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Musíme sa s tým naučiť žiť

» Ivan BROŽÍK / šéfredaktor

Aj to zaznelo v milej, emotívnej a 
slušnej reakcii funkcionárov isté-
ho fotbalového klubu na kritiku zo 
strany hlavného hygienika i predse-
du vlády v súvislosti s absolútnym 
porušením všetkých nariadených a 
odporúčaných hygienických pravi-
diel organizovania spoločenských 
podujatí. 

Áno, s koronou sa treba naučiť žiť, 
to je pravda. Viacerí už majú skúsenosť 
aj s umieraním v súvislosti s ňou. Aj u 
nás. A tá prišla ešte skôr, ako tá, dru-
há, ktorú sa vraj “musíme naučiť”. No 
zdá sa, že sa vracia. Čísla z Talianska, 
Španielska, Nemecka, ale aj Bulharska 
a Chorvátska to dokazujú jasne. Graf 
nových nákaz v Chorvátsku už poma-
ly dosahuje úrovne z druhej dekády 
apríla. Bulharsko je na zozname rizi-
kových krajín a televízie nám ukazujú 
odlet rozjuchaných turistov aj s deťmi 
do Burgasu. Prečítajte si články a ko-
mentáre spred mesiaca, ako namietali 
mnohí “mienkotvorcovia” porušova-
nie ľudských práv vzhľadom na vtedy 
platné obmedzenia u nás. Predháňali 
sa v kritike vlády, premiéra, krízového 
štábu, odborníkov. Teraz mlčia. A čísla 
nám stúpajú. Nemusíme porovnávať 

ani tie z Chorvátska. Mimochodom, 
najzákladnejšie ľudské právo je právo 
na zdravie. Napríklad aj 88 ročného 
človeka, chorého na mnohé závažné 
diagnózy aj bez korony. A s tým sa pri-
oritne musíme naučiť žiť. S tým, že nie 
iba ja, ale sme tu aj my. Nie výlučne iba 
moje potreby a kratochvíle, ale aj my a 
naše zdravie.

Zostáva len čakať, kedy zas naše 
vládne špeciály začnú zvážať z dovo-
leniek ľahkovážnych (na náklady nás 
všetkých), kedy sa zas začne povinná 
karanténa a kedy sa zas novinári roz-
píšu o porušovaní ľudských práv. Len-
že - všetci tí akosi ignorujú všetky iné 
ľudské práva ako tie vlastné. V prípade 
vracajúcej sa pandémie ide takmer o 
úmyselný trestný čin. Aspoň v morál-
nom a etickom, ako aj civilizačnom, ak 
už nie rýdzo právnom zmysle.

Fakt sa s tým musíme 
naučiť žiť, ale trošku inak. 
Teda, oveľa zodpoved-
nejšie a ohľaduplnejšie, 
vážení!

S pozdravom veľa 
šťastia
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RK Okná s.r.o
kvalita za rozumnú cenu
OK NO V P LNEJ VÝBAVE

0905 383 034
rkokna@zoznam.sk

iba za
333€

TIENIACA TECHNIKA
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NÁBYTOK NA MIERUNÁBYTOK NA MIERU

Róbert Bukovský   |        0911 266 549

Za rozumné ceny!

www.nabytokbukovsky.sk

Zameranie a návrh ZADARMO!

Za rozumné ceny!

Zameranie a návrh ZADARMO!

