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Škodlivá slepota
Nevidiaci ľudia, ktorým osud vzal
zrak, sú často požehnaním spoločnosti.
Dávajú jej aj iné „pohľady“ na život,
ako tie bežné, ktoré poznáme z médií či
z osobných životov. Umožňujú jej vidieť
to, čo je pre ňu bežne neviditeľné a často
preto ňou obchádzané. A hlavne z toho
dôvodu by ľudia bez funkčného zraku
mali pútať viac pozornosti Vidiacich,
najmä vidiacich politikov, ale aj majiteľov a prevádzkovateľov budov, dopravcov, architektov, samosprávy. To je však
problém celej spoločnosti, spoločenstva
ľudí, ašpirujúceho na civilizáciu.
Iným problémom je slepota vidiacich. Veľmi vážnym problémom, stavom,
priamo ohrozujúcim demokraciu, princípy právneho štátu a ideály slobody. Slepota, ktorá ich zaviedla do ich vnútornej
tmy, neschopnosti vidieť realitu a žiť doživotne už len v nejakých predstavách.
Slepota, veľmi intenzívne podporovaná
dezinformačnými webmi, hlúposťami,
vydávanými za pravdu, dávno prežitými
dogmami a fanatizmom. A, samozrejme,
mnohými inými „...izmami“, ktorých,
veľmi sme v to dúfali, sme sa chceli zbaviť už v období politicko-spoločenských
zmien v bývalom Česko-Slovensku. Aj
keď dnes táto charakteristika začiatku

deväťdesiatych rokov znie už iba ako
prehnaný eufemizmus. Práve vďaka
tým neochotným vidieť. Tým slepým fanatikom. Všetkým tým, ktorí odmietajú
kritizovať to, čo je podložené faktami,
volajúcimi po kritike, dokonca aj faktami
takých inštitúcií ako je Národná banka
Slovenska, Štatistický úrad SR či európsky štatistický úrad Eurostat.iba pre to,
že „je to hanobením Slovenska“.
Slovensko sa s týmito slepcami
vpred nikdy nepohne, naopak, zdá sa,
akoby najmä ich pričinením a neschopnosťou vidieť pravdu začalo cúvať. Morálne, hodnotovo, eticky, civilizačne.
Život a jeho realitu treba vidieť, nemožno
žiť s obráteným zrakom a v nostalgii za
čímsi, čo už všetky civilizácie v Európe
dávno odmietli. Nemožno si klamať, že
všetko je v poriadku, keď jednoducho – v
poriadku je iba máločo. Nemožno milovať Slovensko tak, že odmietame vidieť chyby jeho politikov a ekonómov. To je,
akoby sme milovali dieťa
a odmietali ho vychovávať.
Krkavčia láska, duchovná slepota.
Veľa šťastia vám!

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Brezno

B. Bystrica

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazykovou úpravou.
Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípade, že viete o mieste, kam naše noviny
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.
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Bratislavsko Východ
Bratislavsko Západ
Dunajskostredsko
Galantsko+Šaliansko
Hlohovecko+Sereďsko
Komárňansko
Levicko
Malacko
Nitriansko
Novozámocko
Pezinsko
Piešťansko+NM+MY
Senecko
Senicko+Skalicko
Topoľčiansko+PE+BN
Trenčiansko+DCA+IL
Trnavsko
Zlatomoravsko

PLECHOVÉ GARÁŽE
voliery pre psov

0905 20 70 59
www.kupdodomu.sk
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Banskobystricko+BR
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Lučenecko+VK+PT
Martinsko+TR
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Považsko=PB+PU
Prievidsko
Zvolensko+DT+KA
Žiarsko+ZC+BS
Žilinsko+BY

Východné Slovensko

Bardejovsko+SK+SP
Gemersko = RV+RS+RA
Humensko=VT+SV+ML
Košicko
Košicko okolie
Ľubovniansko
Michalovsko+TV+SO
Popradsko+KK
Prešovsko+SB
Spišsko+LE+GL
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zdravie / SLUŽBY
Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj
02 AUTO-MOTO / iné
»ČZ-JAWA Odkúpim Motocykel/ Diely-DOHODA ISTÁ
0908205521
»Kúpim CZ 175 skúter alebo
starú JAWU aj bez papierov.
0904527918

