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Subjektívne a objektívne

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Vláda (a občania Slovenska spolu s ňou) 
má za sebou sto dní od nástupu do funk-
cie a začiatku plnenia si svojej hlavnej 
úlohy – vládnutia. Vládnutie je delego-
vané spravovanie „vecí verejných“. 

Tento rok to však naša výkonná moc 
ľahké nemala, hneď po oficialitách – vlast-
ne, asi už počas nich, si členovia vlády 
navliekli hasičské uniformy a začali hasiť 
katastrofu s menom pandémia na veľmi 
blízkom obzore, takpovediac hneď za hum-
nami. A to aj napriek nedisciplinovanosti 
občanov a odporu väčšiny médií, ktoré 
dnes píšu pravý opak toho, čo písali v marci 
a v apríli, a to bez akejkoľvek hanby. Mnohí 
spomedzi nás sú ako povestný doktor Jekyll 
pán Hyde  z novely škótskeho spisovateľa 
Roberta Louisa Stevensona z roku 1886. 
Ráno takí, večer onakí a v noci úplne iní. V 
prípade zástupcov siedmej veľmoci je to tra-
gédia, v súvislosti s občanmi – smutný fakt.

Mieša sa nám subjektívno s objek-
tívnom. Teda na vysvetlenie – naše vlast-
né „dojmológie“ s okolnosťami faktov. A 
horšie je, ak ani tie vlastné „dojmológie“ 
nie sme schopní mať, ale preberáme tie 
cudzie ako sväté písmo, bez štipky racio-
nality a poznania reality.

Je pravda, že mať vlastný názor aj 
v dnešných dobách je iba púho-púha 

trúfalosť, ak nie drzosť. Nosia sa názory 
konformné, teda, prispôsobené sa pre-
važujúcim či dominantným názorom, 
požiadavkám, normám, moci. A penia-
zom. A najmä úradníkom. Mnohým, žiaľ. 
Takým tým v štýle „slúžiť a byť“.

Kto ich nemá, má smolu. V takejto 
atmosfére objektivita vlastne zaniká ako 
zrnko soli vo vaničke vody. Častokrát 
sa o ňu už ani nesnažím,a j tak ju nikto 
nechce ani počuť, ani čítať. A dokonca, 
ešte stále sú aj takí, ktorí by ju najradšej 
umlčali. Hoci aj nábojom v schránke, ale 
to je už extrémne prirovnanie. Niekedy 
stačia iba varovné a dobromyseľne znejú-
ce varovania typu - „dávaj si pozor“, „váž 
slová“, alebo im významovo podobné.

Takže sto dní vlády z môjho naozaj 
subjektívneho pohľadu – všetko mohlo 
byť aj horšie. Vzhľadom na pandémiu, 
na to, v akom stave vláda prevzala štát, 
štátnu kasu, mnohé inštitúcie. 
Lenže – mohlo by to byť aj 
lepšie. A na to lepšie asi ča-
káme všetci ako to povest-
né kura – veď viete na čo.

Uvidíme o ďalších 
sto dní – s pozdra-
vom a želaním v 
lepšie časy
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KAMENÁRSTVO Ján Putifár

ŽULOVÉ
POMNÍKY

Využite naše
bezkonkurenčné

ceny!

j.putifar@centrum.sk•0903 479 777
Nájdete nás ľahko v Coop Jednota Sereď
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0915 445 364

Výroba a predaj palivového drevaOne
Trade

s.r.o.

Výroba a predaj palivového dreva

Sereď, Ul. Ku Campingu - areál kasární

www.drevodokrbu.skwww.drevodokrbu.sk
-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

-guľatina
-sypané

-paletované
-preprava dreva

-REZIVO Agát/Dub

0915 445 364
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Ondrej Košťál - O.K. - interiér, Leopoldov, 0907 206 757, kostal.ondrej@gmail.com


  

už od45 Eur

KRAJČÍRSTVO

Šitie,
oprava

a predaj
odevov

0908 657 610
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Otv.hod.:
PO - PIA

9oo~12oo h.
14oo~1530 h.