07
-0
01
2

škridla výpredaj

3,50 €/m2

0905 746 124

STRECHY

09

ARRI s.r.o. 

www.strecha.ws

NA KĽÚČ

Cenové ponuky ZDARMA
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0907 173 047, Tešedikovo
www.prerabka-kupelne.sk

BYTOVÝCH JADIER 
A KÚPEĽNÍ

KOMPLETNÁ
PRERÁBKA
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KAMENÁRSTVO KAJAL
(medzi Galantou a Šaľou)

od pondelka do soboty: 8°° - 17°°
tel.: 0948 312 754

Na výstave nájdete
najnovšie tvary náhrobných kameňov,

ktroré Vám pri kúpe
poistíme proti vandalizmu a živlom
a poskytneme až 10 ročnú záruku

Kamenosocharstvo Kajal-Dömény
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Rebplast 0905 528 703
www.oknabrany.sk
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knabrany.y sk

Letná akciová ponuka
na tieniacu techniku a sieťky proti hmyzu
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www.hydinarskafarma.sk
hydinárska farma topolnica (pri galante)

031 781 15 63, 0905 450 432, 0905 551 499

Ponúka

• 8 - 20 týžd. nosnice - Mládky
• 1-14 dňové brojlerové kačice
• 1-14 dňové mulard kačice
• 1-14 dňové mulard káčere
• 1-14 dňové landerské húsatá
• Mulard káčere na výkrm
• brojlerové kačice na výkrm

99999

ROZVOZ

Zabezpečíme

krmivo pre nosnice,
rastová a znášková

Kamenárstvo KAM-MAN

Ponúkame rôzne druhy žulových pomníkov a
kamenárske práce za akciové ceny!

Veľké Úľany

Vyberte si kvalitu za prijateľnú cenu!

Veľké Úľany, Leninova 71

Doplnky a montáž ZADARMO!

0903 475 820, info@kam-man.sk
www.kam-man.sk
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INZERCIA

GALANTSKO
ŠALIANSKO

Ľuboš Bugyi  0905 373 407

Distribúcia:
Ľuboš Bugyi   0905 373 407
www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk
Šéfredaktor: Ivan Brožík 

párny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Čierna Voda, Mostová, 
Vozokany, Dolné Saliby, Kráľov 
Brod, časť-Veľké Úľany, Košúty, 
Diakovce, Žihárec, Selice, Trnovec 
nad Váhom, Horná Kráľová, Dlhá 
nad Váhom, Váhovce, Kráľová 
nad Váhom, Veľká Mača

nepárny týždeň: Galanta, Šala, 
Sládkovičovo, Matúškovo, Teše-
díkovo, Gáň, Čierny Brod, Tomá-
šikovo, Horné Saliby, Trstice, Kajal, 
Hájske, Vlčany, Neded, Močenok, 
Abrahám, Pusté Úľany

galantsko@regionpress.sk

Redakcia: Bratislavská 1458 
GALANTA

Galanta

Ša¾a

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko

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

DISTRIBÚCIA (31.270 domácností)

Bola raz jedna krajina. Mala krásne 
hory, jaskyne, hrady a čistú vodu. 
Obchádzali ju prírodné pohromy aj 
vojny. Bola však zakliata. 

Vždy ju ovládali cudzie národy. Keď 
sa oslobodila, ovládli ju domáci zlodeji. 
Platili si svojich lokajov a spoločne roz-
krádali krajinu. Štátni úradníci terori-
zovali obyčajných ľudí, vyberali od ľudí 
provízie a úplatky. Niekedy ich obrali aj 
o pôdu a majetok. Všade mali svojich 
ľudí. Krajina chudobnela a zlodeji bohat-
li. Zničili školy, nemocnice, cesty, pôdu, 
prírodu, skorumpovali sudcov, policaj-
tov aj úradníkov, ktorí mali dohliadať na 
poriadok. Ľudia boli zúfalí a modlili sa 
k Bohu, aby oslobodil tento kúsok zeme 
od tohto trápenia. Nakoniec sa stalo sa 
niečo neočakávané. Skorumpovaní lo-
kaji boli porazení. Víťazi prišli do úra-
dov. Našli tam čudných ľudí, zvláštne 
zmluvy a množstvo časovaných bômb. 
Nemali skúsenosti s vládnutím a museli 
sa veľa učiť. Nemali skúsenosti s klam-
stvom, intrigami a podrazmi a nechali 
sa oklamať. 