03 BYTY / predaj
04 BYTY / prenájom
05 DOMY / predaj
06 POZEMKY / predaj
07 REALITY / iné
08 STAVBA
»Predám sklolaminátové
žumpy o objeme 5.000,
8.000 a 10.000 litrov a vodomerné plastové šach.
Cena od 650 €. Doveziem,
osadím, vykonám aj tlakovú skúšku. T.č.: 0905 925
991
»Kúpim haki lešenie, 0908
532 682
»Čistenie hrobov a obnova
písma, serióznosť, korektnosť a spoľahlivosť. T.Č.
0919 205 521

Flexiteriánska diéta
(nie úplne vegetariánska strava)
V rebríčku najzdravších a najlepších
diét má 3. miesto, hneď po stredomorskej
– mediteriánskej a diéte DASH. Samotný
názov vystihuje podstatu – spojenie flexibility a vegetariánstva. Ide o prevažne
vegetariánsky spôsob stravovania,
ale mäso nie je úplne vylúčené. Flexiteriáni využívajú všetky výhody zkonzumácie zeleniny, strukovín a ovocia, ale,
ak majú chuť, si doprajú steak, pečené
mäso, chudý hamburger a samozrejme
ryby.
Je známe, že vegetariáni vážia menej,
ako nevegetariáni o viac ako 15 percent a
výskyt obezity je medzi nimi zriedkavý.
Pre ľudí balansujúcich na hranici nadváhy to u mužov znamená menej o 15 kilogramov a u žien o 10-12 kilogramov.
Pri uprednostňovaní rastlinnej potravy pred zmiešanou so živočíšnymi
výrobkami, sa znižuje výskyt metabolických a srdcovo-cievnych ochorení,
rakoviny a ľahšie sa udržuje hmotnosť. V
súčasnosti veľa moderných ľudí využíva
túto skladbu stravy, len niekedy ani nevedia, že pomenovanie flexiteriánska diéta
vystihuje práve ich spôsob stravovania.
Výhodu je, že sa sústreďujú hlavne na
jedlá zo zeleniny, ovocia, strukovín a
prirodzene na domácu stravu. Niekedy
sa používa aj názov semi-vegetarián.
Obavy zo zmeny nie sú na mieste, nejde o diétu so špeciálnymi obmedzeniami.
Ponuka jedál dokáže byť veľmi pestrá. Zo
začiatku je vhodné vybrať si bezmäsi-

té jedlo na raňajky, obed alebo večeru,
neskôr celý bezmäsitý deň, postupne
niekoľkokrát do týždňa. Podstatou je
iba zmena jedálneho lístka, jej rozsah závisí od toho, či ste boli zvyknutý na každodenné konzumovanie mäsa. Pre toho,
kto je na mäso a mäsové výrobky zvyknutý niekoľkokrát denne, zmena môže
byť významná, ale ten, kto mäso má na
tanieri maximálne raz za deň, ľahko dosiahne zmenu. A história dáva za pravdu.
V minulosti ľudia mávali mäso iba v nedeľu a počas týždňa sa stravovali prevažne vegetariánsky a výskyt civilizačných
ochorení bol významne nižší.
Ako hlavný zdroj bielkovín sa nevyužíva mäso, ale bielkoviny z rastlinnej
potravy – hlavne strukoviny – fazuľa
a hrach, ale aj vajíčka a tofu. Okrem
skupiny nemäsových bielkovín, diétu
tvoria ďalšie štyri skupiny potravín:
ovocie a zeleniny, celozrnné obiloviny,
mliečne produkty, cukor a korenie. Žiadna zo skupín sa nevynecháva. Strava je
v režime 300-400-500: raňajky majú 300
kilokalórií, obed 400 a večera 500. Malé
jedlá medzi nimi majú 150
a tak celkový denný príjem je 1 500 kcal, čo predstavuje 6 300 kilojoulov.
Podľa dennej aktivity je
možné samozrejme príjem zvýšiť.