www.facebok.com/MG Fashion.zákazkové krajčírstvo

nákupné centrum
Nova, Sereď

ul. D. Štúra

0911 277 795

HC + Sereď + okolie

www.krtkovaniehlohovec.sk

NON STOP
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KRTKOVANIE

UPCHATEJ

KANALIZÁCIE
tlakové vodné čistenie
monitoring kanalizácie

elektromechanické krtkovanie
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KAMENÁRSTVO ŠOPORŇA
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17Šoporňa, Komenského 980, tel: 0903 471 375

www.kamenarstvomanura.sk

OTVORENÉ

AJ V SOBOTU

NOVÉ TVARY POMNÍKOV

BEZKONKURENČNÉ CENY

JARNÁ AKCIA - zľavy až 25%

Vymazávanie

korýtok,

opravy striech

a komínov
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0904 272 338
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA

0904 990 450

Diagnostika - vyšetrenie

všetkých orgánov tela

Odhalíme všetky príèiny
Vašich zdrav.problémov
a riešime ich! Cena 15 €
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InzercIa

HLOHOVECKO
SEREĎSKO

Lucia Pavlovičová  0905 444 052

Distribúcia:
Marek Rus   0908 979 496
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Šéfredaktor: Ivan Brožík 

Každý týždeň: 
Dolná Streda, Pata, Pusté Sady, 
Horný Čepeň, Sereď, Šalgočka, 
Šintava, Šoporňa, Vinohrady nad 
Váhom, Zemianske Sady, Hloho-
vec, Šulekovo, Bojničky, Červeník, 
Dolné Otrokovce, Dolné Zelenice, 
Dvorníky, Horné Otrokovce, Horné 
Trhovište, Horné Zelenice, Jalšové, 
Kľačany, Koplotovce, Leopoldov, 
Madunice, Pastuchov, Ratkovce, 
Sasinkovo, Siladice, Trakovice, Žl-
kovce, Pata, Štrkovec  

hlohovecko@regionpress.sk

redakcia: SOKOLOVŇA
Milana Rastislava Štefánika 2997 

Sereď

Hlohovec

Sereï

Leopoldov

západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

DISTrIBúcIa (28.510 domácností)

BV   94.750 Bratislavsko Východ
Bz 100.200 Bratislavsko Západ
DS   33.080 Dunajskostredsko
Ga    31.290 Galantsko+Šaliansko
Hc    28.510 Hlohovecko+Sereďsko
KM    16.370 Komárňansko
LV     31.310 Levicko
Ma    27.450 Malacko
nr   54.930 nitriansko
nz    34.140 novozámocko
PK     18.210 Pezinsko
Pn    38.810 Piešťansko+NM+MY
Sc    27.920 Senecko
Se    34.570 Senicko+Skalicko
TO   40.560 Topoľčiansko+PE+BN
Tn   59.430 Trenčiansko+DCA+IL
TT   46.550 Trnavsko
zM    18.990 zlatomoravsko

BB   50.530 Banskobystricko+BR
KY    29.120 Kysucko=CA+KM
LI   35.020 Liptovsko=LM+RK
Lc   30.690 Lučenecko+VK+PT
MT    41.690 Martinsko+TR
Or   36.230 Oravsko=DK+NO+TS
PB   28.230 Považsko=PB+PU
PD    41.340 Prievidsko
zV   39.560 zvolensko+DT+KA
zH    27.490 Žiarsko+ZC+BS
za    52.120 Žilinsko+BY

BJ    33.870 Bardejovsko+SK+SP
Ge     28.710 Gemersko = RV+RS+RA
HU   26.640 Humensko=VT+SV+ML
Ke    83.740 Košicko
KS    20.730 Košicko okolie
SL     12.970 Ľubovniansko
MI   29.620 Michalovsko+TV+SO
PP      41.130 Popradsko+KK
PO      45.115 Prešovsko+SB
Sn    32.750 Spišsko+LE+GL

Vydavateľ nezodpovedá za obsah a 
pravdivosť inzerátov. Neprešlo jazy-
kovou úpravou.

Prosba o pomoc: Prosíme Vás, v prípa-
de, že viete o mieste, kam naše noviny 
nechodia, dajte nám, vedieť. Ďakujeme.