Porazení v strachu pred trestom 
začali rozoštvávať obyvateľstvo a orga-
nizovať nepokoje. Začali zhromažďovať 
peniaze a hľadať tých, ktorí by sa dali 

kúpiť. Niektorí lokaji sa prezliekli za re-
volucionárov. Ľudia pochopili, že nesta-
čí mať kľúče od palácov v zakliatej kraji-
ne, ale treba všetko vyčistiť. Odborníkov 
na upratanie krajiny však bolo málo. 
Mnohí sa stali súčasťou korupcie. Ďal-
ší si povedali, že keď kradnú hore, tak 
budú “dolu” kradnúť tiež. A v krčmách 
si rozprávali, že sa aj tak nič nezmení. 

Mládež odišla študovať do zahrani-
čia a nevracala sa späť. Tým hore chodili 
denne tisíce mailov a anonymov od zú-
falých ľudí. Pracovali do úmoru, cítili 
únavu a frustráciu z kritiky zo všetkých 
strán. Ako sa to skončilo? Príbeh nemá 
koniec. Opakuje sa donekonečna v his-
tórii ľudstva. Boj dobra a zla, lenivosti 
a pracovitosti, strachu a odvahy, klam-
stva a pravdy, zbabelosti a statočnosti. 
Boj, ktorý prebieha každý deň v každom 
z nás. 

Príbeh našich 
charakterov a sve-
domia. Boh ešte 
nedokončil svoje 
stvorenie. Pozýva do 
spolupráce každé-
ho z nás. V 
modlitbe aj v 
práci.

Zakliata krajina

» Ján Košturiak

našich 
sve-
ešte

svoje
ýva do 
ždé-
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DLHY ?  SÚDY ?  DRAŽBY ?
Vaše finančné problémy vyrieši

FINANČNÁ OCHRANA   0905 638 627
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aj kamiónový odber            0902 187 676
PALIVOVÉ DREVO

0904 697 393
obkladačské práce
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aj airless systémom        0903 228 167
MAĽBY, STIERKY
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REKONŠTRUKCIE BYTOV A DOMOV
OBKLADAČSKÉ PRÁCE

Telefón: 0905 279 067     www.stavbyhema.sk
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PALIVOVÉ
DREVO

0917 649 213

AKCIA !!! POLIENKA
suchý smrek a borovica

POLIENKA aj GUĽATINA
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Rezivo, OSB dosky, škridla, odkvapy, strešné okná
ARRI s.r.o., Budovateľská 20, Okoč, tel.: 0905 746 124, www.strecha.ws

tesárstvo - klampiarstvo - pokrývačstvo

TOVAR, SERVIS - DODÁME DO 2 HODÍN

Našou vizitkou je spokojnosť
zákazníkov po celom Slovensku.

 

Obnova strechy v najlepšej cene
obnova:  eternitových

plechových    
plochých         

STRECHACENTRUM plus 

BEZ DEMONTÁŽE

Materiál - prvotriedna kvalita
Pre dôchodcov špeciálna zľava

0907 887 056

Zameranie, odborné poradenstvo
a cenová ponuka ZADARMO !
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Realizujeme všetky 
stavebné práce

0940 129 289, www.kupelnejomi.sk,
kupelnejomi@gmail.com

Kompletné rekonštrukcie 
bytov a domov

PONUKA PRÁCE PONUKA PRÁCE 

OSTRAVA OSTRAVA 
ŠTETIŠTETI

0800 500 0910800 500 091
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11. júla 1843      
Štúr, Hurban a Hodža na fare v Hlbokom 
kodifikovali spisovnú slovenčinu.

