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Ľubovniansko

NÁBYTOK
RAREX

váš farebný domov

NÁBYTOK RAREX, s.r.o.

Ľubovňa

www.nabytokrarex.sk
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www.ocelovedvere.sk
ocelovedvere@ocelovedvere.sk

kovanie ZDARMA

zameranie ZDARMA
v ponuke aj

INTERIÉROVÉ
DVERE

Naše OCEĽOVÉ DVERE so ZÁRUBŇOU, CHRÁNIA-ZATEPLIA-ODHLUČNIA Váš domov
BEZPEČNOSTNÉ DVERE

DUB
vzor
DUB
vzor

odborná montáž s licenciou
technickej služby od polície SR

AKCIA 440€

v ponuke aj hladké dvere a odtieň Wenge    všetky dvere SKLADOM

Otvorené:
Po-Pia: 9-170905 468 802 KEŽMAROK, Hlavné námestie 78

NATIERAČSTVO
MALIARSTVO 

NÁTERY 
STRIECH
OPRAVA 
KOMÍNOV

mobil: 

0940 973 777
Za prijateľnú 

cenu
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0907 263 750  info@stroj-omietky.sk

VÁPENNOCEMENTOVÉ
SÁDROVÉ STROJOVÉ

OMIETKY
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• ROYAL CLEAN •
• Čistenie hrobov    • Obnova písma

• Čistenie zámkových dlažieb, betónových plôch,...
• Predaj čistiacej a impregnačnej chémie

AKCIA PLATNÁ PRI OBJEDNÁVKACH DO KONCA JÚLA
JEDNOHROB  90€  65€

     DVOJHROB  140€  95€
Obnova písma   1,20€  1€/ZNAK

Impregnácia a doprava ZDARMA
Záruka na znaky

0911 996 087   0949 651 250    info@cistenie-hrobov.sk    www.cistenie-hrobov.sk
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FORMALITY VYBAVÍME ZA VÁS

STAČÍ ZAVOLAŤ  PRÍDEME KEDYKOĽVEK

PENIAZE V HOTOVOSTI    IHNEĎ

sídlo Sabinov   0917 722 447
kalejatransport@gmail.com



SL22-26-strana 2

REDAKČNÉ SLOVO / SLUŽBY, ČUJTE.SK Najčítanejšie regionálne noviny
2

INZERCIA

 

ĽUBOVNIANSKO

Alena Berithová  0907 877 862

Distribúcia:

www.regionpress.sk
www.facebook.com/regionpress.sk

Každý týždeň: 
Stará Ľubovňa, Čirč, Forbasy, 
Hniezdne, Hromoš, Chmeľnica, 
Jakubany, Kamienka, Kolačkov, 
Kyjov, Ľubotín, Nižné Ružbachy, 
Nová Ľubovňa, Orlov, Plaveč, 
Plavnica, Podolínec, Šambron, 
Šarišské Jastrabie, Údol, Veľký 
Lipník, Vyšné Ružbachy

lubovniansko@regionpress.sk

Redakcia: Mierová 14
STARÁ ĽUBOVŇA

Západné Slovensko

Stredné Slovensko

Východné Slovensko
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Zvykne sa hovoriť, že chybovať je 
ľudské, odpúšťať božské. A ako po-
vedal taliansky psychiater Roberto 
Assagioli: „Bez odpustenia je život 
poháňaný nekonečným cyklom 
hnevu a túžby po odplate.“ Odpúš-
ťať by sme sa však mali naučiť nie-
len iným, ale aj samým sebe. Len 
tak sa môžeme pohnúť ďalej.

Nik z nás nie je neomylný a chyby 
či už väčšie alebo menšie robí každý z 
nás. Nie je dôležité a ani možné, aby 
človek nechyboval a rovnako nie je 
hanbou si chybu priznať. Prešľapom 
však je tváriť sa, že sa nestala, nepo-
učiť sa z nej a opäť ju opakovať. Ak 
sa však z našich chýb vieme poučiť, 
získavame tak nielen dôležité životné 
skúsenosti, vďaka ktorým sa v bu-
dúcnosti budeme vedieť rovnakým 
chybám vyvarovať, ale tieto naše omy-
ly nás dokonca nezriedka posúvajú 
vpred.