Vydavateľ: 
REGIONPRESS, s.r.o.
Pekárska 7489/40A, 917 01 Trnava
IČO: 36252417 
reg. MKSR EV 3676/09
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OKNÁ - DVERE - BRÁNYOKNÁ - DVERE - BRÁNY

www.hanza.skwww.hanza.sk

GARÁŽOVÉ BRÁNY

HLINÍKOVÉ A PLASTOVÉ

OKNÁ A DVERE NOVI
NKA

0903 573 031

0903 275 337

0903 573 031

0903 275 337

1616

auto-moto/predaj 1

auto-moto/iné 2

byty/predaj 3

byty/prenájom 4

domy/predaj 5

pozemky/predaj 6

reality/iné 7

» Kúpime Vašu nehnuteľ-

nosť na počkanie. Platba 

v hotovosti, tel.: 0944 

630 600 

stavba 8

» Kúpim haki lešenie, tel.: 

0908 532 682 

domácnosť 9

záhrada, zverinec 10

» Predám kukuricu, tel.: 

0905 851 635 

hobby a šport 11

» Predám vodný skúter s 

príslušenstvom, tel.: 0915 

400 088

» Kúpim staré hodinky 

mince bankovky knihy 

odznaky, tel.: 0903 753 

758 

» Kúpim ľudové kroje, tel.: 

0902 708 047 

deťom 12

rôzne predaj 13

» Predám lacno (doho-

dou) zachovalú chladnič-

ku 500L, tel.: 0917 125 161 

» Kúpim starožitné 

predmety akékoľvek- ma-

žiare, umývadlá, motorky, 

bicykle, babety... platba 

ihneď, tel.: 0903 269 176

rôzne/iné 14

» KÚPIM VZDUCHOVKU, 

tel.: 0910 419 469 

hľadám prácu 15

» HĽADÁM SI BRIGÁDU NA 

STAVBÁCH. POM. PRÁCE, 

tel.: 0949 778 527 

zoznamka 16

Občianska riadková inzercia

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

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

Spätnou SMS vám potvrdíme 
prijatie inzerátu a jeho cenu, 
ktorú vám vyúčtuje váš mo-
bilný operátor. Cena je 0,60 € 
s DPH za každých začatých 30 
znakov textu vášho inzerátu 
vrátane medzier. Nič iné neúč-
tujeme. Upozornenie! Služba 
nefunguje u operátora 4ka.
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, HC zameňte za skratku 
novín, ktorú nájdete na druhej 
strane vľavo dolu. Službu Plat-
baMobilom.sk technicky zabez-
pečuje ELET, s.r.o.

01 AUTO-MOTO / predaj        

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

08 STAVBA                    

09 DOMÁCNOSŤ    

10 ZÁHRADA A ZVERINEC    

11 HOBBY A ŠPORT   

12 DEŤOM    

13 RÔZNE / predaj    

14 RÔZNE / iné    

15 HĽADÁM PRÁCU    

16 ZOZNAMKA    
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Zažite neopakovateľnú 
rodinnú dovolenku 
v Tatrách

www.hotel-hubert.sk
recepcia@hotel-hubert.sk
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BALKÓNY • ZIMNÉ ZÁHRADY • TERASY

0948 787 777  |  www.balkona.eu

Zľavy platia do 15. 7. 2020. 

Ku každej objednávke darček  |  Možnosť splátok s 0% úrokom

zasklievanie terás

splátky od 149 €

zimné záhrady 

splátky od 98 €

VYHRAJTE 400 €VYUŽITE ŠPECIÁLNE ZĽAVY AŽ DO 35%
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Zažite váš 
modernejší

KAUFLAND
v Hlohovci

UŽ OTVORENÝ!
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Ministerstvo dopravy spúšťa nové 
vlakové spojenia v regiónoch Slo-
venska. Fungovať budú od 4. júla 
počas celej letnej sezóny a pomôžu 
opätovne naštartovať cestovný ruch 
u nás. 

Nové sezónne vlaky sú jedným z 
projektov, ktoré súčasné vedenie rezor-
tu dopravy v spolupráci s oblastnými 
organizáciami CR realizuje prioritne na 
podporu domáceho cestovného ruchu 
na Slovensku, ktorý patrí k najdôleži-
tejším prierezovým odvetviam nášho 
hospodárstva.

