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Poznáme všetko, iba ľudí nie

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Sme zvláštna krajina. Každý vie všet-
ko, rozumie sa všetkému a tak isto 
všetko si trúfa hodnotiť, lebo, veď „je 
to tak“.

O všetkom vieme všetko. S takou ma-
lou „drobnou“ výnimkou. O ľuďoch okolo 
nás nič. A často ani o ľuďoch v nás, teda 
o nás samých. To, že rodičia iba máloke-
dy aspoň tušia niečo o vnútornom živote 
ich dospievajúcich detí, je akýsi rituál do-
spievania. Možno ho tolerovať, tajomstvá 
dospievania by mali zostať tajomstvami. 
To, že rodičia často neovládajú ani učivo 
základnej školy svojich detí, no zasvätene 
pred nimi hodnotia, analyzujú a prebera-
jú globálne problémy ľudstva, voči tým 
ich deťom nie je fér. Dospelí im ukazujú, 
že na to, aby sme boli „múdri“, stačí aj 
priemerná hlúposť. A neznalosť. Vlastne, 
dajme namiesto slovka „aj“ slovko „iba“.

Každý deň pracujem s informáciami. 
S desiatkami ich zdrojov. Domácich – na 
tie sa príliš nespolieham, aj zahranič-
ných. Z tých si vyberám tie naozaj dôvery-
hodné, overené, nestranné a nestranícke. 
A najmä nepoučujúce, nekarhajúce, ne-
rozdeľujúce.

Aj napriek tomu napríklad s očko-
vaním váham. Pritom nie som proti oč-
kovaniu a nebijem sa do pŕs že „nikdy“. 

„Nikdy ani ja, ani moje deti, nikdy“. Žijem 
mimo veľkých očkovacích centier, 150 km 
od môjho obvodného lekára. Nemám čas 
(ani neviem, kedy ho o tri dni mať budem), 
ani chuť cestovať, tlačiť sa medzi stovka-
mi záujemcov. Registrovať sa (áno, viem, 
dá sa už aj bez) a potom sa tlačiť v dave.
Netvrdím však, že očkovanie je nezmysel, 
nátlak, otroctvo ani nič podobné. Lebo 
moje vedomosti nestačia na to, aby som si 
to do hĺbky vysvetlil sám v sebe. Lebo sú 
veci, ktorým nerozumiem, nepoznám ich, 
neviem o nich. Na rozdiel od borcov, ktorí 
vedia všetko. Aj s hrubkami v statuse.

Keby tak mohol aj mňa zaočkovať 
doktor v zdravotnom stredisku u nás. 
Keby v lekárni. Keby prišla výjazdová 
jednotka, dal by som sa. Aj bez akejkoľ-
vek kampane, o ktorej dumajú hlupáci. 
Netreba kampaní, treba príležitosť. Mož-
nosť. Ale vysvetlite im to. Rozumejú sa 
všetkému, poznajú všetko.

Akurát o ľuďoch neve-
dia absolútne nič. Nechcú. 
Politici, médiá a väčšina z 
nás všetkých.

Pekný týždeň, vážení 
poslucháči, s pozdra-
vom
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GA    31.290 Galantsko+Šaliansko
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0908 437 079

• UPRATOVANIE

• ČISTENIE KOŽENÝCH
SEDAČIEK

ING. KUBAŠKA
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

Neváhajte sa zásobiť
palivovým drevom už dnes!

POLIENKA BUK, HRAB
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DVERE DO 
KAŽDEJ VANE
Montáž do každej vane,  
za 8 hodín bez búrania.

www.DvereDoVane.sk

0950 593 026
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• Stavba
   teplovzdušných
   krbov a teplovzdušných rozvodov

• Vložkovanie komínov

• Rekonštrukcia starých komínov

• Obhliadka
  komína zdarma

www.kominicek.sk

0905 702 276 • 0917 850 155 

Frézovanie

komínov

ZĽAVA
NA NEREZ

»Kúpim pokazené alebo 
havarované auto aj Felíciu, 
mechanik, 0903 517 742.
»KÚPIM traktor pásový Ze-
tor 0905 197 854
»Kúpim Pasak Zetor 2023, 
starý Traktor Zetor 15, 25, 
Super 50 , 3011, Škoda 30, 
Slávia, Svoboda, staré auto, 
Jawa - Pionier - Babeta- 
Bolgar, Ostrowek, náhrad-
né diely. 0908 146 946
»Kúpim doma robený trak-
tor-starý samohyb. 0944 
963 682.

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682.

»Predám výhodne nové 
dvierka na kuchynskú lin-
ku, rôzne, 0919 17 62 33.

»Predám dámsky horský 
bicykel - zo zdravotných 
dôvodov, cena dohodou, 
033/641 32 44.

Občianska
riadková
inzercia

01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné          

03 BYTY / predaj     

04 BYTY / prenájom    

05 DOMY / predaj     

Chcete si
podať
inzerát?
Pošlite SMS na číslo 
8866 v tvare:
RPmedzera PK medzera
Číslo rubrikymedzera Text 
inzerátu

Príklad:
RP PK 12 Predám kočík,
0987 654 321.