Častokrát sa zamýšľam nad tým, 
čo v niektorých ľuďoch vyvoláva to ne-
utíchajúce nutkanie kritizovať iných 
za ich činy, kde pramení tá ich potreba 
súdiť iných bez toho, aby poznali pra-
vú tvár vecí a udalostí. Prečo sú ochot-
ní vytvárať si vlastné závery bez toho, 

aby človeka skutočne poznali, spýtali 
sa ho na dôvody či príčiny jeho zlyha-
nia a súdia ľudí len na základe počuté-
ho, či vlastnej verzie toho, čo sa stalo. 
Prečo si myslia, že práve oni majú to 
právo niekoho odsudzovať?

Cesta životom je mnohokrát kri-
voľaká, namáhavá, náročná, tŕnistá 
a pretkaná mnohými neľahkými pre-
kážkami, ale je aj plná prekvapení, 
dobrodružstva, nových zážitkov a 
príjemných chvíľ. Neraz počas našej 
životnej púte pochybíme a, žiaľ, ne-
jestvuje spôsob, ako vrátiť daný oka-
mih späť a chybe sa vyhnúť. Tak to v 
živote skutočne nefunguje. Jediné, čo 
môžeme urobiť, je prijať fakt, že chyby 
robíme všetci. Jednoducho to patrí k 
životu. Myslím si, že aj vďaka našim 
pochybeniam zistíme, čo je v živote 
skutočne dôležité a že 
práve vďaka chybám, 
ktorých sa dopúšťa-
me, ak sme ochotní 
si ich pripustiť, 
p r e k o n á v a m e 
naše nedostatky 
a postupne sa 
stávame lepšími 
ľuďmi.

Chybovať je ľudské

» Renáta Kopáčová, redaktorka

KOMINÁRSTVO
na trhu už 30 rokov

Vykonávame práce v rámci celej SR

Karol a Bc. Ján Kmeč
revízni technici komínov

0907 933 226 | 0915 426 164
mail: kmekom@kmekom.sk

KMEKOM, s.r.o., Nová Ľubovňa 27
www.kmekom.sk

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov

- revízie komínov ku kolaudácii
  novostavieb a rodinných domov
- frézovanie, vložkovanie 
  a vonkajšie fasádne komíny
  s obhliadkou zdarma,
- kontrola a čistenie
        aj zadechtovaných komínov
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-nátery striech
-nátery kostolov
-oprava komínov

0908 337 893

ŠUMNÁ 
STRECHA

MICHAL
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INZERUJTE U NÁS
0907 877 862

lubovniansko@regionpress.sk

OD BRATISLAVY
PO HUMENNÉ

• najčítanejšie regionálne noviny
• najväčšia distribúcia
• vydávané každý týždeň
• grafika v cene inzerátu

www.regionpress.sk

lubovniansko

7. júla 1945  
v Turčianskom Svätom Martine sa začal (dvoj-
dňový) prvý celoslovenský zjazd Demokratic-
kej strany, na ktorom 446 delegátov okresných 
a miestnych organizácií a viacero ústredných, 
okresných a miestnych funkcionárov strany 
zvolilo Jozefa Lettricha za predsedu strany

Výročia a udalosti
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1051/7718 607, 0903 634 202, 0915 547 169

     

DACHMANN
www.dachmann.sk

PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE
DREVENÉ

A HLINÍKOVÉ
OKNÁ

SERVIS A OPRAVA OKIEN

- EXTERIÉROVÉ ŽALÚZIE, ROLETY
- PREDAJ PARAPETNÝCH DOSIEK 
- ZASKLIEVANIE BALKÓNOV 
- SIETE PROTI HMYZU, ŽALÚZIE 
- GARÁŽOVÉ BRÁNY

Levočská 2, 080 01 Prešov, maxidachmann@gmail.com
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Predaj Vlasového Elixíru Medika Expert 
možný aj vo Vašej prevádzke:

Bližšie informácie na tel. č.: 0904 552 345

Jubilejný 30. ročník festivalu Európ-
ske ľudové remeslo (EĽRO), ktorý 
bude venovaný všetkým remeselní-
kom a zručným ľuďom, sa uskutoční 
8. až 10. júla 2022 v Kežmarku. V 
rámci bohatého programu vystúpia 
Hex, Vidiek, Tublatanka, Emma 
Drobná či Marián Čekovský.

