
Tak aký bol náš rok 2007?

JANUÁR bol v znamení plánovaného sťahovania do Dúbravky. Všetko bolo dohodnuté, nachystané ale predajca si to 
na poslednú chvíľu rozmyslel, tak sme museli slušne zrušiť aj predaj nášho bytu (na ktorého kúpu si už vybavili 
hypotéku...). Vyzeralo to na riadnu galibu, nespávali sme dobre, hľadali čosi iné a nakoniec sme  sa rozhodli pre 
stavajúci sa byt veľmi blízko pôvodného v Dúbravke.
Tomi stále lieta na týždňovky do Hannoveru.

FEBRUÁR bol plný vybavovačiek okolo bytu – od vybavovania hypotéky až po vyberanie obkladov, podláh, dverí, 
búranie priečok...atď. Kompenzovala som si to návštevami bábkového divadla s Paľkom (asi 4-krát), dvoma 
karnevalmi a jedným jezuitským plesom (s manželom :-)

MAREC Dovybavuvávame (je to vôbec slovenské?) veci okolo bytu a vypúšťame ho na pár mesiacov z hlavy, nakoľko 
stavba má byť hotová až koncom roka. Klasicky to bol aj mesiac plný návštev mojích bývalých študentov.

APRÍL Keďže v Bratislave túto zimu moc toho snehu nebolo, vybrala som sa s Paľkom za ním do Tatranskej 
Lomnice. Samotná 7-hodinová cesta vlakom bola dostačujúcim zážitkom a myslím, že keby sme sa s Lomnici 
otočili a šli zasa 7 hodín vlakom domov, Paľkovi by sa to aj tak rátalo. Ale nakoniec sme sa rozhodli vystúpiť a 
vyváľať sa trochu v snehu na Skalnatom plese. Boli sme tam jediné dva ohrozené jedince bez lyží a vzbudzovali 
sme tam patričnú pozornosť keď sme vytiahli svoje lopúchy (Paľko mal asi najvačšiu zábavu keď som ja ten môj 
zlomila po asi 7 sekundách na ňom. Stihla som sa posunúť na ňom asi  necelých 23 cm). Palček prekonal svoj 
výškový rekord vyvezením sa na Lomnický štít (celou cestou povzbudzoval jednu poľskú tetušku, ktorá mala z tej 
lanovky plné gate). 
Dvojtýždňovým pobytom sme otvorili sezónu 2007 v Ludrovej. Koncom mesiaca Paľko oslávil svoje 4.narodeniny a 
Ninka (sestry Adky) svoj 1.rok. Paľko odvtedy každému hovoril, že “že už má kúsok z piatich”.

MÁJ Sviatok práce som oslávila 5 Ibuprofenmi a 1,75 litrom zmrzliny, nakoľko to bol jediný spôsob ako uľaviť 
môjmu zubu (vcelku chutná ale dosť kalorická samoliečba :-) Už dávno som sa tak netešila k zubárke ako na 
druhý deň. Dva týždne sme pobudli v Ludrovej (z toho 1,5 týždňa Paľko visel na strome). Paľkova sesternica 
Terezka oslávila 3 roky. No a ja som si uvedomila, že naozaj už nemám 17 na pomaturitnej stretávke po 15 
rokoch.

JÚN V podstate celý mesiac som robila chatárku v Ludrovej a prijímala návštevy. Tomi konečne skončil projekt v 
Nemecku (po 1,5 roku) a tak si ho Paľko užíva naplno. Aj keď sa to zdá neuveriteľné, ale oslávili sme 10. výročie 
svadby! No a najväčšia udalosť roka: môj brat Martin so žienkou Jankou si adoptovali nádherné zdravé 
4-mesačné dvojičky! 30. júna mali Peťko a Dominika krst a sú to naše prvé spoločné krstniatka s Tominom.

JÚL Každoročné milé rodinné maxistretnutie z Vanekovskej strany v Levároch. To, že naozaj nemám 17 som si 
uvedomila keď mi došlo prvé svadobné oznámenie bývalej žiačky (najprv som myslela, že je to vtip). Dušu sme si 
nakŕmili na týždennej duchovnej obnove zo stretka, počas ktorej mi zomrela posledná babička z Chynorian 
(vzácna Božia osôbka, u ktorej sme ako deti trávievali prázdniny). 19. júla sa Tominovmu bratovi Andrejovi (resp. 
jeho žienke) narodila druhá dcérka Lujza – krásne, zdravé stvorenie. Popritom sme 3 týždne strávili v Ludrovej.

AUGUST Opäť vyše 3 týždňov v Ludrovej, z toho 2 aj s Tominom a vačšinou nejakou milou návštevou. Paľko tam 
má veľmi dobrého kamaráta školáka Rastíka, ktorému sa isto celú zimu štikúta ako ho spomína a od Vianoc sa 
aktívne (t.j. aj niekoľkokrát za deň) pýta, že kedy už pôjdeme do Ludrovej. 

SEPTEMBER Opäť 3 týždne v oáze pokoja (t.j. na strome, na pieskovisku, v bunkri, na “hrade”, v bazéne, v lese, v 
drevárni, len tak na dvore...).Toľko húb som vo svojim živote nevidela ako bolo tento rok! 16.9. získala Lujzka 
predplatenú vstupenku do neba (a my s Tominom dalšie krstniatko). 

OKTÓBER Bez pár dní celý mesiac v Ludrovej, zatvárame tohoročnú sezónu, hrabeme lístie, “zvianočnieva sa”... Po 
10 rokoch je vraj dobré dať aj práčku prezrieť do servisu a tak sme boli  na prvom víkende (z 3) manželskej 
duchovnej obnovy komunity Emanuel trošku naolejovať pánty manželstva.

NOVEMBER Ťažký mesiac. Ocko si zachoval svoj “starý dobrý zvyk” a už tradične strávil pár dní na JIS-ke na 
Kramároch s fibriláciou srdiečka. Tomi začal chodiť na týždňovky do Prahy (asi do konca januára 2008). Tri 
úmrtia v blízkom okolí. Adka s Miškom a Ninkou odleteli do Londýna kde plánujú ostať niekoľko mesiacov až 
rokov. Popritom objednávam kuchyňu, rolldory... do nového bytu (kolaudácia sa presúva z decembra na január 
2008, nová adresa bude Trhová ul., číslo ešte nevieme)

DECEMBER Tento rok bol ozaj hojný na potomstvo: Tominovym rodičom pribudlo tretie vnúča a mojím rodičom ich 
počet exponenciálne narástol z 2 na 4. Dúfame, že na budúci rok sa rozrastie tiež :-)
Ale zatiaľ vám všetkým prajeme požehnaný zvyšok  Adventu, bez stresov, plný radostného očakávania.
A potom... Nech sa opäť narodí Ježiš vo vašich     a      a spočinie v nich svojim Duchom počas celého roku 2008!


