keď skade ruka skade 

noha zbohatlíka, si otiera „ústa“/ (ve-

rím, že všetci by ste tam uviedli iný 

expresívnejší výraz, ale sme náro-

dom kultúrnym a neznížime sa ani 

na verbálnu hrubosť),  že sme neso-

lidárni. Vychádzajú tie kaly z tej is-

tej telesnej schránky, z ktorej vyšli 

myšlienky likvidácie kludných štát-

nych zriadení a to i za pomoci bom-

bardovania. Kde zrazu zmizla solida-

rita voči tamojšiemu obyvateľstvu? 

Viete, keby to nebola tvrdá realita, 

tak by to bolo i na smiech - najprv ti 

zlikvidujeme domovy, potom ťa po-

zveme k sebe, lebo máme svoje vy-

počítavé úmysly a keď zistíme, že 

tých pozvaných je mnoho, tak z po-

zície sily, ich „nasáčkujeme“ suse-

dom. Premeňte si to na drobné, ako 

by sa tvárili vaši susedia, keby ste im 

chceli nanútiť ľudí, o ktorých nič 

neviete ani vy sami.   

   Kto žije v našom klube dlhšie ob-

dobie, dobre vie, že my do svojich 

radov prijmeme každého človeka 

dobrej vôle a pozitívneho myslenia. 

Pomáhame si navzájom ako kto vie 

a aké má kto možnosti. Sami seba by 

sme považovali za chrapúňov, keby 

sme niekomu vyčítali, že nespravil to 

či ono, keď vieme, aké má k tomu 

podmienky. Princíp nášho spolužitia 

stojí práve na základoch solidarity 

a vzájomnej pomoci. Niekto zoženie 

viac finančných prostriedkov, niekto 

menej. Otázne je ako sa kto stavia 

k pozícii záujmu o život klubu a to 

nie iba pri lukratívnych akciách, ale 

aj počas bežného života. Tu si musí 

vstúpiť každý individuálne do svojho 

svedomia, pretože klub nepotrebuje 

kvantum, ale kvalitu tých, ktorým na 

ňom záleží.  

   Keď sme spomínali solidaritu, 

staršia generácia si určite spomína na 

zbieranie sa na Kóreu, Vietnam, 

Kambodžu či iné africké štáty. Ak si 

na to spomeniete, určite sa vám vy-

baví v mysli, kto v týchto krajinách 

zabíjal, bombardoval a plienil všetko 

živé a všetko čo si tam ľudia vybu-

dovali. Keď toho bolo už moc i my 

sme si potichu zafrflali, ale naše pe-

niažky poskytovali aspoň drobnú 

službu, aby sa zničené krajiny po-

zviechali. A oni to dokázali, lenže 

nezutekali odtiaľ dve tretiny boja 

a budovania schopného obyvateľ-

stva, za krajším životom do vybudo-

vaných cudzích štátov. Neopúšťali 

starých a chorých rodičov, ktorých 

nechávajú terajší migranti napospas 

agresorom. To je solidarita? To je 

láska? To je rodina? 

   Na posmech si pár zbohatlíkov zo-

berie milióntinu zo záplavy imigran-

tov, do svojich palácov a rozširujú to 

cez skúpené médiá. Z môjho pohľa-

du je to obrovská hanba a mali by 

zaliezť do dier a nie sa verejne ne-

chávať obdivovať. A prečo hanba? 

Lebo je celkom iné keď ja dám jed-
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no euro z 400 a keď dá zbohatlík 2 

eurá z milióna.  

   Prajme si, aby nás niečo podobné 

nezasiahlo, aby zvíťazil zdravý ro-

zum, nech nám lúče nášho slniečka 

nezatienia mraky imigrantov a ne-

rozmýšľajúcich PÁNOV z vedenia 

únie. 