Festival Európske ľudové remeslo sa 
po dvoch rokoch vráti do svojej pôvod-
nej podoby. Hlavné a Hradné námestie  
v Kežmarku sa premení na uzatvorený fes-
tivalový areál, kde sa predstavia ľudové 
súbory a remeselníci z celého Slovenska 
a susedných európskych krajín. Stabilné 
miesto medzi remeselníkmi majú Krá-
li remesiel, ktorým bude okrem iného  
30. ročník aj venovaný. Festival EĽRO je 
najvýznamnejšou a najväčšou prezentá-
ciou ľudových remesiel na Slovensku. Je 
orientovaný pre celé rodiny a nadväzuje 
na tradície, keď sa podtatranské mesto 
Kežmarok pýšilo vyše 40 cechmi a množ-
stvom remeselníckych dielní.  Remeselníci 
budú okrem predaja výrobkov predvádzať 
svoju remeselnú zručnosť a návštevní-
ci festivalu si budú môcť pod vedením 
majstra remeslo aj vyskúšať. Históriu, 
cechové zvyky a rytierske súboje priblížia 
návštevníkom divadelné súbory, skupiny 

historického šarmu a bojového umenia. 
Deti sa budú môcť tešiť na Spievankovo, 
detské mestečko, bábkové divadlo, soko-
liarov, predstavenia divadla, zábavné hry 
a pouličné atrakcie.

Počas festivalu Kežmarok ožije aj mo-
dernou hudbou a bohatým sprievodným 
programom pre všetky vekové kategórie.  
Z folklórnych súborov vystúpia SĽUK, 
PUĽS, Magurák, Železiar, Lomničan, 
Čendeš. V rámci večerného programu  
vystúpia známe slovenské kapely a inter-
preti – Hex, Vidiek, Tublatanka, Hrdza, 
Marián Čekovský & Band, Emma Drobná 
s kapelou, Dominika Mirgová s rapermi 
Šortym a ADissom. Program je pripravený 
súbežne na hlavnom javisku pri radnici, 
javisku na hradnom nádvorí, malom javis-
ku v areáli a na pódiu pri Bergu. Chýbať 
nebude historický parný vlak. Trojdňové 
podujatie uzatvorí v nedeľu 10. júla koru-
novácia Kráľa remesiel. Súčasťou ponuky 
kultúrnych podujatí bude aj prehliadka 
expozícií na Kežmarskom hrade a podu-
jatie Krvavé dejiny, o ktoré je každoročne 
veľký záujem.

Podrobný program, cenník a všetky 
ďalšie informácie nájdete na webovej 
stránke www.elro.kezmarok.sk a sociál-
nych sieťach mesta, kde budú priebežne 
pribúdať.

8. - 10. JÚL 2022
30. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU EURÓPSKE ĽUDOVÉ REMESLO

Venovaný všetkým remeslám

9.00 – 19.00 hod.  FESTIVAL REMESIEL
ukážky remeselnej výroby v priestoroch areálu

JAVISKO PRI RADNICI
10.00 hod. GORALI SPOD TATIER
 FS Magurák
 FS Lomničan
11.00 hod. SPIŠ – komponovaný program
12.30 hod. FS ZEMPLÉN, MAĎARSKO
14.00 hod. ČENDEŠ – world music zo stredného Slovenska
16.00 hod. TAKA TOTA NAŠA NOUTA – FS Železiar

JAVISKO NA HRADE
9.30 hod. PERNÍKOVÁ CHALÚPKA – Spišské divadlo
11.00 hod. KROJOVANÉ BÁBIKY
 DFS Goralik
 FS Jitřenka, Česko
 DFS Maguráčik
12.30 hod. SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA
13.00 hod. VERONIKA RABADA S KAPELOU
14.30 hod. Z DOLÁ PONICKÝHO MLYNA
 FS Poničan, trombitáši FS Lúky,
 fujaristi Javorová Hužva
15.30 hod. JARMOČNÍCI Z ČUNOVA
 FS Čunovský kŕdeľ, Bratislava
16.00 hod. PRIADKA A KRÁĽ – Divadlo pod balkónom
17.00 hod. SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA
17.30 hod. PULCHERRIMA ROSA – dobové tance so školu tanca