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mobil-
ný operátor.
Cena je 0,60 € s DPH za kaž-
dých začatých 30 znakov textu 
vášho inzerátu vrátane me-
dzier. 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 no-
vinách, PK zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na zad-
nej strane vľavo dolu. Službu 
PlatbaMobilom.sk technicky 
zabezpečuje ELET, s.r.o.

07 REALITY / iné    

06 POZEMKY / predaj     

14 RÔZNE / iné    

11 HOBBY A ŠPORT   

09 DOMÁCNOSŤ    

08 STAVBA    
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24. júla 1847  
po 17 mesiacoch cesty dorazila skupina 148 mormónov do údolia 
Veľkého soľného jazera a založili tam Salt Lake City

Výročia a udalosti 26. júla 1922  
sa narodil Albert Marenčin, slovenský prozaik, básnik, esejista, 
scenárista, výtvarník, prekladateľ a kritik († 2019)

Výročia a udalosti
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Vaša reklama

pezinsko@regionpress.sk
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RÁMOVÉ ZASKLENIE

PRÍSTREŠKY, ALTÁNKY

TERASY−  ZIMNÉ ZÁHRADY
DREVO - HLINÍK - OCEĽ

SKLO - PLECH - BRAMAC

BEZRÁMOVÉ ZASKLENIE

24
rokov

PROMONT GLASS s.r.o.

0918 623 064OBJEDNÁVKY: promontglass@promontglass.sk      www.promontglass.sk

Promont Glass sro

7

Rozvoz objednávok zadarmo.
OD MARCA DO NOVEMBRA

3,80 € / ks
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Milan Lasica bol obľúbenec teraz 
možno už troch generácií. A verím, 
že ním zostane navždy. Tak, ako Jaro 
Filip, prvý z trojice géniov, ktorý nás 
opustil, potom druhý Julo Satinský 
a teraz... zostalo prázdno. Moje spo-
mínanie bude možno osobné a určite 
nebude oficiálnym nekrológom.

Pán Lasica bol v mojich očiach vždy 
pán. Nie v zmysle panský, ale – nobles-
ný pán. Elegancia, šarm, vybrané sprá-
vanie, kultivovaná reč. V rámci môjho 
niekdajšieho, svojvôľou mocných aro-
gantne prerušeného povolania som mal 
tú česť spraviť s ním niekoľko rozhovo-
rov pre Slovenský aj Československý roz-
hlas. Nebolo to ľahké. Pán Lasica totiž 
neznášal „typické“ novinárske otázky a 
priam nenávidel otázky, z ktorých bolo 
cítiť hlúposť novinára. Medzi také patri-
lo to klasické klišé, či má rád humor, či je 
veselý, aké vtipy má rád a podobne.

Proste, na pána Lasicu sa bolo treba 
dobre pripraviť. Občas som ho požiadal 
o rozhovor pri príležitosti výstavy kni-
žiek Bibliotéka. Sedával tam v expozícii 
jedného vydavateľstva už na prvý po-
hľad dosť nešťastný, nesvoj, zjavne sa 
necítil dobre v tom rozruchu a najmä ako 
exponát.

Hlavou mi v tejto chvíli behajú ob-
razy z legendárneho „Véčka“, klubu vy-
sokoškolákov v Bratislave, kde bolo na 
dvojicu L+S vždy doslova narvané. Hm, 
dvojice. Už dávno sú preč páni z dvojice 

V+W, ale aj z dvojice Š+G, z dvojice S+Š 
žije našťastie ešte pán Suchý. A aby som 
nezabudol na našich – H+K, páni Hla-
váček a Krajíček, tiež skvelá herecká 
komická dvojica. Klobúk dolu pred všet-
kými týmito velikánmi.

Boli to časy inteligentného, veselé-
ho humoru, poukazujúceho, nasmeru-
júceho, napĺňajúceho a povznášajúce-
ho. Nedá sa porovnať s dnešnou plochou 
prvoplánovou a často až primitívnou a 
diváka urážajúcou komerčnou ponukou 
„zábavy“, ktorá má k humoru tak ďale-
ko, ako kapela za rakvou nebožtíka k 
promenádnemu koncertu.

Milan Lasica bol skvelý herec, naj-
mä divadelný, hoci mnohé jeho filmy sa 
dnes stále pozerajú ako skvelé komédie. 
Jedno z prvých predstavení, ktoré som 
ako mladý chalan videl, boli Plné vrecká 
peňazí. Dodnes mám v hlave niektoré 
dialógy. Nuž – text napísal pán Milan 
Lasica. A zahral skvelo aj postavu Alfré-
da Cicáka, holiča.

Česť Vašej pamiatke, majstre!

