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Dobrý deň som veľmi potešený. Potešil ma zážitok na Daňovom úrade Žilina, ako každý
občan som aj posledný deň podával daňové priznanie a k mojej smole som si nevzal z domu
pripravené účty, aby som mohol zaplatiť daň. Keďže na úrade bolo nekonečné množstvo ľudí
už len moja otázka kde nájdem čísla účtov mi v rýchlosti vysvetlili len veľmi stručne a keďže
som ako správny Slovák neporozumel, vybral som sa pohľadať niekoho, kto mi poradí. No to
bolo bezúspešné až po schodoch sa ku mne blížila slečna (pani) ohnivými červenými vlasmi a
smutným pohľadom no láskavým slovom ma oslovila, či mi môže pomôcť vraj vyzerám tak
bezradne až mi to vyrazilo dych načo som to rýchlo vyblafol na ňu, a poviem Vám vyzerala
byť niekde na odchode nabalená zložkami mi milo odvetila. Dievčatá majú toho veľa ale ak
viete svoje údaje vďačne Vám to zistím. Kukal som na ňu či to myslí vážne, zaviedla ma k nej
kde na ňu už čakali lebo boli na odchode a ona len povedala pomôžem tomuto pánovi a
pôjdeme. Všetko mi starostlivo vypísala a popriala mi krásny a úspešný deň. Odchádzal som
ako obarený kukol som menovku kde stálo typicky slovenské meno Inez (Čavajdová) keď sa
doma pochválil ako som super obišiel , môj otec poznamenal, že tú pani pozná a vraj jemu už
toľko krát pomohla, že to sa ani napísať nedá. Vraj je to poklad a takých ľudí je veľmi málo.
Chcem jej vysloviť veľké Ďakujem za nás oboch. Keby bol v dnešnej dobe taký každý. Aj
keď úrad je úplne super a ľudia sú tam milí , zrejme aj preto lebo majú inšpiráciu Inez. Tak aj
mi jej prajeme krásny a úspešný a nech sa jej darí rozdávať úsmev a dobro ako doteraz. Je tam
radosť chodiť a robí dobre meno Daňovému úradu. Ďakujem Denis Zuzik