» MUDr. Adriana Ilavská, PhD., MBA, MPH

Diabetologička, odborníčka na poruchy
metabolizmu a výživy

09 DOMÁCNOSŤ
10 ZÁHRADA A ZVERINEC
11 HOBBY A ŠPORT
12 DEŤOM
13 RÔZNE / predaj
»Lacné ubytovanie v Štúrove neďaleko term. kúpaliska 0907093756

14 RÔZNE / iné
»Kúpim staré Primky a
iné mechanické hodinky, strieborné mince. Tel:
0905767777

15 HĽADÁM PRÁCU
»Dôchodca hľadám prácu
s ubytovaním, ponúknite,
kdekoľvek 0911818110

46-0192

16 ZOZNAMKA

07-0096

Chcete si podať inzerát?

Návod nájdete na strane 6 dolu.
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Slovenčina naša
Nie bezo
zbytku, ale bez zvyšku.
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...s Ing. Michalom Kravčíkom, CSc.,
zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej
ceny, členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA . Je
autorom a spoluautorom mnohých, vo
svetových odborných kruhoch uznávaných publikácií.
Médiá sú plné tém o zlate, rope,
plyne, ale vode sa nevenuje okrem povodní pozornosť takmer vôbec. Kedy
ju konečne akceptujeme ako základnú životnú a strategickú komoditu?
Žijeme v ilúzii, že sme strechou Európy a že do našej krajiny zneba padá vody
dosť. Neuvedomili sme si, čo môže urobiť
s hydrologickým cyklom premena krajiny. Lenže sme rozorali medze, odstránili
remízky, mokrade a odvodnili poľnohospodársku krajinu, v mestách aobciach
sme kanalizovali čo ani nebolo potrebné
a tak sa nám každoročne zo Slovenska
sa začala voda strácať. Každým rokom v
priemere 250 mil. m3 opustí Slovensko,
je to tá voda, ktorá v minulosti ostávala v ekosystémoch, doplňovala zásoby
podzemných vôd, vyparovala sa cez vegetáciu a udržiavala primeranú teplotu
krajiny. Aj preto sa predlžujú periódy bez
dažďa.
Zavodňovanie krajiny v období klimatických zmien – nemalo by sa stať
stabilnou súčasťou vládnych programov?
Základnou filozofiou politík by mala
byť zodpovednosť za ochranu podstaty

toho, z čoho žijeme. Tou je voda. Zatiaľ sú
verejné politiky v oblasti vodného hospodárstva orientované do využívania vodných zdrojov. V tejto oblasti nie len Slovenská vodná politika, ale aj v ostatných
štátoch Európy ťahá za kratší koniec a to
treba zmeniť. Od súčasnej vládnej garnitúry je ťažko očakávať orientáciu na
novú generáciu legislatívnych nástrojov.
Potrebujú sa tam dostať ľudia, ktorí vedia
kde je problém i ako ho riešiť.
Vláda dotuje nezmyselnú ťažbu
uhlia, ktorá aj tak nemá perspektívu.
Nepriniesli by dotácie do ozdravenia
vodného cyklu viac pracovných príležitostí?
Už v roku 2011 som s kolegami na úrade
Vlády pripravil pre Nórsky finančný mechanizmus plán odštartovania konverzie
banského na vodný priemysel na Hornej
Nitre. Vnímali sme konflikt medzi baníkmi a kúpeľmi v boji o využívanie termálnych vôd ako príležitosť. Prvá investícia
v rozsahu 3 mil. eur mala pripraviť dlhodobý plán konverzie ekonomických
činností z pohľadu sociálnych, environmentálnych
i ekonomických tém na
Hornej Nitre. Nevedno
na čo sa minuli peniaze
z Nórskeho finančného
mechanizmu. Moderná
ekonomika sa
však volá Modrá
ekonomika.

Dispečing SK - 0950 333 222

» Ing. Michal Kravčík Csc.

Slovenčina naša
Nie
bezvadný, ale bezchybný.