                                        Váš Tony 
P.S. Ospravedlňujem sa, že som načrel 

do súdka politického, ale búri sa mi žlč 

a my nie sme otroci, že musíme iba 

skloniť hlavy a poslušne šúchať  noha-

mi. Aj to nie dupať, lebo by sme mohli 

nebodaj zvíriť prach, ktorý by obťažoval 

novodobú  oligarchiu. 

 

 

ZOKLE - / ZO borské 

                          KLE bety/   
 

   Ľudkovia moji, to by som nedoká-

zal opísať, ani keby som si všetky 

pršťoke polámal na klávesnici, či za-

varil všetky moje závitíky v mozgu. 

To vám bola krása a nádhera, to sa 

musí zažiť na vlastné oči a uši, po-

prípade chuťové kanáliky. Zišla sa 

jedna veľká, úprimná rodina, ktorá 

chcela spoločne osláviť zimné sviat-

ky v klubovom kruhu. Verím, že 

strdcu najbližšia je vlastná rodina, 

ale nám už len DNA treba trochu 

poopraviť a budem aj pokrvní bratia 

a sestry, v tom najlepšom slova 

zmysle.  

   Keby som chcel vymenúvať všet-

kých, ktorí niečím prispeli, tak by 

tieto kluboviny museli mať raz toľko 

stránok. Tak ak okrajovo spomenie 

iba niektorých, prosím, nech mi je 

odpustené ostatnými, nie je za tým 

nič špekulatívneho. Každý priniesol 

čo mohol, s čím chcel urobiť ostat-

ným radosť a verte mi, že sa každé-

mu jednému podarilo minimálne na 

100 percent.  

  Najvzácnejšie na celej akcii bolo, 

z pohľadu môjho zraku, to, že sme sa 

tešili jeden na druhého a akú kto bu-

de mať radosť z toho, že sa opäť vi-

díme a že sa môžeme obdarovať ús-

mevom na tvári, radosťou v srdci 

a sem tam nejakou mlsotou. Vôbec 

nám nechýbali honosné dary, lebo 

sme mali vianočnú výzdobu, bohaté 

stoly a najmä pohodová atmosféru, 

ktoré nás všetkých obohatili. 

   Nie všetkým bolo dopriate sa zú-

častniť, veríme, že každý, kto len 

trochu mohol a chcel, našiel si cestu. 

Nakoľko sme chceli spraviť radosť 

i tým, ktorí nemajú až takú veľkú 

šancu sa dostaviť na naše sedenia (či 

nehľadajú  možnosť aspoň raz za čas 

sa s nami stretnúť mimo rekondícií), 

poslali sme in klubové upomienkové 

darčeky poštou. Boli sme radi, že sa 

ozvali obdarovaní a poďakovali. Bo-

li to super rýchle Malačanky Sonka 

s Vladkou, trochu neskôr Anička 

Gerbelová. Neskôr aj Majka z Tren-

čína. Všetci nechali aj pozdravovať 

ostatných členov klubu. Pridali sa 

k nim Mojmír, Ivetka zo Senca 

z pracovnej zmeny, Ivetka s Dodom, 

kvôli Dodovej pracovnej zmene. 

Prechorení Valachyovci, Evka Mali-

nová, Majka Macáková. Pozdravo-
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vať nechal aj Milan, Katka a rozlúčil 

sa s nami Emil.  

   Tlmočili sme si pozdravy pána 

prednostu NK doc. Brozmana spolu 

so sestričkami CSM Valikou a Blan-

kou, ktorí opäť prispeli pozornosťa-

mi k spestreniu našich klubových 

stolov. Pozdravovať nás nechal aj 

pán Topoľan, ktorý predsedu tak 

jemne „sfúkol“, že vraj sme sa sľúbi-

li ako klub na návštevu a nechodíme. 

Ponuka však vraj platí, pokiaľ je kas-

telánom v zámočku v Topoľčian-

kach. Až to tak zašumelo medzi prí-

tomnými a zažiarili očká, že vraj či 

by sme si opäť nespravili Krok 

v tom krásnom prostredí. Pouvažu-

jeme, zistíme záujem a dohodneme 

termín. 

