Aký bol náš rok 2011 ?
DECEMBER 2010 De javú... Na Vianoce 2007 sme rodine a Paľkovi v 10. týždni tehotenstva oznámili, že z našej

pôvodne zamýšľanej pracovne bude „musieť“ byť detská izba... pre Johanku. Na tieto Vianoce sme rodine a im dvom
oznámili, tiež v 10. týždni, že sa v tej „pracovni“ budú musieť zmestiť dvaja :-) Paľkovi chvíľu trvalo, kým vyriešil
vianočný rébus, ktorým sme mu to oznamovali :-) Termín pôrodu máme na deň presne ako u Johanky, tak uvidíme ako sa to
„vyvŕbi“. Radosť velikááááá. S Božou pomocou zvládneme aj rizikové...
JANUÁR Hneď po Novom roku sme šli na týždeň do Ludrovej. Chlapi chodili lyžovať do Závažnej Poruby a my baby
sme sa opatrne sánkovali a varili. Veľa snehu, metrové cencúle zo šopy... Tomi sprevádzal Paľka na krásnom zasneženom
výlete so skautami na Zochovu chatu. A potom sa šiel na týždeň pracovne ohriať do Španielska. 31.1. na 3D ultrazvuku
mal náš drobček 116 gramov (v 15.t.t.) a ujo doktor potešil Paľka správou, že to skôr vyzerá na bračeka. A tak Paľko začal
ostriť meče pre spoluparťáka a vymýšľať meno. No, v tom druhom som ho musela trošku brzdiť, lebo začal veľmi nástojčivo
presadzovať meno Otakar, čo mi evokovalo motokáru (a to by sa viac hodilo pre babu :-).
FEBRUÁR Mesiac začal krásne – naše krsniatko Zorka oslávila 1 rok a Tominovi rodičia 50. výročie sobáša. Potom sa to
dáko zopsulo a s odstupom pár dní hospitalizovali môjho tatina (srdiečko) a Paľka, (hypoglykémie) tak si mohli na
Kramároch z okien navzájom kývať. No Paľka dali infúzkami rýchlo doporiadku a ešte v deň prepustenia sme fujazdili do
Ludrovej nakoľko boli jarné prázdniny a po nabratí síl dokonca tri dni aspoň rekreačne lyžoval (inak lyžuje závodne :-)) Pár
dní tam s nami pobudli aj moja sestra Adka s rodinkou v rámci svojej 2-týždňovej dovolenky na Slovensku. Záver mesiaca
bol grandiózny – 27.2. sme boli na úžasnom (mojom najkrajšom v živote) koncerte Piotra Rubika a na druhý deň Tomi
spravil certifikát SPRING, na ktorý sa dosť dlho učil. Šikovný to manželík...
MAREC Začiatok mesiaca priniesol Paľkovi mierne sklamanie vo forme „odpadnutého“ pipíka na ultrazvuku. Takže
Otakar sa nekoná... Ale inak všetko vporiadku, malá kopká, štikúta, ja sa zaguľaťujem... všetko ako má byť. Ako „bolestné“
bol Paľko 1-krát v živote v kine :-) Dodatočne sme oslávili 4 roky našich krstniatok Dominiky a Peťka. Po škole som párkrát zobrala Paľka s Johankou do River Parku na korčule, Johanka vlastne vo svojich 2,5 rokoch stála prvýkrat na
korčuliach. Síce len tých „plieškových“ ale veľmi sa jej to páčilo, tak sme ten ľad využívali koľko sa dalo. Ja som nechcela
riskovať pád po x rokoch nekorčuľovania, tak som na ňu „dávala pozor“ spoza mantinelu :-) A sem tam som poprosila
nejakého zdatného dospelého korčuliara aby ju zobral na jeden rýchly okruh. Paľko začal chodiť na rozbiehajúce sa „Deti
viery“, obdoba našich „Modlitieb matiek“. Johanku nezobrali pre nedostatok miesta do škôlky ale vpodstate mi to ani nie je
ľúto, aspoň mi nebude nosiť „škôlkárske sople domov k bábätku“.