MALÉ JAVISKO PRI HRADE 
10.00 – 20.00 hod. 
ZUŠ A. CÍGERA – dobová hudba a tance
SLOVENSKÁ TURNAJOVÁ SPOLOČNOSŤ – historický šerm
LA SPERANZA – dobová hudba 
DIVADLO HOKI POKI – Chlebík
JAGO – skupina historického šermu
PULCHERRIMA ROSA – dobové tance
SLOVENSKÁ TURNAJOVÁ SPOLOČNOSŤ – historický šerm
ZUŠ A. CÍGERA – dobová hudba a tance
ORIANA – folklórna skupina, Ukrajina
MÓDNA PREHLIADKA – Súkromná spojená škola Biela Voda
JAGO – skupina historického šermu
FS MAGURA – škola tanca a ľudová zábava

MALÉ JAVISKO ĽUDOVÝCH HUDIEB – HLAVNÉ NÁMESTIE
10.00 – 19.00 hod. 
fujaristi JAVOROVÁ HUŽVA a trombitáši FS LÚKY
GUROĽSKO MUZYKA ZBUJE – ľudová hudba
FS PONIČAN – ľudová hudba
FS JITŘENKA – ľudová hudba
FS ZEMPLÉN – ľudová hudba
FS JABLONECKA – ľudová hudba
FS ŽELEZIAR – ľudová hudba

9.00 – 16.00 hod.  FESTIVAL REMESIEL
ukážky remeselnej výroby v priestoroch areálu

HLAVNÁ SCÉNA – JAVISKO PRI RADNICI
12.00 hod. GALAPROGRAM
 SĽUK – slovenský ľudový umelecký súbor 
14.00 hod. ĽUDOVÁ HUDBA STANA BALÁŽA
15.00 hod. KORUNOVÁCIA KRÁĽA REMESLA
 scénické ukončenie festivalu
 a korunovácia kráľa remesla

JAVISKO NA HRADE
10.00 hod. SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA
11.00 hod. SPIEVANKOVO
12.30 hod. PULCHERRIMA ROSA
 dobové tance
13.00 hod. Z BABIČKINEJ TRUHLICE
 DFS Maguráčik
 DFS Goralik
 DFS Letnička

MALÉ JAVISKO PRI HRADE
10.00 – 12.00 hod. 
SLOVENSKÁ TURNAJOVÁ SPOLOČNOSŤ – historický šerm
ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE – dobové tance
JAGO – skupina historického šermu
ZUŠ A. CÍGERA – dobová hudba a tance
LA SPERANZA – dobová hudba 
DIVADLO HOKI POKI – Chlebík

MALÉ JAVISKO ĽUDOVÝCH HUDIEB – HLAVNÉ NÁMESTIE
10.00 – 14.30 hod. 
ZUŠ A. CÍGERA – dobová hudba a tance
FS PODTATRANEC – ľudová hudba
fujaristi JAVOROVÁ HUŽVA a trombitáši FS LÚKY
MICHAL SMETANKA

12.50 hod. SPRIEVOD MESTOM
(od Mestského kultúrneho strediska, Ulica Starý trh, cez Ulicu 
Dr. Alexandra na Hlavné námestie) divadelné, folklórne a tanečné 
súbory, skupiny historického šermu, sokoliari
13.00 hod. SCÉNICKÉ OTVORENIE VSTUPNEJ BRÁNY
slávnostné otvorenie hradieb areálu remesiel z Ulice Dr. Alexandra 
13.00 – 19.00 hod.  FESTIVAL REMESIEL
ukážky remeselnej výroby v priestoroch areálu

JAVISKO PRI RADNICI
13.10 hod. VITAJTE V KEŽMARKU
 slávnostné otvorenie festivalu venované 
 kráľom remesla
14.00 hod. REPREZENTAČNÝ KONCERT
 PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor
16.00 hod. PRELEŤ VTÁČKU PRELEŤ
 FS Mladosť
 Trombitáši Fs Lúky
 fujaristi Javorová Hužva
17.00 hod. FS JITŘENKA, ČESKO