Chcete si podať inzerát?
Pošlite SMS na číslo 8866 v tvare:
RPmedzera BB medzera
Číslo rubrikymedzera Text inzerátu
Príklad: RP BB 12 Predám kočík, 0987 654 321.
Spätnou SMS vám potvrdíme prijatie inzerátu a jeho cenu, ktorú
vám vyúčtuje váš mobilný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za každých začatých 30 znakov textu
vášho inzerátu vrátane medzier. Nič iné neúčtujeme.
TIP 1: Ak chcete inzerát na viac týždňov, pošlite rovnakú sms toľkokrát, v koľkých týždňoch chcete inzerovať.
TIP 2: Ak chcete inzerát uverejniť v ľubovoľných iných našich novinách, BB zameňte za skratku novín, ktorú nájdete na zadnej
strane vľavo dolu. Službu PlatbaMobilom.sk technicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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bývanie
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ZAUJALO nás
NÁS

námety a reakcie spravodajstvott@regionpress.sk

Singel Go Go Happy Go bol na Slovensku megahitom

Hudobníci z Exilu chytajú druhý dych
Ich piesne si pospevovali ľudia
naprieč celým Slovenskom a za
noc stihli vystriedať aj štyri pódiá,
každé v inom meste. Vydali štyri
vlastné albumy a získali dve zlaté
platne. Vďaka Pavlovi Demitrovi,
ktorý bol veľkým fanúšikom kapely, počúvali ich piesne pred zápasmi vo svojej kabíne dokonca aj
hokejisti za veľkou mlákou. Sedem
rokov pôsobili v stálom angažmá
vo Viedni. Reč je o trnavskej hudobnej skupine Exil.
Kapela pôsobí na našej hudobnej scéne už takmer tridsať rokov. Ani to však
jej členom neubralo na entuziazme a
chuti tvoriť. Stále žijú svoj sen, ktorý
začali snívať ešte ako študenti. Hoci sa
všetci poznali, každý z nich hral v inom
hudobnom zoskupení. Zmena nastala v
roku 1991, kedy sa v hlave Romana Jediného zrodila myšlienka, založiť vlastnú
kapelu. „Odišli sme teda zo svojich vtedajších skupín akoby do vyhnanstva,
do Exilu,“ spomína pohodový muzikant, s ktorým aktuálne zloženie kapely tvoria Erika Mazúrová, brat Tibor a
Peter Baraník. „Neveril by som, že aj po
toľkých rokoch budeme tak intenzívne
hrať,“ hovorí Roman a ukazuje kalendár, ktorý majú nabitý na takmer dva
roky dopredu.

Cesty autom zohrali
v ich kariére kľúčovú úlohu

Napriek tomu, že v súčasnosti hrávajú Exiláci na plesoch, oslavách, výročiach, či rôznych firemných akciách,

o priaznivcov a poslucháčov rozhodne
núdzu nemajú. „Vždy im musíme zahrať
všetky naše hity,“ povie Roman s úsmevom. Jedným z nich je aj skladba Go Go
Happy Go, ktorá vznikla cestou na nejakú akciu. „Šli sme autom po diaľnici a
brat si začal pospevovať akúsi melódiu
a tak keď sme zastavili na odpočívadle,
hneď sme to dali na papier,“ zaspomína muzikant. V aute však nevznikla len
táto neskôr jedna z ich najúspešnejších
a zároveň najhrávanejších skladieb ale
zrodila sa v ňom aj myšlienka, ktorá
bola v ich hudobnej kariére rozhodujúca. Dovtedy zábavovú kapelu exportovala na vrchol vtedajšej slovenskej
hudobnej scény. „Jedno ráno, keď sme
išli domov z hrania, púšťali sme si, ako
vždy v rádiu piesne. Vtedy som zahlásil,
že prečo by z toho rádia nemohli v budúcnosti znieť aj naše vlastné skladby,“
popisuje osudné ráno Roman. Netrvalo
dlho a muzikanti prešli od myšlienky k
činom. Vyprodukovali prvé tri pesničky
a tie sa do pol roka hrali vo všetkých
slovenských rádiách. „Keď sme ich mali
hotové, nahrali sme v štúdiu demo.
Kazetu sme potom aj s pripojeným telefónnym číslom, hoci s malou dušičkou,
odniesli do schránky Vašovi Patejdlovi.
Pravdupovediac, neverili sme, že si to
vôbec vypočuje. O to väčšie bolo naše
prekvapenie, keď na druhý deň zazvonil
telefón a sekretárka z jeho nahrávacieho štúdia Relax Production sa spýtala či
máme dostatok skladieb na celý album.
Prikývli sme, hoci sme ich samozrejme
nemali a ona nás pozvala na osobné
stretnutie s Vašom. Tomu sa naše pies-