APRÍL Pôstna duchovná obnova v Báči, ZOO so švagrovcami Andrejovcami, Tomi vo Franzúzsku (Cannes), Adka s
rodinkou opäť na Slovensku, moja mamina na JIS-ke na Kramároch (srdiečko). Popritom sme mali s mojimi súrodencami a
rodičmi tradičný „veľký obed“ u nás (17 duší) a oslávili tak Paľkove 8 narodeniny, Ninkine 5 a Nelkine 3 narodky.
MÁJ Pokračujeme v oslavách z Vanekovskej strany, Terezka oslávila 7 rokov, ale ten čas letí... To som si uvedomila na
krásnej svadbe ďaľšej mojej bývalej žiačky, a to velice obľúbenej, Terky K. V piatej triede, keď som ich dostala ako triedna,
sedela v tretej lavici pri okne... Všetci okolo nejako starnú... ešteže ja mám stále 16 :-) No, ale späť k máju - v 30. týždni
tehotenstva „sme“ na ultrazvuku mali 1506 gramov a potvrdili nám ružový prírastok do Johankinej izbičky. Tá sa veľmi
teší na živú bábiku, stále mi hovorí ako ju bude kúpať, prebaľovať.... až sa toho bojím :-) Tomi bol s Paľkom na skautskej
„májovej vlčiackej hre“, nadšenie veliké. Nakoľko Paľko nemohol ísť s ich triedou do Školy v prírode (mňa nechcel môj
gynekológ s ním pustiť a sám nemože ísť), tak som zobrala deti aspoň na Červený Kameň na Rytierske dni a Tomino sa
mohol doma učiť na ďalší certifikát, čo ho čakal (SCWCD – úspešne zdolaný). A Tomi si bol opäť „oddýchnuť“ pracovne v
Madride a mňa opäť nezobral :-)
JÚN Každoročná krásna školsko-rodinná akcia MDD na Kamzíku, mega-opekačka mojej širokej rodiny v Igrame (tuším
51 ľudí), Paľkova špeciálna astronautská skautská oddielovka, veselá guláš-párty zo stretka... Popritom chystáme vecičky
pre žabiatko, Johanka prenechala sestričke malú postieľku a začala spávať na „veľkáckej“... Nočník sme už tiež dávno
odniesli do garáže... Máme veľkú slečnu, výrečnú a milú, fungujúcu na baterky bez potreby dobíjania :-) . V deň 14. výročia
našej svadby (21.6.) som sa chystala piecť tortu, no akosi na ňu nedošlo a šla som si na pár dní oddýchnuť do nemocnice.
Našťastie, všetko bolo OK, žubrienka má 2519 gramov (vraj plus mínus pol kila :-) a ešte mi dali tri týždne doma :-). Paľko
mal napočudovanie na vysvedčku „samé“.
JÚL Hurá, prázdniny! Posledný „výjazd“ z Bratislavy pred „rozpadom na dvoje“ smeroval do Levárov na každoročné
stretnutie širšej rodiny z Tominovej strany. Paľko absolvoval svoj prvý týždenný denný tábor s vodníckou tematikou,
zaujímavým vodným programom. Mala som z toho trochu strach, ale vďaka neustálym inštrukciám cez mobil sme to zvládli
(podľa aktuálnej glykémie – kedy, čo a koľko má jesť, kedy koľko inzulínu si má pichnúť...atď) Už je to oveľa ľahšie ako ten
prvý školský rok, aj keď s roztržitou, zábudlivou a flegmatickou povahou moc nenarobím :-) Myslím jeho, nie mojou :-)

Tomi potom zobral deti do Ludrovej a ja som už len čakala. Pár dní doma v omamnom tichu a kľude (ktorý najbližších
niekoľko rokov isto nezažijem :-) a potom týždeň v nemocnici. Počas tejto mojej dovolenky v hoteli, oslávila rodinka
Johankine 3-tie a Lujzkine 4-té narodeniny. Môj tretí cisársky rez naplánoval pán primár náhodou na 21.7. kedy majú
narodeniny aj Johanka aj Tomino, no naša Dorotka (Dorothea znamená Boží dar) asi chcela mať svoju vlastnú tortu, tak
sa vypýtala na svet o deň skôr – 20.7. (aj tak budu mávať spoločnú :-) Narodila sa o 13.35 hod s mierami 3510 gramov a 48
cm a havraními hustými vlasmi (po dvoch holohlavých bábätkách vcelku milá zmena :-) A najmä teda ZDRAVÁ! Je to
úžasné mať tri deti!! Bohu vďaka za ochranu počas celého tehotenstva, napočudovanie pána primára sme to dotiahli bez
problémov až do konca! Boh je dobrý, nebojme sa výziev!