   No a potom to začalo. Evka Tulin-

ská zabezpečila študentky zo zdra-

votnej školy v Nitre, ktoré nám za-

spievali, zarecitovali a predniesli 

vianočné správy, koledy a iné pies-

ne. Bolo to bezprostredné, veľmi mi-

lé a krásne, podané s láskou a rados-

ťou, ktorá sa preniesla i na všetkých, 

so zatajeným dychom počúvajúcich 

prítomných.  

   Aby sme aj tomu administratívne-

mu koníkovi dali papať, prebehli 

sme v rýchlosti potrebné veci ako 

napríklad neopomenutie vytipovania 

možných darcov na dve percentá pre 

budúci rok. Jednomyselne sme od-

súhlasili klubovú výhodu pre členov 

umiestnených v domovoch dôchod-

cov či DSS a to oslobodenie od pla-

tenia členských príspevkov i pre rok 

2016.  

   Predseda oboznámil prítomných so 

záujmom o rekondície roku 2016 

a skonštatoval, že taký veľký záujem 

ešte nebol a to akoby schválne, keď 

sme vzhľadom na finančné možnos-

ti, pre Dudince rezervovali 24 miest 

a záujem je 38 členov a Turiec pri 

rezervácii 18 miest, záujem 27 čle-

nov. Vzhľadom na vývoj situácie, 

predseda navrhol vykonať výber 

spôsobom, keď každý člen výboru 

klubu dostane zoznam uchádzačov a 

vytvorí vlastný poradovník, 

z ktorého sumarizáciou bude vytvo-

rený základný počet účastníkov 

a ostatní budú náhradníci. Pri alter-

natívnom rovnakom počte hlasov, 

bude rozhodujúci hlas predsedu. Po-

kiaľ by sa vám táto forma nepáčila, 

prosím vznášať pripomienky do ja-

nuárového klubu. Ak by sa nám ešte 

podarilo získať nejaké finančné pro-

striedky, budeme operatívne žiadať 

destinácie o navýšenie počtov účast-

níkov, aby bol uspokojený čo naj-

väčší počet žiadateľov. 

 Nedá mi predsa len poďakovať sa 

Lydke, Darinke z Krškán, Palinovi, 

Darinke z Bátoviec, Zuzke, Marike 

a Peťovi, Majke s Jankom, Alenke, 

Marike Lapášskej, Lacimu, Evke 

s Titusom a dievčencami z Zdravot-

nej školy, Danielke, Lenke, Danovi, 

Marcelovi, Naďke, Aničke, Klárike. 

Vám všetkým za krásny príspevok 

ku koncu roku ďakujem, zanechali 

ste vo mne krásne pocity a naštarto-

vali ste ma na sviatočnú náladu pri-

chádzajúcich dní.  Verím, že to za-

nechalo niečo pozitívneho vo vás.  
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   Zopakovali sme si termíny zasad-

nutí klubu na I. polrok 2016.  

   Síce pod netradičným, ale našim 

stromčekom (kto máte internet, ná-

jdete ho na našej webovej stránke) 

sme objavili od Deda Mráza darčeky 

vo forme sladučkých a zdravučkých 

jogurtov a chutnučkých nátierok. 

Nebolo snehu, tak sane škrípali 

a soby nevládali ťahať, tak prišli iba 

po Čermáň, kde na šťastie natrafili 

na dobrého človeka Ing. Čavojského 

(určite si to meno pamätáte a z pre-

došlých akcií klubu) a toho poprosili, 

či by nám to nedoručil.  A keďže 

tam kdesi akurát bola jeho svokrička 

- Lydka, všetko bolo doručené pres-

ne včas a na správnu adresu. ĎAKU-

JEME. 

   Nebol to síce Dedo Mráz, ale Pali-

no, ktorý predsedom spracovaný ad-

resár vytlačil (krásne vo farbe), zvia-

zal a osobne doručil. Myslím si, že aj 

jemu treba jedno úprimné a vrelé 

ĎAKUJEME.  

