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Prejdime rovno k informáciám o dianí na zasadnutí klubu:
- Uctili sme si pamiatku na zosnulú Janku Herhovú, symbolickou minútou ticha
- Prijali sme pozdravy a ospravedlnenia členov klubu a sympatizantov.
- Vonku síce nepadali vločky a nevŕzgal sneh, no bol tam ruch a zhon. V našej miestnosti bol pokoj, pohoda
a radosť. Nemali sme stromček a ani darčeky, no napriek tomu prevládala sviatočná atmosféra. A predsa len
sme si našli darčeky. Našli sme sa totiž jeden druhého a ten prejav radosti zo stretnutia prevyšoval akýkoľvek
dar. Každý bol pekne zabalený a ani sne sa nerozbaľovali. Srdečnosť, pokora a láska sa niesli celou miestnosťou. Krásne a vhodne vybraté melódie k sviatočnej atmosfére, ktoré zinscenovala Evka Tulinská, sa preplietali po stoloch plných všakovakých dobrôt a prekrásnych ozdôb v duchu Vianoc. Boli to tie najvzácnejšie
mlsoty, lebo ich vytvorili ruky našich handicapovaných kolegýň. Keď sa jej podarilo upokojiť nás, zarecitovala nám pár básní, aby navodila rozvahu, zamyslenie sa nad našimi dianiami počas celého roku, nie iba
v čase sviatočnom. Som presvedčený, že sa jej to podarilo, lebo nastal chvíľkový čas ticha a rozjímania pri
jemných tónoch známych piesní, a pri poslednej sme sa aj pridali a jemne si niektorí pospevovali a niektorí
pohmkávali. Bolo to čarovné a navodilo to ducha ďalších krokov posedenia. Trochu z tej atmosféry je možné
vidieť na Facebooku, ale to je iba torzo a odrobinky, tak ako tie čo ostali po nás z dobrôt od Darinky Bátovskej a Darinky Krškanskej, Aničky Svätoplukovej, Mariky Lapášskej, Ivetky a Marcela Seneckých, Ivetky
a Dodina Zlatomoraveckých, Majky a Janka Žochárskych, Zuzky, Mariky a Peťa Klokočinských, Evky a Titusa Chrenovských, Lydky Krškanskej.
- Odsúhlasili sme navýšenie počtu účastníkov rekondície pre Dudince 28 a zníženie pre Turčianske Teplice 16,
a to z dôvodu ukončenia nahlasovania záujmu a vyššieho záujmu o Dudince a nižšieho záujmu o Turčianske
Teplice. Výber účastníkov bude realizovaný tak ako po predošlé roky s tým, že tento rok to bude iba v prípade
Dudiniec. Všetko sa aj tak môže ešte operatívne meniť podľa finančných možností klubu.
- Odsúhlasili sme oslobodenie od členského príspevku pre rok 2018 členom umiestnených v domoch soc. služieb
- Predseda poprosil prítomných, ale i tých, ktorým sa dostanú do rúk tieto Zvesti, aby sa už teraz začali rozhliadať po svojom okolí, kde by mohli nájsť ochotných darcov na 2%.
- Pred rozprúdením robotníc úľových, klubových, predseda klubu poďakoval všetkým ľuďom, či už členom
klubu alebo tým, ktorí nám držia palce, za celoročnú podporu a súdržnosť. Poďakoval aj za osobné podržanie
v kritickej situácii. Poprial pokojné, v pohode prežité Vianoce v kruhu najbližšej rodiny a priateľov. Veselého
Silvestra a ktoroukoľvek nohou vykročenie do nového roku, a to či už fyzicky alebo v mysli, lebo ak sa dostaneme do pohybu, značí, že ešte žijeme a že hlavne chceme žiť. A keď už chceme žiť, tak by sme sa mali snažiť neznepríjemňovať si ho navzájom.
To Vám, všetkým, i tým, ktorí si myslia, že som na nich zanevrel, zo srdca praje
Váš Tony
Všetko dobré prajeme januárovým oslávencom : Danielka Hrajnohová, Ing. Titus Tulinský, Nadežda
Pavlovičová, Lenka Hrajnohová, Miloš Poštrk
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Hi, hi, ha, ha ...
Lékárník na Záhoří povídá pomocníkovi: „Lojzo, po obědě tu nebudu, tak se postarej o zákazníky… !
Když se po pár hodinách vrátil, ptá se: „Tak jaký jsi měu den?“
Lojza nadšeně: „Výborný! Měu jsem tři zákazníky. Ten první chtěu něco proti bolení hlavy, tak jsem mu dau Tylenol…
„Bravo, Lojzku, a co ten druhý?“„Ten měu cosi se žaludkem, tak jsem mu dau Maalox…“ Lékárník ho chválí: „No
super! A co třetí?“ Lojza se podrbe za uchem a stydlivě vysvětluje: „To byua žena. Vlítua sem, strhua ze sebe šaty,
podprsenku i kalhotky. Lehua si na stůl, roztáhua nohy a volaua „Pomozte mi, prosím!!! Už pět let jsem neviděua
muže!“
Lékárník celý rozkurážený: „No Lojzo! A co byuo potom? „No…, dau jsem jí oční kapky…“
Manželia sa po piatich rokoch manželstva prebudia spoločne v posteli a žena sa
spýta manžela:
- Čo sa ti preboha snívalo? V noci si ma bil, sprosto mi nadával a pľul si na
mňa!!!
- Ja som nespal!
Prečo majú blondíny vodičáky?
Lebo ich dávajú policajti."
Príde ožratý chlapík k policajtovi a hovorí:
- Počúvaj, kde je druhá strana ulice?
- Tam.
- Tam som bol a povedali mi, že tu!!!
Narieka mafiánska matka nad svojim synom:
"Čo len z teba bude? Otec je postrachom celého podsvetia, ja som bola desať rokov vo väzení a ty prinesieš zo školy
jednotku zo správania!!!
Mikuláš varuje :
Dobre zvážte, čo si objednáte od Mikuláša.
Pavol Rusko

- Jedno pivo, hotdog s horčicu ...
- A máš ošemnac?
- Ci pana, tak dajce s kečupom ..
- Dobré ráno pán vodič, cestná kontrola, požili ste pred jazdou alkohol?
- Ta hej, ošem borovičky a štyri piva.
- Ste ochotný podrobiť sa dychovej skúške?
- Šrace, to co .... mi neverice ..?
Hm, hm, hm ....

Je jedno aké máš dobré srdce. Raz príde čas, keď sa musíš začať k ľuďom správať tak, ako oni k tebe. Presne
tak, ako si zaslúžia.
Venuj sa tým, ktorí ťa potrebujú. A nevnucuj sa tým, ktorým nechýbaš.
Keď máš dobré srdce – príliš pomáhaš, príliš dôveruješ, príliš dávaš a príliš miluješ.
A napokon si ty ten, koho iní najviac zrania.
Ten, kto si neváži vašu dôveru a úprimnosť, nezaslúži si ani vašu prítomnosť.