AUGUST Opäť v byte voňajú pokakané plienky, sušia sa ogrckané podbradníky, povaľujú sa dudlíky (ktoré vehementne
Dorotka odmieta), ticho noci je prerušované prvým plačom... čaro neuprataného domova kde je malé bábätko. Tak veľmi sme
po tom túžili, tak si to užívame (hoci niekedy by som si vedela predstaviť upratanejší byt :-) S Paľkom sme šli prvýkrát do
Ludrovej keď mal 5 mesiacov, s Johankou keď mala 7 týždňov a v rámci „pokroku“ sme sa s Dorotkou vybrali už keď mala 3
týždne (samozrejme po odobrení jej pediatričkou). Obe sme v poriadku a Paľko má prázdniny teraz a nie o mesiac, tak sme
nabalili veci ako do kamiónu a šli. Strávili sme tam krásne 3 týždne čiastočne s mojimi rodičmi, súrodencami s ich
rodinami... Nechýbala pokladovka mojej segrulky Adky, tvorivé dielne švagrinky Stanky, čabŕňanie v potoku, lozenie po
strome, grilovanie, hrady z piesku, bicyklovanie v doline, bazénik, černice, veľké bubliny, indiánske maľovanie na tvár,
zriaďovanie bunkrov, veľká vatra, pozorovanie netopierov, večerné hry nás dospelákov keď sme uložili deti spať (Dixit pri
kilách zmrzliny a Miškove heftíky...)
SEPTEMBER Nie že by sa mi inokedy nejako veľmi chcelo do školy, no tentokrát sa mi obzvlášť nechcelo naskočiť do
toho rýchlika. Najradšej by sme všetci ostali v Ludrovej. Ale škola volá, a nová pani učiteľka 3.B tiež. Deti veľmi smútili
za ich bývalou pani učiteľkou Bibkou, ale aj táto nová je veľmi milá, tak si rýchlo zvykli. Na smutné 10. výročie sme 11.9.
včlenili Dorotku medzi radostné Božie deti svätým krstom. Rozbiehame školu, Paľko začal chodiť sám domov (asi 8
zastávok električkou z Karlovej Vsi do Dúbravky), tak mi veľmi odľahlo, že tam nemusím chodiť ja alebo niekto preňho.
Pokračuje v skautingu, dosť ho to chytilo. Ešte sme si dopriali slnečný predĺžený víkend v Ludrovej. Dvaja naši synovci Tobiáško (Tominovho brata Andreja) a Šimonko (môjho brata Tomáša) oslávili 2 roky. Dorotka je veľmi zlatá, veľa sa
smeje, vlásky jej už trošku vybledli, očká bude mať asi modré po Tominovi, no a dĺžkou spánku sa poddala na svojich dvoch
súrodencov – tiež nepatrili k bábätkám čo naspia knižkových 18 hodín denne. Ako u nich, aj teraz sa utešujem informáciou,
ktorú som kedysi čítala, že to vraj bývajú veľmi inteligentné deti... :-) Čo iné mi ostáva :-)
OKTÓBER Slnečná sobota s výborným kotlíkovým gulášom so vzácnymi ľuďmi zo stretka. Na druhý deň sa Tomino stal
birmovným tatkom svojho skorodospelého krstného syna Martina. Musíme sa polepšiť... Počas ďaľšieho predĺženého
víkendu sme konečne aj úradne skolaudovali zrekonštruované podkrovie a prístrešok v Ludrovej. Ďalšia sobota bola v
znamení „slivkobrania“ u môjho bratranca Mareka v jeho oáze pokoja, kde mu vraj jelene behajú po neoplotenom pozemku.