„Som veľmi rád, že spúšťame nové 
sezónne vlaky, ktoré nám pomôžu 
zviditeľniť nové turistické destinácie a 
možno aj málo známe lokality na Slo-
vensku. Chceme, aby ľudia mali mož-
nosť spoznávať naše regióny a práve 
tieto sezónne vlaky považujem za spo-
jenie príjemného s užitočným. Zároveň 
všetkých vyzývam, aby túto možnosť 
využili a vyskúšali, pretože som pre-
svedčený, že Dovolenka na Slovensku 
je dobrý nápad,“ uviedol minister do-
pravy Andrej Doležal.

Nové sezónne vlaky prioritne sme-
rujú do nových turistických oblastí aj 
s ohľadom na podporu cykloturistiky. 
Rezort dopravy v spolupráci s orga-
nizáciami cestovného ruchu vyberali 
miesta ich prevádzky tak, aby dokázali 
verejnosť niečím výnimočným osloviť. 
Návštevníci  tak budú môcť spoznávať 

Spiš, prejsť bicyklom popri rieke Mora-
va, objavovať krásy Slovenského rudo-
horia či históriu našich hradov.

Ministerstvo dopravy dlhodobo 
presadzuje zavedenie nových vlakov 
počas letnej sezóny na Slovensku. 
Dôvodom je tiež fakt, že dokážu zvidi-
teľniť a podporujú rozvoj samotných 
regiónov. V nasadených vlakov bude 
platiť klasické cestovné vrátane všet-
kých zliav bezplatnej prepravy pre vy-
brané skupiny cestujúcich podľa stano-
veného cestového poriadku.

Ak sa chystáte na cestu bicyklom 
a plánujete použiť aj vlak, najskôr si 
preštudujte prepravné podmienky u 
jednotlivých prepravcov. Dozviete sa v 
nich okrem iného aj to, že ak plánujete 
skupinový výlet, je lepšie prepravcovi 
ozvať sa skôr ako vo chvíli nástupu do 
vlaku aj s bicyklami.

Pre objavnú turistiku po Slovensku

»  red

Obec Kľačany v  súlade s  uznesením č. 25/2020                            

v  nadväznosti na ustanovenie § 9a ods. 1 písmeno a)  

Zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí s použitím § 281 

až § 288 zákona SNR č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v  znení neskorších predpisov a § 7 Zásad 

hospodárenia s majetkom Obce Kľačany

Prihlášku do obchodnej verejnej súťaže je potrebné 
odoslať: do  31.07. 2020 (piatok) do 12:00 hod.  v zalepenej 
obálke s označením:
„Prenájom nebytových priestorov KĽAČANY – NEOTVÁRAŤ“
Doručiť  návrh na adresu vyhlasovateľa:

Obec Kľačany, Obecný úrad  920 64 Kľačany 211
Bližšie informácie na tel. č.: 033/744 32 00, 0911 388 828 

Podmienky súťaže zverejnené na www.obec-klacany.sk

VYHLASUJE
OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ
o predloženie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie

 zmluvy „n a   p r e n á j o m“ nebytových priestorov:

Kultúrny dom, súp. č.  272  o výmere 320,64 m2
a priľahlý priestor letnej záhrady pri kultúrnom dome.
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Kamenárstvo ADAM - RUŽA

0911 499 871, 0904 610 406
vaskovicadam20@gmail.com

AKCIA
JÚL – AUGUST 

2020

● Nové pomníky - žula, terazzo
● Krycie dosky, sekanie písma
● Rekonštrukcie starých hrobov
● Obnova písma - brúsenie pomníkov strojovo
● Dlažba, betónové chodníky

1 HROB: od 990 € 
2 HROB: od 1300 € 

DÔCHODCI A ZŤP
VÝRAZNÉ ZĽAVY NA VŠETKO

Radi Vás navštívime aj doma.

seriózne, kvalitne,bez zálohy,doprava ZDARMA
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6. júla 1785     
bol za menovú jednotkou USA jednomy-
seľne zvolený dolár.

Výročia a udalosti

7. júla 1919    
zanikla Slovenská republika rád.

8. júla 1497    
Vasco da Gama vyplával na prvú priamu 
európsku výpravu do Indie.

Výročia a udalosti
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INZERCIA
0905 444 052

Príslovia

Šťastie oči zalepuje a ne-
šťastie otvára.

Sľubuje ti hory-doly a ne-
podá ti pohár vody.

Kto má prácu, tomu čas 
nikdy nie je dlhý.

Bohatý sa diví, ako sa 
chudobný živí, chudobný 
sa živí snadne, bohatý sa 
nazdá, že kradne.