   Možno som precitlivený, ale s 

týmto kolektívom, by som snáď aj 

cunami prežil v pohode. Tá úprim-

nosť, tá spoločná radosť, bez osočo-

vania a hrubostí, aj keď všetko nebo-

lo na 100 percent, lebo všetko bolo 

perfektné na tisíc percent, a o pravde 

mojich slov hovorí spokojnosť všet-

kých prítomných na ich tvárach, keď 

bolo treba, aby bolo ticho, bolo po-

čuť iba dych nás všetkých a keď sa 

patrilo zasmiať, tak vybuchla salva 

čistého smiechu. Stoly boli krásne, 

bohaté dobrotami, výzdobou a najmä 

prenádhernou atmosférou.Opäť sa 

mi potvrdilo, že to stálo pred mno-

hými rokmi, dať takúto partiu do-

hromady. A ako čistia zlato zlatoko-

povia, keď krúžením vyplavujú ba-

lastné prvky, aj náš klub je už očis-

tený a podobá sa rýdzemu zlatu. A aj 

preto sme všetci bohatí, bez ohľadu 

stavu finančných prostriedkov na na-

šich účtoch. A že nie sme sami, 

spomenuli sme aj na našich spolu-

pútnikov krajnou SM v ostatných 

kluboch našej republiky a v duchu 

im popriali aspoň takú dobrú atmo-

sféru, aká vládne u nás. 

 

Vyskúšajte – ochutnajte ! 

 

ZORE – ZOborské  REcepty.  
 

1 PL = jedna polievková lyžica 

1 ČL = jedna čajová lyžička 

1 KL = kávová lyžička 

1 Š = jedna šálka  
 

Famózny krém Raffaelo 

Recept, ktorý by ste si rozhodne mali 

zapísať. Tento vynikajúci krém sa 

totiž hodí do mnohých nepečených 

ale aj pečených dezertov a vaše torty 

a zákusky dotiahne do absolútnej 

dokonalosti! 

Potrebujeme: 70 g strúhaného ko-

kosu, 400 g kondenzovaného mlieka, 

200 g masla, 200 g bielej čokolády 

Postup: Čokoládu s maslom rozpus-

tíme vo vodnom kúpeli. Zmes ne-

cháme chvíľu vychladiť a následne 

pridáme kondenzované mlieko – dô-

kladne premiešame. Potom do krému 

pridáme kokos a opäť dôkladne 
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premiešame. Hotový krém preložíme 

do uzatvárateľnej nádoby a vložíme 

do chladničky na 3-4 hodiny stuh-

núť. Krém je vynikajúci aj na zdo-

benie vašich sladkých pochúťok. 
 

 

 

ZOFT,  ZOborské   

                 FTipovisko 
 

"Kdesi v americkej krčme sa pýta 

Američan Čecha:" Hej, tam u vás te-

raz máte vraj problém s imigranta-

mi...  

"-" Áno, áno máme "odpovie Čech. 

Od vedľajšieho stola s sa ozve In-

dián: "Tiež sme to u nás kedysi pod-

cenili .. " 

 
Šumno na vychodze : 

O druhej v noci zazvoní pri dverách 

zvonček. Chlapík príde otvoriť 

a povie: 

 Preboha, sused, čo chcete tak ne-

skoro v noci? 

 Mace cibuľu? 

 Nie, nemáme, dovidenia! 

 Asi o polhodiny zvoní zvonček 

znovu. 

 Ech, kto je?! 

 Sušid. 

 A čo zase chcete?! 

 Nič. Nešem vam cibuľu! 

 

- Ja nemam dzeci. Som bezdetny. To 

je u nas dedične. Moja babča bula 

bezdetna, i matka bula bezdetna. 

- Hej? A ty ši potom skadzi? 

- Ja? Z Prešova! 

 
Opitý tackajúci chlap sa ráno pýta 

na ulici náhodného chodca. - Pýtam 

Vás šumňe , ňeznace dze tu býva 

Jančo? 