Výročia a udalosti
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RÝCHLE KUCHYNE
u Vás doma už o 14 pracovných dní
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VÝROBA KUCHYNSKÝCH LINIEK, VSTAVANÝCH

SKRÍŇ A NÁBYTKU NA MIERU V GALANTE
Esterházyovcov 711 (pri CS SHELL) Galanta

www.vhprodukt.sk
0915 719 188

Otváracia doba:
pondelok - piatok 8:00 - 16:00
sobota - nedeľa zatvorené
Mimo otváracích hodín len podľa telefonického dohovoru
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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%

HORALKY
maxibalenie 5x50g

1,45€
JC 5,80 € / kg

SUNOL 1l
Slnečnicový olej

0,99€
JC 0,99 € / l

Cena platí  1. 7. – 31. 7. 2020

Bez ďalšej zľavy. Do vypredania zásob.

m

J

ej

€
/ l

www.nitrazdroj.sk
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Predajne:
• 29. augusta 1646, Galanta
– nákup aj bez živnostenského 
    oprávnenia

WWW.REGIONPRESS.SK 12. júla 1940    
bol v Londýne vytvorený tzv. Inšpektorát česko-slovenského le-
tectva; v Duxforde vznikla 310. stíhacia peruť.

Výročia a udalosti
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»ČZ-JAWA Odkúpim Moto-
cykel/Diely- SERIÓZNA DO-
HODA 0908205521
»KÚPIM PIONIER JAWA 
05 JAWA 20 JAWA 21 
MUSTANG STADION SIMSON 
0915215406

»Dám do prenájmu garáž 
za parkom, 0907197216

»Dám do prenájmu garáž 
za parkom, 0907197216
»Kúpim garáž. Platba v ho-
tovosti. 0907044080 
»Kúpim garáž 0905151894

»Kúpim haki lešenie, 0908 
532 682. 

»Predám práčku-ROMO, 
plne funkčná 031 784 1963

»Predám vodný skúter s prí-
slušenstvom 0915400088
»Kúpim staré hodinky min-
ce bankovky knihy odznaky 
0903753758 
»Kúpim akordeón, heligón-
ku, husle. 0915876860

»Kúpim starožitný ná-
bytok, obrazy a rámy 
0902708047
 

Občianska
riadková
inzercia
01 AUTO-MOTO / predaj          

02 AUTO-MOTO / iné 

03 BYTY / predaj 

04 BYTY / prenájom 

05 DOMY / predaj   

08 STAVBA                    

06 POZEMKY / predaj 

07 REALITY / iné       

09 DOMÁCNOSŤ    

11 HOBBY A ŠPORT   

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

Príklad:
RP GA 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.
Službu PlatbaMobilom.sk tech-
nicky zabezpečuje ELET, s.r.o.
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Prijem plošnej
inzercie

do ktorého koľvek okresu
tel.: 0905 373 407

e-mail: gakantsko@regionpress.sk

13. júla 1908     
1908 na londýnskych olympijských hrách po prvýkrát v moder-
ných dejinách súťažili aj ženy.

Výročia a udalosti

16. júla 1880      
dostala v Kanade Dr. Emily Howard Stoweová ako prvá žena licen-
ciu na výkon lekárskej praxe.

Výročia a udalosti

WWW.REGIONPRESS.SK

14 RÔZNE / iné    
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Počas horúcich letných dní hľa-
dáme asi všetci možnosti, ako sa 
čo najlepšie schladiť a osviežiť. 
Okrem pobytu pri vode nám dob-
re padnú osviežujúce nápoje. Ďal-
šou výbornou voľbou sú nanuky 
ale aj možno o čosi menej známe 
sorbety. 

Chystáte domácu oslavu či letnú pár-
ty? Pripravte doma chutné limonády, 
smoothie, nanuky, zmrzlinu či sorbety z 
čerstvých a kvalitných surovín. Blízky i 
priatelia to istotne ocenia.