Kto má čisté svedomie, 
klebetám sa vysmeje.

Čo jeden hlupák skazí, to 
sto múdrych nenapraví.

Sprostý ani vravieť, ani 
mlčať nevie.

Dobrá studňa v suchu 
vodu dáva, dobrý priateľ 
v núdzi sa poznáva.

Zima bez ľadu, kaša bez 
medu, potok bez ryby, to 
sú samé chyby.

Kto moc hostí do domu 
vodí, chytro po žobraní 
chodí.

Ak máš suseda zlého a 
pritom bohatého, predaj 
všetko a uteč od neho.

Kde ťa radi majú, nechoď 
často a kde neradi, nikdy.

Faloš a klam zradí sa 
sám.

Každá líška svoj chvost 
chváli, pokiaľ si ho nepo-
páli.
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„Chôdza je jedným z najlepších 
spôsobov, ako sa dostať do ideálnej 
fyzickej aj psychickej formy“, tvrdí 
Írsky výskumník, neurológ Shane 
O‘Mara a vysvetľuje, ako prechádz-
ky ovplyvňujú svaly, obehový sys-
tém a naše mozgy. 

Podľa neho aj aj 5 000 krokov (pri-
bližne štyri kilometre) chôdze v prírode 
navyše od obvyklých pohybových pra-
covných činností môže mať pre našu 
kondíciu veľký význam.

O‘Mara hovorí, že hoci sa obvykle 
cítime nie v pohode, dokonca až zle či 
hrozne, úplne bez energie, na vyčerpa-
né telo i unavený mozog je jednoduchý 
liek. Prechádzka. Nemusí byť každý 
deň, aj štyri kilometre chôdze – asi ho-
dinka týždenne v prírode dokážu telo 
zásobiť potrebnou energiou na zvláda-
nie krízových stavov nášho fyzična či 
duševna. Jeho kniha „Šťastie z chôdze“ 
vyšla v marci 2020, pôvodné vydanie 
vyšlo v roku 2019 s názvom „Chvála 
chôdzi“ . Sám Shane  O‘Mara nachodí 
denne okolo 13000 krokov. A robil tak 
aj v čase najprísnejších protipandemic-
kých opatrení v Írsku.

Podľa neho existuje niekoľko veľ-
mi dobrých štúdií zo Spojených štátov, 
ktoré posudzujú počet prejdených kro-
kov denne. Ak kráčate denne menej ako 
5 000 krokov, máte sklon k sedavému 
životnému štýlu a máte vyššie riziko 
srdcových chorôb alebo metabolického 

syndrómu. Podľa štúdií by sa odporú-
čalo najmenej 7 500 krokov počas dňa. 
Vraj však tiež platí – doprajte si o 5 000 
krokov denne viac ako doteraz a ste na 
bezpečnej ceste.

Shane O’Mara. Shane je profesorom 
experimentálneho výskumu mozgu 
na Trinity College v Dubline. Tvrdí, že 
ľudské senzory fungujú najlepšie, keď 
sú v pohybe. Kráčanie má podľa neho 
mnohé výhody, ľudia, ktorí viac krá-
čajú trpia menej často depresiou, sú 
otvorenejší. Výhodou kráčania oproti 
ostatným cvičeniam je to, že je ľahko 
dostupné, je možné ho jednoducho 
zakomponovať do dennej rutiny a nič 
špeciálne k nemu netreba. 

Chôdza je najlepšia lekárnička

» red, zdroj – Der Spiegel

IZOLÁCIE a ZATEPLENIE STRIECH
KLAMPIARSKE PRÁCE
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PLOCHÉ STRECHY

Obhliadka, poradenstvo

a cenová ponuka ZDARMA!

0908 701 103
www.hydroizolacie-izoltim.sk

Ďalej robíme: elektrika, voda, plyn, kanalizácia a kúrenie

záhrady a betonárske práce

RV - STAV Vám ponúka

0948 303 168 
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PRERÁBKY DOMOV

Akcia na materiál až do 25%

OBHLIADKA, ROZPOČET ZADARMO
BYTOV AKÉHOKOĽVEK DRUHU

ponúka priestory
na prenájom

školského bufetu.
Bližšie informácie na stránke

www.soshlohovec.sk.