- Aľe preboha, šak Vy sce Jančo - 

vraví mu okoloidúci. 

- Ja še Vás nepýtam,  chto som! - aľe 

dze bývam... 

 
Na Morave dostali policajti nový prí-
kaz, striehnuť na vodičov hneď pri 
ich preslávených pivničkách. 
Nuž hliadkujú a zbadajú, ako sa po-
starší pán sťažka nasúka za volant a 
vyštartuje.  
Policajt ho hneď zastaví a podá mu 
tester. Strýko si fúkne a policajt vyva-
lí oči. Na displeji 2,45. Strčí ho pá-
chateľovi pred oči: 
"Tož co na to říkáte strýcu ?" 
"Kurňa, stará mňa zabije, tři čtvrtě na 
tři a já eště nejsu doma!" 
 

Našla som u manžela v telefóne kon-

takt *"bezplatný sex"*. 

Nevydržala som a zavolala tam. 

Keď zazvonil môj vlastný mobil, 

skoro som dostala infarkt. 

Debil jeden tiež si ma mohol krajšie 

uložiť! 

 

Príde chlapík do baru. Po ľavej ruke 

má krásnu blondínku, po pravej 

krásnu brunetku a na ramene mu se-

dí havran. Poprosí si dva rumy. Je-

den vypije sám, druhý dá havranovi 

a ten ho do seba kopne. Takto sa to 

opakuje asi päťkrát a havran je stále 

OK. Barmanovi to nedá a pýta sa, čo 

je to za vtáka. 
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- To viete - hovorí chlapík - som ry-

bár. Raz som chytil zlatú rybku a že 

ak ju pustím, splní mi tri želania. Tak 

som chcel krásnu blondínku. To je tá 

naľavo. Potom som chcel krásnu 

brunetku. To je tá napravo. No, a 

nakoniec som chcel vtáka, ktorý veľa 

vydrží. 

 

Najnovšia hračka na pultoch ... hovo-

riaca moslimská bábika. Nikto však 

nevie, čo hovorí, pretože nikto sa ne-

odváži potiahnuť za šnúrku ... 

 

Viete, že ? 

Viete aké sú povinnosti poberate-

ľov peňažných príspevkov? 