Dnešná zostava Exilu (zľava): Roman Jediný, Peter Baraník, Erika Mazúrová a
Tibor Jediný.
ne páčili a tak sme sa dohodli na spolupráci. Dal nám k dispozícii nahrávacie
štúdio a ponúkol zmluvu na prvý album
s tým, že o týždeň začíname nahrávať.
Zostalo nám teda len sedem dní a nocí,
ktoré sme maximálne využili, aby sme

Kamarát

„Asi preto, že som taký blázon, asi
preto, že ťa mám tak rád, asi preto, že pred tebou stál som a teraz
kľačím iba ako kamarát...“, táto
pieseň patrí k najznámejším hitom
kapely Exil, ocitla sa na na ich druhom albume a stala najhrávanejšou skladbou roku 1996.
stihli vyprodukovať ďalších osem skladieb,“ rozrozpráva sa Roman.

Dostavili sa prvé úspechy

Na pódiu, keď môžu zabávať ľudí, sa cítia šťastní.

Go Go Happy Go sa spolu so skladbou
Holiday a ďalšími objavil na prvom albume Go Go, ktorý uzrel svetlo sveta už
po dvoch mesiacoch od podpisu zmluvy
s Vašom. Napokon sa z neho predalo
viac ako 30-tisíc kusov a skupina Exil
zaň získala zlatú platňu. Už o rok k nej
vďaka albumu I want you, ktorý tiež
vyšiel v Relaxe, pribudla ďalšia zlatá
platňa. Singel Kamarát dobyl slovenské
rádiá aj hitparády a klip bodoval tiež
v televíznej relácii Triangel. Na tomto
albume sa nachádza aj mix piesní od
skupiny Elán. „Elán je našim vzorom
a práve v čase, keď vznikal náš druhý
album, slávili chalani 15. výročie založenia kapely. Raz sme sa s nimi stretli u
Vaša v nahrávacom štúdiu a požiadali
sme Joža Ráža, či by sme mohli prerobiť
niektoré ich skladby. Povedal, nech mu
skúsime poslať CD a uvidí sa. Napokon
sme boli prvou kapelou, ktorá od neho
dostala súhlas a tak sa šesť ich pesničiek objavilo v mixe na našom druhom
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albume. Predalo sa z neho vyše 16.000
kópií,“ popisuje Roman.

Bodovali aj za hranicami

Ďalší rok hudobníkov oslovil na
spoluprácu Jaro Slávik, za ktorým stálo medzinárodné vydavateľstvo EMI
- Monitor. „Kúpili nás a rozhodne to
neľutujeme. Jaro pre nás urobil veľmi
veľa a spolupráca s ním nás posunula
opäť ďalej. Naše skladby sa dostali na
výberovky Bravo a tak ich mohli počúvať ľudia vo viacerých európskych krajinách a prenikli dokonca aj do ďalekého
Singapuru,“ pochvaľuje si Roman. V
tom čase sa už okolo kapely začali diať
veci. Pribúdali vystúpenia doma i v zahraničí, fotenia, rozhovory aj podpisové
akcie a dostavili sa aj ďalšie úspechy. V
Prešove na Bravo Supershow hrali pred
15-tisíc divákmi s takými hviezdami ako
DJ Bobo, Mr. President, E-rotic, Fun Factory. Neskôr boli predkapelou Boney M
či Heleny Vondráčkovej.

Chystajú nové skladby

Potom ako došlo na Slovensku k
zmene hudobných štýlov sa začali Exiláci venovať viac produkcii. Ako hovorí
Roman, nemali chuť prezliekať kabáty,
chceli zostať verní tomu, čo ich spája a
čo milujú, tanečnej hudbe. Za zarobené
peniaze si v Hrnčiarovciach nad Parnou
zriadili vlastné nahrávacie štúdio, ktoré funguje dodnes. Nahrávajú v ňom
nielen oni ale aj mnohí ďalší slovenskí
interpreti. Roman nám tiež prezradil,
že aktuálne sa v kapele pohrávajú s
myšlienkou vytvoriť po rokoch dve nové
skladby. „Nechýba nám chuť ani nápady. Von s nimi však vyjdeme, až keď
budeme s tým, čo sme vyprodukovali
úplne stotožnení, nemáme sa kam ponáhľať,“ uzatvára rozprávanie.
TEXT: RENÁTA KOPÁČOVÁ
foto: archív kapely Exil
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Zájazdy a služby cestovného ruchu