SOŠ chemická,
Nerudova 13, Hlohovec

9
6

-0
 T

T
2

6
7
5
-1
1



HC20-27-strana 6

TIP NA VÍKEND Najčítanejšie regionálne noviny
6

Aké by to bolo leto bez poriadnej 
grilovačky. Ak sa aj vy  chystáte 
vytiahnuť a očistiť gril, rozžeraviť 
uhlíky a pustiť sa do prípravy chut-
ných špecialít, nechajte sa inšpiro-
vať. Prinášame osvedčené rady na 
kvalitné grilovanie a tipy na skvelé 
pochúťky.

Dnes sa griluje všade, v záhradách, 
na chatách i na lúkach, dokonca i na 
sídliskových dvoroch. Skôr ako sa pus-
títe do samotného grilovania, venujte 
pozornosť príprave grilu ale aj výberu 
kvalitných surovín.

Hygiena je dôležitá
Základom kvalitného grilovania je 

čistý gril. Je potrebné ho vymiesť a rošt 
dôkladne očistiť drôtenou kefou. Vhod-
né je pri grilovaní používať masívny lia-
tinový rošt, ktorý optimálne akumuluje 
teplo z ohniska.
Náš tip: Ak máte v pláne grilovať väč-
šie kusy mäsa, zvážte použitie otočné-
ho grilu. Vďaka jeho otáčaniu sa mäso 
pečie rovnomerne, pričom sa neustále 
zvlhčuje vlastnou šťavou a zostane tak 
skutočne lahodné a šťavnaté.

Vyberte kvalitné uhlie 
alebo drevo

Na grilovanie je vhodné dubové, 
bukové či brezové drevo. Ak sa preň 
rozhodnete, nikdy nepoužívajte drevo 
zhnité alebo lakované. V prípade, že 
zvolíte drevené uhlie, kupujte to, ktoré 
neobsahuje aditíva.
Náš tip: Pri rozpaľovaní uhlia nepou-
žívajte chemické podpaľovače. Uhlie, z 
ktorého si pripravíte pahrebu by malo 
byť čisté, s povlakom bieleho popola.

Dodržujte vhodnú teplotu
Suroviny určené na grilovanie uk-

ladajte na rošt vtedy, keď sú uhlíky 
rozžeravené do červena, ale nehoria 
plameňom. Pokúste sa dosiahnuť stred-
nú teplotu. Pri vysokej teplote sa môže 
marináda pripaľovať a to nie je pre chuť 
a kvalitu grilovaných pokrmov žiadúce. 
Tiež pamätajte na to, že čím sú grilova-
né potraviny mäkšie, tým nižšiu teplotu 
potrebujú.

Náš tip: Správnu teplotu pahreby si 
môžete ľahko otestovať. Podržte ruku vo 
výške približne 12 centimetrov nad gri-
lom. Ak majú uhlíky tú správnu teplotu, 
udržíte ruku nad grilovacou plochou 5 
až 7 sekúnd. Ak by ste ju tam udržali 
kratšie, je teplota privysoká.

Nepodceňte výber 
a prípravu surovín

Na grilovanie sa hodí hovädzie ste-
hno, bravčová krkovička či panenka, 
kuracie prsia bez kože, kuracie krídel-
ká ale aj vykostené kuracie stehná. Z 
rýb siahnite po čerstvom lososovi ale-
bo tuniakovi. Zo zeleniny sa osvedčila 
cuketa, baklažán, kukurica, paprika 
aj paradajky. Svoje miesto na grile si 
však získava aj ovocie. Výborne sa ho-
dia broskyne či slivky. Všetky suroviny 
je vhodné pred grilovaním marinovať. 
Pokrmy tak získajú na chuti.
Náš tip: Suroviny pripravené na grilo-
vanie vyberte z chladničky dve hodiny 
pred grilovaním, aby dosiahli izbovú 
teplotu. Po tom, ako mäso vyberiete z 
grilu, nechajte ho ešte pár minút ulože-
né na teplom mieste, až potom ho krá-
jajte a podávajte.