JAVISKO NA HRADE
14.00 hod. KEĎ RAZ BUDEM VEĽKÝ
 DFS Goralik
 FS Hyrni, Poľsko
 DFS Maguráčik
 FSS Magurák
16.00 hod. JAGO, ARAMIS, SAURUS
 komponovaný program historického šermu
17.00 hod. SOKOLIARI MAJSTRA VAGANA
17.30 hod. TERŇI VOĎI
 rómsky folklór, Súkromná spojená škola Biela Voda

MALÉ JAVISKO PRI HRADE
14.00 – 20.00 hod. 
ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE – dobové tance
ORIANA – folklórna skupina, Ukrajina
ZUŠ A. CÍGERA  – dobová hudba a tance
JABLONECKA – spevácka skupina
ALIMAH FUSION A DIVADLO ALCHÝMIE – dobové tance
JABLONECKA – spevácka skupina
KAPELA MOBILE ZABÁVA KEŽMAROK

MALÉ JAVISKO ĽUDOVÝCH HUDIEB – HLAVNÉ NÁMESTIE
14.00 – 19.00 hod.
fujaristi JAVOROVÁ HUŽVA a trombitáši FS LÚKY
MICHAL SMETANKA
FS HYRNI – ľudová hudba
PODTATRANEC – ľudová hudba

Piatok - 8. júl 2022 Sobota - 9. júl 2022 Nedeľa - 10. júl 2022

VEČERNÝ PROGRAM 20.00 hod.
Javisko pri radnici:
moderátor ŠORTY
HRDZA
ŠORTY + ADISS + DOMINIKA MIRGOVÁ
HEX

VEČERNÝ PROGRAM 19.00 hod.
Javisko pri radnici:
moderátor MARIÁN ČEKOVSKÝ
EMMA DROBNÁ 
MARIÁN ČEKOVSKÝ BAND • TUBLATANKA
VIDIEK • AFTERPARTY DJ MIKE SAXI

Viac informácií a ceny vstupného nájdete na elro.kezmarok.sk

SPRIEVODNÉ PODUJATIA
(niektoré so samostatným vstupným)
divadelné predstavenie Krvavé dejiny, tématické 
výstavy, maskoti, verklikári, pouliční umelci, choduliari, 
bublinkári, žongléri, maľovanie na tvár, živé stromy, 
poníky, parný vlak, vyhliadkový let vrtuľníkom
* ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ

hlavní 
partneri:

mediálni 
partneri:

Realizované s finančnou 
podporou Ministerstva 
dopravy a výstavby 
Slovenskej republiky

Kežmarok na tri dni ožije  Kežmarok na tri dni ožije  
ľudovým festivalomľudovým festivalom

99
-1

42



SL22-26-strana 4

SPOLOČNOSŤ / VOĽBY Najčítanejšie regionálne noviny
4

Alena Berithová
0907 877 862

ĽUBOVNIANSKO
berithova@regionpress.sk

Hoci ste možno navštívili Piešťany 
viackrát a myslíte si, že vás v známom 
kúpeľnom meste už nemá čo prekva-
piť, môže byť opak pravdou. Až ko-
mentovaná prehliadka mesta so sprie-
vodcom vám ukáže, aké rôzne ďalšie 
poklady Piešťany ešte ukrývajú.

Príležitosť, aká sa neodmieta. Aj tak 
by sme pokojne mohli nazvať možnosť 
absolvovať v Piešťanoch prehliadky mes-
ta spolu so sprievodcom. Vďaka tomu 
spoznáte kúpeľné mesto detailnejšie a 
zároveň sa dozaista oboznámite aj s no-
vými lokalitami, z ktorých si do budúcna 
budete vedieť vybrať svoju obľúbenú. 
Môžete si vybrať hneď z niekoľkých dru-
hov prehliadok – či už bude zameraná na 
všeobecnú históriu mesta Piešťany, alebo 
špecificky, napríklad na históriu miestnej 
elektrárne či Domu umenia. Ak milujete 
prírodu, odporúčame veľmi zaujímavú a 
atraktívnu prezentáciu ornitológa.