Nádherné malebné kopčeky a ticho naokolo. Vďaka suchému počasiu všetkých 11 neterénnych áut vyliezlo až tam hore, kde
líšky dávajú dobrú noc či ako sa to hovorí... No a vďaka Paľkovému milému pánu riaditeľovi a jeho 3-dňovému
riaditeľskému voľnu sme si predĺžili jesenné prázdniny a strávili 10 krásnych síce chladných ale slnečných dní v Ludrovej.
S Paľkom sme sa kvôli infekcii prsta trošku zoznámili s chirurgickým oddelením v Ružomberku, až mu nakoniec nasadili
antibiotiká. Vyzeralo to dosť zle.
NOVEMBER Krásna slnečná jeseň, zberanie farebných listov, opekačka so skautmi, trošku jesenných soplíkov a iné
boliestky... ale všetko je krásne s deťmi. Dorotka je veľmi vďačná za každý pohľad, grimasku a statočne znáša aj Johankine
priveľmi energické mojkanie. Už má 6 kíl, prevracia sa, hrá sa s ručičkami a robí nás šťastnými. Najradšej by som ju teraz
„zamrazila“ aby sme sa celý život len mojkali, prebaľovali a nemuseli riešiť iné problémy :-) No, ale za chvíľu by mi asi
odišiel chrbát :-) Začíname sa zamýšľať nad Adventom, ako ho budeme s deťmi prežívať. Bilancujeme rok, priniesol pár
svadieb (Terka, Martin, Dominika, Monika, Gorazd...), pár nových bábätok, najčerstvejšieho 18.11. Šimonka (mojej dobrej
spolužiačky z gympla, Janky), pár odchodov do večnosti, najčerstvejší 19.11. - veľmi vzácna žienka, milá teta Irenka, ktorú
som mala veľmi rada a stále tomu nemôžem uveriť, že sa s ňou už v Ludrovej nestretneme.... Až raz tam hore a potom sa
dosmejeme na tých jej vtípkoch... Život je krehký, sme tu ozaj len na návšteve na pár rokov, tak ich treba ozaj prežiť tak,
aby tá naša večnosť potom stála za to! Nič si tam so sebou nevezmeme. V tomto duchu Vám aj prajeme požehnaný Advent,
aby ste/sme si vážili každý okamih s blízkymi, nech všetko počas neho má hlbší zmysel, nie kapor pre kapra, medovníky pre
medovníky, ale nech je to všetko len cesta a prostriedky na nej. Tam pod tým všetkým pozlátkom je veľa Lásky – tej, čo sme
dostali keď sme sa zrodili tu i pre večný život, - a tej, čo máme my rozdávať ďalej. V tajomstve Betlehema ju nájdeme
Tichú, Pokojnú, Čakajúcu, nemá rada žiaru reflektorov, najnovšiu módu v nákupných centrách... Tento rok je Advent
dostatočne dlhý na to aby sme sa stihli „otriasť“ a opäť začať znovu budovať civilizáciu lásky. Veď nevieme čo nám
nasledujúci rok prinesie – teda nejaké tie prírastky do života už tušíme ale tie odchody sú častokrát nečakané. Tak
pripravme si srdce pre nášho Nebeského Záchrancu a Posilu v každej situácii života! Ježiš sa chce narodiť aj u Teba!