Myslite aj na svoje zdravie
Ak grilujete na príliš silnom ohni a 

dyme, vznikajú pri príprave vašich po-
krmov zdraviu škodlivé látky. Ak pozo-
rujete na jedle príliš tmavé a spálené 
časti, rozhodne ich pred konzumáciou z 
pokrmov odstráňte.
Náš tip: Vyhnúť sa horiacemu tuku 
môžete aj tak, že budete pri grilovaní 
používať na to určené perforované mis-
ky. Oceníte ich aj pri príprave mäkších 
druhov zeleniny, ktorá by sa inak mohla 
pripaľovať.

Pripravte si predjedlo, 
hlavné jedlo aj zákusok

Chlieb s grilovaným cesnakom
Suroviny: 2 celé hlávky cesnaku, soľ, 
mleté čierne korenie, olivový olej, chlieb
Postup: Každú hlávku cesnaku zaba-
líme do alobalu a grilujeme 45 minút. 
Potom na grile opečieme krajce chleba a 
následne každý pokvapkáme olivovým 

olejom. Hotové strúčiky cesnaku vy-
tlačíme zo šupky a natrieme na chlieb. 
Osolíme a okoreníme.

Marinované kuracie krídelká
Suroviny: 500 g kuracích krídel, dva 
strúčiky cesnaku, lyžicu medu, mleté 
čierne korenie, lyžicu olivového oleja, 
lyžicu sójovej omáčky, podľa potreby soľ 
a citrónová šťava na ochutenie
Postup: Kuracie krídelká umyjeme v 
studenej vode, osušíme kuchynskou 
papierovou utierkou a vložíme do mis-

ky s marinádou a poriadne ňou potrie-
me každé krídelko. Necháme odležať 
minimálne dve hodiny, alebo cez noc 
v chladničke. Potom už len grilujeme a 
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame 
dva strúčiky pretlačeného cesnaku, ly-
žicu medu, mleté čierne korenie, lyžicu 
olivového oleja, lyžicu sójovej omáčky, 
soľ a citrónovú šťavu.
Náš tip: Ak by bola marináda príliš 
hustá, zriediť ju môžete vodou.

Kuracie steaky v jogurte
Suroviny: 600 g kuracích pŕs, 3 lyžice 
bieleho jogurtu, lyžičku soli, 2 lyžice ole-
ja, mleté čierne korenie, zmes vášho ob-
ľúbeného korenia, lyžicu sekanej mäty
Postup: Kuracie prsia umyjeme v stu-
denej vode, osušíme kuchynskou pa-
pierovou utierkou a vložíme do misky 
s marinádou tak, aby ňou bol pokrytý 
každý plátok mäsa. Necháme odležať 
minimálne dve hodiny, alebo cez noc 
v chladničke. Potom už len grilujeme a 
vychutnávame.
Marináda: V sklenej miske zmiešame 

jogurt, soľ, olej, mleté čierne korenie, 
ďalšie korenia podľa chuti, mätu - mô-
žete ju nahradiť vašimi obľúbenými by-
linkami.
Náš tip: Mäso na grile neotáčajte vidlič-
kou ale pomocou klieští. Zabránite tak 
vytekaniu šťavy z mäsa.

Grilované broskyne s marcipánom
Suroviny: 8 broskýň, 100 g marcipánu, 
125 g mascarpone, 50 g maslových su-
šienok, lupienky mandlí
Postup: Umyté broskyne prekrojíme na 
polovice a odkôstkujeme. Položíme ich 
na gril a počkáme, kým nie sú horúce. 
Potom do každej polovičky vtlačíme 

guľku z marcipánu, na to dáme kôpku 
mascarpone a vrch posypem podrvený-
mi maslovými sušienkami a mandľo-
vými lupienkami. Naplnené broskyne 
vrátime späť na gril a pečieme, kým sa 
mascarpone nezačne topiť.
Náš tip: Pri grilovaní broskýň môžete 
použiť perforované misky. Bude sa vám 
pracovať lepšie a broskyne sa nepripečú.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Vsaďte na kvalitné suroviny a dôslednú hygienu 

Je tu čas letných grilovačiek

Užite si príjemnú letnú grilovačku.                                        foto autor davyart pixabay

Marinované kuracie krídelká sú klasikou.                              foto autor pexels pixabay

Nezabudnite!
Na gril neukladajte surové mäso 

vedľa toho, ktoré už prešlo tepelnou 
úpravou. To platí aj v prípade pra-

covnej dosky či používaného náradia. 
Vyčleňte si zvlášť náradie na surové a 

osobitne na už hotové mäso.