Zájazdy a služby cestovného ruchu

Každý sa v lete teší na dovolenku.
Mnohí si ju vyberajú už mesiace vopred. Zavedením nového zákona
o zájazdoch boli značne rozšírené
práva cestujúcich.
Cieľom bolo odstrániť nejasnosti a
medzery v dovtedajšej právnej úprave
a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany
cestujúcich pri kúpe zájazdov. Zákon sa
týka iba zájazdov na dlhší čas a teda nie
krátkodobých ciest, pri ktorých nie je potrebné poskytnúť tak výraznú ochranu.
Taktiež sa nová úprava netýka zájazdov,
ktoré sú poskytované na čas kratší ako
24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie, ani na zájazdy, ktoré sa poskytujú
príležitostne, len obmedzenej skupine
cestujúcich a bez záujmu dosiahnutia
zisku. Ide napríklad o cesty, ktoré najviac niekoľko ráz ročne zabezpečujú
športové kluby alebo školy pre svojich
členov alebo žiakov, pričom sa neponúkajú širokej verejnosti. Rovnako sa nový
zákon neuplatňuje na služby cestovného ruchu spojené so zabezpečením pracovnej cesty, zakúpené na základe rámcovej zmluvy. Ak si cestujúci zakúpi na
účel tej istej cesty dva alebo viac rôznych
druhov služieb cestovného ruchu spojených tým istým obchodníkom, v takom
prípade je táto kombinácia považovaná
za zájazd. Taktiež ide o zájazd v zmysle nového zákona, ak tieto služby boli
skombinované predtým, ako cestujúci
zaplatil, sú predávané za súhrnnú cenu,
sú označené ako „zájazd“ alebo „balík“,
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ale môžu byť zakúpené od viacerých
obchodníkov, ak majú prepojené online
systémy. Nový zákon upravuje aj rozsah
informácií, s ktorými musia byť cestujúci
oboznámení a je upravený v tzv. formulári štandardných informácií. Ide najmä
o informácie o základných znakoch ponúkaného zájazdu (napr. miesto, trasa,
druh a kategória dopravného prostriedku ,termín zájazdu, dĺžka pobytu, počet
nocí ubytovania, stravovanie, atď.), o
celkovej cene či platobných podmienkach. Tieto informácie musia byť poskytnuté cestujúcemu ešte pred uzatvorením
samotnej zmluvy o zájazde, čo dáva
cestujúcemu možnosť porovnať rozsah a
podmienky služieb rôznych cestovných
kancelárii. V novom zákone sú upravené
aj jednotlivé možnosti zmien v zmluve
pred začiatkom poskytovania zájazdu,
možnosť zníženia ceny, ako aj ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie pri poskytovaní služieb. Novou právnou úpravou
je teda cestujúcim poskytnutá zvýšená
ochrana, a to najmä prostredníctvom
rozšírenia ich práv. Týchto práv sa cestujúci nemôže vzdať, a preto dojednania,
ktorými by sa ich vzdal alebo obmedzil
sú neplatné.

» Tím advokátskej kancelárie
V4 Legal, s.r.o.

e-mail: info@v4legal.sk, www.v4legal.sk
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Asi ste si všimli,
že posledné dva
týždne noviny a
časopisy Penty vo
veľkom vedú špinavú kampaň proti
mne, mojej rodine
a nášmu hnutiu OĽANO. Zároveň sa až
okato snažia zvelebovať Kisku a obhajovať jeho mimoriadne neférový krok s Veronikou Remišovou. Penta má totiž veľmi
jednoduchý, ale o to zákernejší plán na
novú vládu národného zmierenia KISKA
+ PS/SPOLU + SMER bez Fica + DRUCKER.
Zmierenie, ktoré si zavrie oči nad zlom,
ktoré sa stalo, ktoré urobí hrubú čiaru a
bude vzhliadať už len k svetlým zajtrajškom „bez hádok a škriepok“.
Majiteľ Penty Haščák je dnes totiž „na
prášky“. Veľmi sa obáva, že kvôli vyšetrovaniu Gorily na dlhé roky pôjde do chládečku za kámošom Kočnerom a rovnako
ako Bašternák príde o všetok svoj majetok
... to je dôvod, pre ktorý dnes z pozadia hrá
Haščák najväčšiu hru svojho života. To je
dôvod, že médiá Penty robia všetko, aby
nás utopili a Kisku a spol. potlačili dopredu.
Vie, že s nami by sa Haščák nedohodol. Vie, že by sme išli po korupčníkoch
ako pes po údenom a v base by skončili
mnohí. Že by sme dali úplnú slobodu všet-