Za majstrom Lasicom

» red - Ivan Brožík

25. júla 1897  
spisovateľ Jack London odplával na Klondike, aby sa pripojil k Zla-
tej horúčke; tu napísal svoje prvé úspešné príbehy

Výročia a udalosti
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Slovenská Grafia a.s.
Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava
výrobná spoločnosť v oblasti polygrafického priemyslu

PRIJME IHNEĎ
TLAČIAROV
ROBOTNÍKOV výroby expedície lisovne

NASTAVOVAČOV
KNIHÁROV
KNIHÁROV
MECHANIKA
SKLADNÍKOV
ELEKTRONIKA, ELEKTRIKÁRA

Bližšie informácie: 
tel.: 02/4949 3853, 02/4949 3854, 02/4949 3111 

e-mail: kariera@grafia.sk,  www.grafia.sk 

Požiadavky:

Mzda od 850 € - 1 500 €
(z toho: základná zložka mzdy od 500 €, príplatky do 150 €)
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UPRATOVACIA SLUŽBA
hľadá do tímu

pani / slečnu
na upratovanie

firiem a domácností - TPP.
Bezúhonná, spoľahlivá,

ústretová.

0911 624 990
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▪ Pozícia: lešenár, pomocný lešenár 
▪ Druh pracovného pomeru: živnosť
▪ Mzdové ohodnotenie: od 8 do 11 eur/hod v závislosti od skúseností
▪ Podmienky: živnostenské oprávnenie, lešenársky preukaz, zdravotná  
   spôsobilosť na prácu vo výškach
   Výhodou je vodičský preukaz sk. C
▪ Miesto výkonu práce: Slovnaft,a.s. ,Bratislava
▪ Firma sa špecializuje: na stavbu a prenájom lešenia – systémové  
   pozinkované a priestorové lešenie a hliníkové pojazdné plošiny

HĽADÁME do nášho tímu

Kontak: Miroslav Červený – výkonný riaditeľ ,
t.č.: 0908 716 916, mail: assa@nextra.sk
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PONÚKAME PRÁCU V ČR 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ

BLIŽŠIE INFORMÁCIE  NA BEZPLATNEJ LINKE: 

0800 500 091

MZDY OD 900 € DO 1300 € / MESAČNE
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Prijmeme
vodičov MKD
na prácu SK, CZ, DE

Práca pondelok–piatok,

víkendy voľno. Plat 750 €

mesačne brutto + odmeny +

bonusy, spolu 1400–2000 €.

0948 534 542
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KURZ SBS
V BRATISLAVE

kurz  začína    9. 8. 2021

KURAM

Volajte: 0904 001 475

195 €
CENA 

Evidovaní na Úrade práce môžu 
mať kurz ZADARMO!
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HĽADÁME
UPRATOVAČKU/ČA 

do objektu v Pezinku  
Mzdové ohodnotenie : 3,90 € netto 
Pracovná doba : ranná /poobedná

NÁSTUP MOŽNÝ IHNEĎ

V prípade záujmu volajte 

na tel. č. 0907 795 150 
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ZÁRUKA

5
ROKOV

STOLIČKOVÉ VÝŤAHY

BEZPLATNÁ
INFOLINKA

Volajte teraz pre bezplatnú a nezáväznú obhliadku

  Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na zakúpenie 
stoličkového výťahu peňažný príspevok
 Vynikajúca kvalita prevedenia
 Funguje aj v prípade výpadku elektrického prúdu
 Inštalácia za 1 deň a bez potreby stavebných úprav 
 Náš vlastný technický tím pre rýchly zákaznícky servis 

Veľmi obľúbené

Sme tu pre Vás po celom Slovensku 

0800 162 162
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Slovenská agentúra prijme pracovníkov 

do Nemecka na pozíciu 

„POMOCNÝ OPERÁTOR VO VÝROBE“ 
VÝROBKOV Z RECYKLOVANÝCH 

PLASTOV.
- Kontrola kvality výrobkov, obrúsenie výrobku, 

ukladanie na palety, viazanie paliet a pod.

- Pracuje sa od pondelka do soboty 8 hod. denne 
�����������������������������������
������������������������������������������

- Práca vhodná len pre chlapov 

- ������������
	����
	��	�
���������	��
��������������������
- Práca na slovenskú pracovnú zmluvu 

- �������������������� - ������ ���

�������
���������������������������������������������

�����������������������������

����������������������������

de@personalnyservis.sk
0902123555  I  0911614263
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info@c-group.sk I 0903 431 350
nabor@c-group.sk I 0910 431 545
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PRIJMEME

3000 EUR/mesačne Brutto
Mäsiar (Rakúsko)

2600 EUR/mesačne Brutto
Brigáda(Nemecko)

2600 EUR/mesačne Brutto
SKLADNÍK (Nemecko)
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AIW - Práca pre opatrovateľky
    seniorov v Rakúsku 

Kritériá 
pre spoluprácu :

 opatrovateľský kurz a prax·

  dobrá znalosť nemeckého jazyka ·

·  vek 25 až 60 rokov
 

 pracovať v Rakúsku môžete už o pár dní 
 

m rtner r ú ríž

máme stále dostatok ponúk )

14-dňo y, r ť

Honorár 1 100 až 1 600 € brutto / 15 dní
Dopravu hradí klient, strava a ubytovanie ZDARMA!

Máme zástupcov
v každom kraji Slovenska!

Volajte na bezplatné číslo 
0800 24 24 44

a dohodnite si pohovor. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 