Zelenina sa veľmi hodí aj na prípra-
vu špízov. Ak zvolíte kombináciu s 
mäsom, použite menšie kúsky mäsa 
a väčšie kusy zeleniny, budú hotové 
súčasne.       foto autor RitaE pixabay



HC20-27-strana 7

ZAMESTNANIE, SLUŽBYHLOHOVECKO
7

3
3
-0
0
5
1

7
5
-1
1

Prijmeme brigádnikov 
(aj študentov) na vedľajší pracovný

pomer do stavebnej podlahárskej firmy

BETONÁR alebo PODLAHÁR
VP sk. B, C je vítaný

0905 483 900

REAL-FLOOR Leopoldov
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Mesačne od 1 000 Eur / netto,
prax nutná, tepovanie, leštenie, umývanie vozidiel
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Bratislavská 8 (areál Poľnonákupu), Trnava
0903 657 414, sracing@stonline.sk, sracingt@mail.telecom.sk

DO RUČNEJ UMYVÁRKY
HĽADÁME PRACOVNÍKA

šikovných murárov, tesárov,
strojníka na obsluhu minibagrov

a traktorbagra a šoféra na nákladné
auto s hydraulickou rukou 

Platobné podmienky: od 5 €/hod. alebo dohodou.

0915 46 27 27
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ZABEHNUTÁ STAVEBNÁ
FIRMA PRIJME

PONUKA PRÁCE V ČRPONUKA PRÁCE V ČR
OSTRAVA OSTRAVA -  OPERÁTOR VÝROBY-  OPERÁTOR VÝROBY
ŠTETÍNŠTETÍN - ZVÁRAČI NA ŽIVNOSŤ - ZVÁRAČI NA ŽIVNOSŤ
MLADA BOLESLAVMLADA BOLESLAV - VODIČ VZV, RETRAK - VODIČ VZV, RETRAK

VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY. VHODNÉ PLATOBNÉ PODMIENKY. 
UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ. UBYTOVANIE ZABEZPEČENÉ. 
MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.MOŽNOSŤ ZÁLOH A NADČASOV.

BEZPLATNÁ LINKA: BEZPLATNÁ LINKA: 0800 500 0910800 500 091
WWW.KOSNTRUKTER.SKWWW.KOSNTRUKTER.SK
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SBS GUARDING s. r. o.

príjme strážnikov na prevádzky 

v Seredi

0948 137 340 • andrej.kacer@guarding.sk

Mzda: 3,3330 €/h. brutto
Nástup ihneď.

4. júla 1837   
začala prvá diaľková železničná trať pravidelnú prevádzku medzi 
britskými mestami Birmingham a Liverpool.

Výročia a udalosti

INZERCIA

0905 444 052
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0944 113 140

Z Ľ A V A 

25%
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AIW - Práca - Opatrovanie 
seniorov v Rakúsku!

Kritériá 
pre spoluprácu :

· opatrovateľský kurz a prax
·  dobrá znalosť nemeckého jazyka 

· vek 25 až 60 rokov

roko tro t k R kúsku
r r r k Č rv kríž

máme stále dostatok ponúk aj pre mužov
-dňov rnusy r kúsk živnosť

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 stretnutie. 

www.aiw.sk       Facebook: aiwsk 
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 20 ROČNÁ ZÁRUKA
 NAJLEPŠIA CENA
 ŽIADNA ZÁLOHA
 PRVOTRIEDNA

   KVALITA

NON STOP linka                           0944 720 932
 zameranie   odborné poradenstvo

 cenová kalkulácia na mieste  ZADARMO !!!

OBNOVA STRIECH
 ETERNITOVÝCH  PLECHOVÝCH

 PLOCHÝCH  KANADSKÝ  ŠINDEĽ

RODINNÝCH DOMOV, PANELÁKOV A BYTOVIEK

BEZ DEMONTÁŽE !
SO ZACHOVANÍM PÔVODNEJ KRYTINY

BITÚMENOVOU LEPENKOU

VYKONÁVAME OPRAVY:
KOMÍNOV a ODKVAPOVÝCH ŽĽABOV

obnova plochých striech technológiou COPERNIT
min. záruka 20 rokov

NAJLEPŠIA
CENA

NA TRHU
už 10 rokov

Slovenská
firma

52
- 0

07
4 

 