kým vyšetrovateľom a tí by im išli po krku
tiež. ... a to je ich nočná mora.
Preto robia spolu všetko, aby nás
utopili a mohli sa tak po voľbách vyhovoriť ako Bugár či Procházka „musíme
sa obetovať Za ľudí“. Preto rozbíjajú náš
poslanecký klub a lákajú na neodolateľné
ponuky. Preto zneužívajú spriaznené médiá ... a nám neostáva iné, ako urobiť všetko preto, aby sa im tento perfídny plán na
odpustky pre zločincov nevydaril.
ps. Presne toto isté skúšali na nás aj
pred 4 rokmi. Rovnako vtedy na mne a
OĽANO nezostala ani nitka suchá. Zverejňovali prieskumy, že budeme mať 4,5%,
5%... ale nakoniec im to nič neosožilo.
Ľudia nás v štichu nenechali a mali sme
presne dvojnásobok = 11% podporu od
ľudí. Rozdiel medzi
vtedy a dnes je len
jediný - vtedy sme
sa v klube zomkli,
ale teraz niektorí pokušeniu neodolali a
dezertovali na druhú
stranu. Bude to o to
ťažšie, ale zvládneme
to, nebojte;o)

» Igor Matovič

predseda hnutia OĽANO

Dovolenka bez zdravotných
problémov I.
Pri výbere dovolenkovej destinácie by ste mali zohľadniť viacero
faktov. Napríklad cestovanie do
exotiky si vyžaduje dlhšiu a náročnejšiu prípravu než návšteva
európskych krajín.
Počas rozhodovania o vhodnej
dovolenke je mimoriadne dôležité
prihliadať aj na potreby a vek detí.
Pred plánovanou cestou do zahraničia je vhodné navštíviť praktického
lekára – nielen v prípade detí, ale aj
v prípade dospelých. Je dobré overiť
si očkovací status proti tetanu. Výber
destinácie konzultujte s doktorom v
prípade chronických ochorení so špeciálnou liečbou alebo diétou. Ošetrujúci lekár vám vzhľadom na charakter
dovolenkovej destinácie poskytne
informácie o povinných alebo odporúčaných očkovaniach, prevencii
niektorých ochorení, odporúčaných
liekoch na samoliečbu počas cesty,
dôsledkoch cesty na zdravotný stav a
spôsobe obmedzenia rizík ochorení v
zahraničí.
Ak je to potrebné, ošetrujúci lekár
odošle cestujúceho na niektoré z centier pre cudzokrajné choroby v Slovenskej republike, ktoré sú zároveň
oprávnené vydať potvrdenie o očkovaní do medzinárodného očkovacieho preukazu. Centrá pre cudzokrajné

choroby poskytujú okrem informácií
o epidemiologickej situácii v cieľovej
destinácií, očkovaní a samotného
očkovania aj komplexné služby pred
vycestovaním.
Pri cestovaní s deťmi dodržujte
tieto pravidlá
Deťom do dvoch rokov veku lekári
neodporúčajú cestovať do exotických
krajín predovšetkým pre riziko nákazy infekčnými ochoreniami. Hrozbou pre zdravie môže byť aj kontakt
s exotickými mikroorganizmami,
jedovatými živočíchmi, či parazitmi.
S malými deťmi dajte radšej prednosť
menej náročným krajinám s časovo
prijateľnými trasami a ubytovaniu v
hoteloch na dobrej úrovni.
Pre deti mladšie ako dva roky
nie je vhodná časovo náročná cesta
lietadlom z dôvodu ešte krehkej detskej imunity. Pri starších deťoch by
už nemali byť cestovné obmedzenia,
odporúča sa však cestovať so zaočkovaným dieťaťom vzhľadom na vek
podľa očkovacieho kalendára. V prípade ciest do exotických krajín by
dieťa malo byť zaočkované aj proti
ochoreniam, proti ktorým existuje
odporúčané očkovanie.

