
AkÝ bol nÁŠ rok 2006?

JanuÁr  Ako sa už stalo “dobrým zvykom” s prichádzajúcim novým 
rokom začalo štrajkovať aj zdravie.  Paľko  mal po prvýkrát  silné 
hypoglykémie so zvracaním (opuch mozgu), trpel silným 
nechutenstvom čo bol veľký nezvyk a najmä problém u neho. Môj 
žalúdok  ten stres asi ťažko niesol a nakukli mi doňho tou be-be 
sondou že ako sa má :-) .Tomi stále pracuje v Accenture, lieta na 
týždňovky do Hanoveru.

FEBRuÁR  Bŕŕŕ... Zimisko veru... Brat Tomi skončil VŠ (FEI STU). 
Paľko začal miništrovať, je nazjedenie v tom bielom 
anjelikovskom :-). Veľmi živo sa stotožnil s rolou hasiča na karnevale 
a ešte mesiac behal po byte s hadicou od vysávača... Kopec milých 
návštev bývalých žiakov... Ľavá čungála neposlúcha, chodím na 
elektroliečbu...

MAREC  Tominov ocko a moja mamina boli na operáciach. Všetko 
charašo dopadlo. Bohu vďaka. Začíname sezónu v Ludrovej, bolo 
fajne.

APRÍL  Mesiac Paľkových “prvých razov”: prvý krát bol v ZOO, v 
jacuzzi, na lanovke, prvá diabetická torta k tretím narodeninám (s 
obrázkom Nema), prvá Veľká noc s diabetom (vyšibal si mrkvu 
miesto vajíčka, ale ocenil ju)... a prvýkrát nám praskol radiátor (to 
už som ja až tak neocenila :-) No a to hlavné: deň po jeho 
narodeninách 29.4. sa mojej sestre Adke narodila krásna Ninka, 
takže moji rodičia už majú druhé vnúča - ako Tominovi rodičia.

MÁJ  Rodinná sešlosť z Tominovej strany u nás na obede, 
multioslavujeme :-) Paľkova sesternica Terezka má 2 roky. Boli sme 
na veľmi krásnej svadbe kamarátov Mirky a Mareka. Každoročná 
vzácna milá návšteva z Írska, profesor Harry. Maminu okradli...



JÚN  Tomi bol pracovne týždeň na Floride, ja nepracovne 18 dní na 
neurológii na Kramároch (telo sabotovalo moje snahy). Paľko bol 
zatiaľ “na prázdninách” u mojich rodičov v Lamači. Mamina by mohla 
dostať diplom zdravotnej sestry. Naučila sa všetko – nielen 
odmerať Paľkovi glykémiu glukomerom a pichnúť inzulín (to je to 
najľahšie zo všetkého, naozaj) ale všetko okolo toho- vážiť a 
prepočítavať všetku stravu na sacharidové jednotky, prispôsobovať 
množstvo a čas pichnutia toho-ktorého inzulínu podľa aktuálnej 
glykémie a tomu prispôsobiť aj zloženie a čas podania jedla... Je to 
celá veda a pri Paľkovej nestabilite ide často o minúty. A to 24 
hodín denne. Ale zvládli to mimoriadne dobre aj bezo mňa. Je mi 
veľkou pomocou, neviem ako by som to zvládala bez nej. Mami, 
vďaka za Tvoju odvahu že si do toho šla...

JúL  Priniesol jednu svadbu (Tominov bratranec Jožinko), jednu 
promóciu (moja sesternica Danka – tretia psychologička v rodine za 
3 roky :-), jeden krst (sestrina Ninka), jednu rodinnú týždennú 
duchovnú obnovu a jeden nový koberec do spálne:-)

AuGuST  Tri týždne strávené v Ludrovej so štetcom, krompáčom, 
pílkou, brúskou, kosačkou... pracovne ale radostne, pokojne, klasicky 
aj vo veľkej zostave. Milé bolo aj už tradičné každoročné veľké 
stretnutie Vanekovcov v Levároch. Moja mamina slávnostne odišla do 
dôchodku.

SEPTEMBER  Opäť tri týždne v Ludrovej, z toho dva aj s Tominom. 
Urobili sme si pár pekných výletov do Vysokých Tatier, na 
Brankovský vodopád, do Demänovskej jaskyne, vodopád v Lúčkach, 
na huby... atď. 16.9. môj brat Tomino ako posledný z nás súrodencov 
stratil slobodienku. Ale zato získal dobrú žienku. Stanka, vitaj v 
rodine :-). Od tohto mesiaca môj Tomi nelieta do Hanoveru každý 
týždeň ale už len každý druhý. Hurá!

OKTÓBER  S Paľkom som bola v nemocnici na operácii (kvôli diabetu 
mu robili cirkumzíciu). Bolo to dosť ťažké, bolestivé, prvýkrát bol v 
celkovej anestéze ale snažil sa byť statočný. Sesternici Janke v 
Holandsku sa narodila krásna Jennifer. Môj tatko asi ťažko niesol, 
že mamina trávi toľko času s Paľkom, tak dôstojne vkráčal do stavu 
dôchodcovského aj on.



November  Zjavne tatkove srdiečko bolo v šoku z toľkého voľného 
času a skončil na Kramároch na JIS-ke ako minulý rok. Našťastie 
kratšie. Paľko má ďaľšiu diagnózu (hypotyreózu) a teda 12-tu 
odbornú ambulanciu. Po prvýkrát mal v noci silnú hypoglykémiu na 
hranici bezvedomia (1,2). Už na nič nereagoval ale našťastie 
prehĺtací reflex mu ešte fungoval tak som doňho liala sladkú vodu a 
tŕpla či to zaberie. Bola polnoc, sama doma... no stres jak hrom. 
Nechcem si predstaviť čo by sa stalo keby som mu brala krv o 
polhodinku neskôr alebo sa vôbec nezobudila na budík... “Úspešný” 
mesiac sme uzavreli mojim menším chirurgickým zákrokom.

DECEMBER  je v rozkvete. Chystáme sa na Vianoce po všetkých 
stránkach, aj tejto “korešpodenčnej” (a mám ciťáka že tento rok sa 
niekto pridá k našej už 5-ročnej tradícii písania takýchto ročných 
zápisníc života). Prajeme Vám teda všetkým pokojný zvyšok 
Adventu, hlboké prežitie narodenia Lásky a radostný život s Ňou 
počas celého roku 2007! Dočítania o rok...