Sorbet z červeného melóna
Suroviny: 120 ml vody, 500 g červené-

ho melónu, 3 PL práškového cukru, 1 ČL 
nastrúhanej citrónovej kôry

Postup: Vodu zmiešame s cuk-
rom, citrónovou kôrou a varíme kým 
sa cukor nerozpustí. Potom necháme 
vychladnúť. Zatiaľ zbavíme melón ja-
dierok, nakrájame ho na malé kúsky a 
rozmixujeme. Rozmixovanú zmes zmie-
šame s vychladnutou cukrovou vodou 
a vložíme do chladničky. Po hodine 
preložíme sorbet do nádoby vhodnej na 
mrazenie a vložíme  do mrazničky. Mra-
zíme aspoň 4 hodiny, pričom každú pol-
hodinu zmes premiešavame vidličkou. 
Podávame v miskách zdobený lístkami 
mäty alebo medovky.

Malinový sorbet
Suroviny: 250 ml vody, 500 g malín, 

250 g práškového cukru, 1 ČL čerstvej 
citrónovej šťavy

Postup: Vodu zmiešame s cukrom a 
zahrievame kým sa cukor nerozpustí. 
Potom do hrnca k sirupu vsypeme ma-
liny a varíme ich za stáleho miešania 
až kým sa rozvaria a vznikne malinové 
pyré. To následne scedíme do misky 
tak, aby sa tam nedostali zrniečka. Ne-
cháme vychladnúť. Potom vmiešame 
citrónovú šťavu a misku vložíme do 

chladničky. Po hodine preložíme sorbet 
do nádoby vhodnej na mrazenie a vlo-
žíme do mrazničky. Mrazíme aspoň 4 
hodiny, pričom každú polhodinu zmes 
premiešavame vidličkou. Podávame na 
tanierikoch zdobený malinami a lístka-
mi mäty alebo medovky.

Náš tip: Ak je sorbet určený dospe-
lým, môžete doň tesne pred podávaním 
primiešať pár kvapiek malinového liké-
ru.

Čučoriedkové nanuky
Suroviny: 250 g čučoriedok, 150 g 

kryštálového cukru, 150 ml vody, šťava 
z polovice citróna

Postup: Z vody a kryštálového cukru 
uvaríme na miernom ohni hustý cukro-
vý sirup a necháme vychladnúť. Potom 
sirupom zalejeme čučoriedky, pridáme 
tiež citrónovou šťavu a rozmixujeme 
ponorným mixérom. Zmes nalejeme do 
nádobiek určených na výrobu nanukov 
a uložíme ich aspoň na tri hodiny do 

mrazničky.
Náš tip: Ak nanuky pred podávaním 

krátko podržíte pod horúcou tečúcou 
vodou, budú sa vám ľahšie vyberať z 
formičiek.

Banánová zmrzlina
Suroviny: 5 banánov, 3 lyžice grécke-

ho jogurtu, 2 lyžice arašidového masla
Postup: Deň vopred zbavíme banány 

šupy, nakrájame ich na kolieska a dáme 
do mrazničky. Na druhý deň vložíme 
ešte zmrazené banány spolu s arašido-
vým maslom a gréckym jogurtom do 
mixéru a všetko dohladka vymixujeme. 
Môžeme ihneď podávať, prípadne odlo-
žiť do mrazničky na neskôr.

Dezert so zmrzlinou a ovocím
Suroviny: 1000 g zmrzliny podľa váš-

ho výberu – hodí sa vanilková prípadne 
mascarpone, 6 bielkov, 300 g kryštálo-
vého cukru, 1 ČL vínneho octu, bobuľo-
vé ovocie, sušienky a mleté pistácie na 
ozdobenie

Postup: Z bielkov vyšľaháme sneh. 
Počas šľahania k nim po lyžičkách 
pridávame cukor a po kvapkách ocot. 
Šľaháme, kým nevznikne pevná pena. 
Naplníme ňou cukrárske vrecko, alebo 
sáčok, ktorému sme odstrihli jeden rož-
tek.