» Zdroj: ÚVZ SR

75-06-3

Nie húpací, húpačka, ale hojdací, Slovenčina naša
hojdačka. Nie chovanie ľudí, ale správanie ľudí.

031180217 Objednávateľ: OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), Zámocká 6873/14, 811 01 Bratislava, IČO: 42287511 Dodávateľ: regionPRESS s.r.o., Študentská 2, 917 01 Trnava, IČO: 36252417

PENTA PLÁN SO SLOVENSKOM
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zamestnanie, bývanie

hľadá do svojho tímu skúseného strojníka

Strojník – 7 € / hod. (brutto) – strojnícky preukaz skupiny
4 a 9, práca pon-pia, výkon práce: územie SR
V prípade záujmu nás kontaktujte na:

0908 234 961, filipovicova@pfeiffersk.sk

32-0024-4

Hľadáme manuálne zručného človeka s chuťou učiť sa novým veciam
Ponúkame: ubytovanie, náhrada cestovného + diéty

SBS RAVI s.r.o.

Na nástenke v študentskom vysokoškolskom
domove:
-Vážení študenti!
Nevyhadzujte odpadky
von oknami. Deti ich tam
zbierajú a nafukujú!

Miesto výkonu

BREZNO
0918 116 714

3,70€/ hod brutto

www.blackpatrol.eu

16-0002

Spoločnosť Pfeiffer SK s.r.o.

Prijmeme
zamestnanca

Nie hmoždinka, ale PVC prí- Slovenčina naša
chytka, spona, kotva. Nie hárať, ale honcovať.

prijme do TPP pracovníkov
do strážnej služby pre
objekt v Banskej Bystrici

KONTAKT : 0908 986 420

52-0102

Nástup : ihneď
Hodinová mzda : 3,00 € netto/ hodina

WWW.REGIONPRESS.SK
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Whirlpool W9 931D IX
Kombinovaná chladnièka

Whirlpool WQ9 E1L
Americká chladnièka

UŠETRI

709 €

252/97l
objem

A

+++

979 02 €
Klubová cena

119€
384/207l
objem

1099€

A

+

Liptovský Mikuláš EURONICS TPD, OD PRIOR, Štúrova ul. 1968, 044/562 1674
Lučenec EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 047/433 3332
Žilina EURONICS TPD, Prielohy 1012/1C, tel. 0918 421 069
Žiar nad Hronom EURONICS TPD, OD Prior-Stred, tel. 045/673 2289
Zvolen EURONICS TPD, RETAIL PARK, tel. 045/540 1845

03-0111

Akcia platí od 05. 07. 2019 do 11. 07. 2019 alebo do vypredania zásob.

AIW - Práca pre opatrovateľky
v Rakúsku
trokoWQPNÈIBNFPQBtroWBtFǥkÈNWRBkúsku
tTNFQBrUOFrPNrBkÞTLFIPČFrvFOÏIPkrížB
tneustále dostatok ponúk
t-dňovÏUVrnusy rBkúskBživnosť

Honorár brutto 75 €, 80 €, 90 € za 24 hod.
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Facebook: aiwsk

85-0005

www.aiw.sk

32-0077

AIW má zástupcov
Kritériá
v rôznych mestách Slovenska!
pre spoluprácu s AIW:
Zavolajte na bezplatné číslo
· opatrovateľský kurz a prax
0800 24 24 44
· dobrá znalosť nemeckého jazyka a dohodnite si osobné stretnutie.
· vek 25 až 60 rokov
Pracovať môžete už o pár dní!

ZASKLIEVANIE TERÁS A ZIMNÉ ZÁHRADY
splátky od 35 €

rámové
bezrámové

0948 787 777 | www.balkona.eu

zimné záhrady

zasklievanie terás

splátky od 149 €

ZĽAVY AŽ DO 30%

splátky od 98 €

Možnosť výhry 300 €

Ku každej objednávke darček | Možnosť splátok s 0% úrokom
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63-0054

balkóny