Osoba, ktorá je účastníkom práv-

nych vzťahov vo veciach kompen-

zácie, preukazu ŤZP a parkova-

cieho preukazu, je povinná:    
a) preukázať skutočnosti rozhodujú-

ce na priznanie peňažného príspevku 

na kompenzáciu, na jeho výšku ale-

bo výplatu, 

b) na výzvu príslušného úradu preu-

kázať výšku svojich príjmov a hod-

notu majetku, ohlásiť zmeny v ich 

výške a zmeny v rodinných pome-

roch a majetkových pomeroch, ktoré 

sú rozhodujúce na určenie výšky pe-

ňažného príspevku na kompenzáciu, 

v lehote určenej príslušným úradom,  

c) písomne oznámiť príslušnému 

úradu do ôsmich dní zmeny v sku-

točnostiach rozhodujúcich na trvanie 

nároku na peňažný príspevok na 

kompenzáciu, na jeho výšku, výpla-

tu, zánik nároku na peňažný príspe-

vok na kompenzáciu, trvanie alebo 

zánik nároku na preukaz ŤZP alebo 

na parkovací preukaz, 

d) písomne oznámiť príslušnému 

úradu do ôsmich dní, že hodnota ma-

jetku fyzickej osoby s ťažkým zdra-

votným postihnutím je vyššia ako 39 

833 eur, 

e) na výzvu príslušného úradu preu-

kázať skutočnosti rozhodujúce na 

poskytovanie peňažného príspevku 

na kompenzáciu, jeho výšku alebo 

výplatu do ôsmich dní odo dňa doru-

čenia výzvy, ak príslušný úrad neur-

čil dlhšiu lehotu, 

f) na výzvu príslušného úradu podro-

biť sa vyšetreniu zdravotného stavu 

alebo podrobiť sa posúdeniu zdra-

votného stavu alebo opätovnému po-

súdeniu zdravotného stavu, 

g) umožniť návštevu zamestnanca 

príslušného úradu v mieste svojho tr-

valého alebo prechodného pobytu, 

ktorá je potrebná na účely kompen-

zácie a parkovacieho preukazu, 

h) písomne oznámiť do ôsmich dní 

príslušnému úradu začatie poskyto-

vania odľahčovacej služby, vykoná-

vania zamestnania, pobytu v zdra-

votníckom zariadení, zvyšovania 

kvalifikácie formou štúdia popri za-

mestnaní, kombinovaného štúdia a 

štúdia jednotlivých vyučovacích 

predmetov alebo formou externého 

štúdia na účely poskytovania peňaž-

ného príspevku na opatrovanie, 

i) písomne oznámiť príslušnému úra-

du do ôsmich dní skutočnosti týkajú-

ce sa plnenia povinností súvisiacich s 

poskytnutými jednorazovými peňaž-

nými príspevkami na kompenzáciu, 
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j) plniť ďalšie povinnosti ustanovené 

týmto zákonom. 

Hovorí o tom zákon o peňažných prí-

spevkoch na kompenzáciu ťažkého 

zdravotného postihnutia. (č. 

447/2008 )  Ústredie práce, sociál-

nych vecí a rodiny vedie zoznam vrá-

tených kompenzačných pomôcok a 

zdvíhacích zariadení. 

 

Vybraté z korešpondencie : 

Tonko   velmi  pekne dakujem a  žela 

vela vytrvalosti vo  Vašej vzácnej rodine 

 Irenka, Neviem či sa tu ešte stretneme 

my totiž ako Klub zanikame po krátkej 7 

ročnej podľa mna krásnej činnoisti....ale 

 spomínam na prvé naše stretnutia z pred 

rokov boli sme mimori   KOLEKTíV 

SM károv   Vela vela  dobrých inšpirá-

cii, ktorými potešiš mnoho smutných 

duší   Irenka z Trebišova 

 

 

Naša identifikácia : 

IČO 355 90 700 

DIČ 2021479724 

Bankové spojenie : 

VÚB, a. s. pobočka Nitra,  

č. ú. 77230162/0200 

MV SR : VVS/1-900/90-9642 

 

Nezabúdame 
 

V mesiaci   j a n u á r   2 0 1 6 

s l á v i a 
 

Meniny :  
 

Daniela Hrajnohová, Titus Tulin-

ský, Dáša Kázmerová, Miloš Poštrk, 

Emil Penzeš 
 

Narodeniny : 
  

Nadežda Pavlovičová, Lenka Hraj-

nohová  
 

   Gratulujeme a prajeme veľa jas-

ných dní prehriatych slnkom 

a láskou pri dobrom zdraví a vzá-

jomnom porozumení. 

 

Môžete nás kontaktovať i cez inter-

net na klubových email – adresách : 

suchan@ksmnr.sk 

anton.suchan@satronet.sk  

a nájsť na webovej stránke : 

www.ksmnr.sk 

  

 !!!  Dovoľujeme si Vás všetkých pozvať na zasadnutie nášho klubu, ktoré sa 

uskutoční, dňa   1 2.  j a n u á r a   2016 /utorok/ o 14. oo hodine na  Fatran-

skej ulici v Nitre – Chrenovej III., na prízemí v klubovni Krajského osvetové-

ho strediska.   

Zoborské kluboviny zostavuje a vydáva Anton Suchan, predseda Klubu sclerosis multi-

plex Nitra, ako občasník Klubu sclerosis multiplex Nitra. Nepredajné, výhradne pre čle-

nov 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, 0949 173 675. Nevyžiadané 

príspevky nevraciame. Uzávierka čísla  1.1.2016. 

mailto:suchan@ksmnr.sk
mailto:anton.suchan@satronet.sk
http://www.ksmnr.sk/