Plech vyložíme papierom na peče-
nie. Z bielkovej peny nastriekame na 
plech krúživým pohybom kolieska v 
tvare snehových pusiniek s priemerom 
asi 7 cm. Vložíme do rúry a pečieme pri 
teplote 140°C asi 40 minút. Po upeče-
ní budú mať pusinky pevný povrch a 
mäkké vnútro. Necháme ich vychlad-
núť. Podávame na dezertom tanieriku 
zdobené kopčekom obľúbenej zmrzliny, 
bobuľovým ovocím a mletými pistácia-
mi a medzi prstami podrvenými sušien-
kami.
STRANU PRIPRAVILA: RENÁTA KOPÁČOVÁ

Aké by to bolo leto bez nanukov, zmrzliny či skvelých dezertov 

Osviežujúce dobroty na horúce 
dni

Nanuky potešia najmä deti.                                                    foto autor silviarita pixabay

Malinový sorbet môžete podávať aj ako dezert.     foto autor shuettner890 pixabay

Osviežujúca limonáda s bobuľovým 
ovocím.     foto autor silviarita pixabay

Domáce nápoje 
plné ovocia 
Pravdaže nie je asi nič lepšie, 
ako uhasiť smäd čistou vodou. 
Aj podľa odborníkov je obyčajná 
voda najlepšou voľbou. Po nej na-
sleduje stolová minerálna voda s 
obsahom sodíka do 100 mg na li-
ter, potom bylinkové čaje, ovocné 
čaje alebo šťavy či ovocné limoná-
dy. Prinášame zopár tipov na prí-
jemné letné osvieženie v podobe 
domácich limonád a smoothie.

Limonáda s mätou a ovocím
Suroviny: liter vody, šťavu z 1 citró-

na, lyžicu hnedého cukru alebo medu, 
mätu, bobuľové ovocie na dozdobenie 
podľa vlastného výberu - vhodné sú 
maliny, černice aj čučoriedky

Postup: Vodu nalejeme do džbánu 
a rozmiešame v nej cukor alebo med. 
Mätu dôkladne umyjeme a osušíme. 
Do vody primiešame šťavu z citróna a 
lístky mäty. Limonádu podávame v po-
hároch naplnených bobuľovým ovo-
cím a dozdobených bylinkami.

Smoothie s melónom, 
banánom a malinami

Suroviny: 300 g červeného melóna, 
banán, 100 g malín

Postup: Červený melón pokrájame 
na menšie časti a vložíme do mixéra. 
Pridáme banán zbavený šupy a umyté 
maliny. Všetko dobre rozmixujeme.

Miešaný nápoj 
s bazovým sirupoma

Suroviny: na jeden pohár potrebu-
jeme 3 cl bazového sirupu, 8 lístkov 
mäty, nealkoholické šumivé

Postup: Pohár naplníme ľadom a 
pridáme 3 cl bazového sirupu a zopár 
lístkov mäty. Dolejeme nealkoholic-
kým šumivým a premiešame lyžičkou.
Náš tip: Ak budete nápoj servírovať do-
spelým, môžete nealkoholické šumivé 
zameniť za sekt.

Smoothie si môžete pripraviť z kom-
binácií rôznych druhov ovocia či ze-
leniny, podľa vlastnej chuti. 

foto autor silviarita pixabay
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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
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Termíny: 16.8 - 22.8. | 30.8 - 5.9.
6.9 - 12.9. | 13.9 - 19.9.2020 a neskôr

Dovolenka na 7 dní / 6 nocí s plnou
penziou a bohatým programom 
iba za 192€ / 1 nepracujúca osoba !!
Možnosť aj cez REKREAČNÉ POUKAZY

Rezervácie: 0918 494 494
0905 978 920, 0918 591 942
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava 
www.oravskahoraren.sk

POZOR!! Penzión *** Oravská horáreň

poskytuje pobyty s DOTÁCIOU 50€
pre dôchodcov!!
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Vstavané skrine
na splátky

®

www.lk-servis.sk

0918 531 177