Spoznajte mesto Piešťany 
a Kúpeľný ostrov

Počas Prehliadky mesta Piešťany 2022, 
ktorá je pre všetkých účastníkov zdarma, 
navštívite aj Kúpeľný ostrov a s lokalitou 
sa dôkladne zoznámite. Program je vhod-
ný tak pre individuálnych návštevníkov, 
ako aj pre organizované skupiny žiakov, 
študentov či dôchodcov, maximálne do 
počtu 45 ľudí. Zahŕňa v sebe prehliadku 
najdôležitejších historických a archi-
tektonických pamiatok s výkladom a 

rovnako tak profesionálneho miestneho 
sprievodcu, ochutnávku termálnej vody 
a pravých kúpeľných oplátok pri Napo-
leonskych kúpeľoch či rôzne rady a tipy 
od miestnych. Dozviete sa napríklad, čo 
robiť po prehliadke, kam možno zájsť ale-
bo čo by ste mali ešte vidieť. Prehliadka 
sa začína stretnutím pri Fontáne Príbeh 
prameňov v centre mesta a pokračuje 
Mestským parkom, Grand hotelom Ró-
nai/Liečebný dom Slovan/, Kursalonom 
Kúpeľnou dvoranou, Penziónom Zelený 
strom, Hotelom Nárožny, Kolonádovým 
mostom, Sochou Barlolámača, Sochou 
Ľudovíta Wintera, Hotelom Thermia 
Palace, Kúpeľnými domami Napoleon 
I.-III., Kúpeľným parkom, Kúpeľným do-
mom Pro Patria, termálnymi jazierkami, 
Kúpaliskom Eva a voliérami s pávmi.

Termíny prehliadok: piatok, 1. júla 
2022 o 16.30 h, piatok, 15. júla 2022 o 16.30 h.

Miesto stretnutia: Fontána Príbeh 
prameňov, Winterova ulica, Piešťany

Informácie a foto poskytla 
OOCR Rezort Piešťany

Objavujte nepoznané tajomstvá Piešťan

» ren

Pestovanie byliniek si už získalo za po-
sledné roky na Slovensku veľa priaz-
nivcov. Miesto si našli na našich bal-
kónoch, terasách i v záhradách. Vieme 
ich však správne zberať, uskladňovať 
a používať? Keďže zber niektorých z 
nich sa už začal, prinášame zopár rád.

Priaznivé účinky byliniek na náš or-
ganizmus poznali už naše staré mamy a 
pri ich správnom používaní dokážeme 
nimi nielen dochutiť a prevoňať pripra-
vované pokrmy či nápoje ale aj posilniť 
naše zdravie.

Zbieranie byliniek - Na zber byliniek 
je vhodný košík, prípadne textilné či pa-
pierové vrecko. Zbierajte ich za suchého 
počasia a dbajte na to, aby ste zbierali len 
zdravé rastliny. Kvety trhajte cez obed a 
vňať ešte pred odkvitnutím rastliny.

Uskladnenie byliniek - Bylinky čo 
najskôr po zbere spracujte, pričom vo-
liť môžete medzi dvoma spôsobmi ich 
uskladnenia – sušením a mrazením. Do 
niektorých jedál sa bez problémov dajú 
použiť sušené bylinky, ale sú i také po-
krmy či nápoje, kde lepšie vyniknú, ak 
nemáme po ruke čerstvé, práve tie mra-
zené, pretože si zachovajú nielen svoju 
prirodzenú farbu a svieži vzhľad, ale aj 
väčšinu zdraviu prospešných látok.

Sušenie byliniek - Bylinky sušte na 
teplom, suchom a dobre vetranom mies-
te. Určite sa vyhnite priamemu slnku. 
Jednotlivé rastliny rozložte na sito alebo 
ich sušte v menších trsoch zavesené. To, 

že je už bylinka suchá a pripravená na 
uskladnenie zistíte tak, že sa jej stonky 
ľahko lámu. V takom prípade bylinky 
vložte do dobre uzatvárateľnej nádoby a 
skladujte na suchom a tmavom mieste. 
Väčšinu z nich môžete potom používať 
počas celého roka, až kým nebudete mať 
novú úrodu.

Mrazenie byliniek - Vhodnými bylin-
kami na mrazenie sú napríklad petržle-
nová vňať, kôpor, mäta, pažítka, šalvia či 
medovka. Bylinky pred mrazením dobre 
umyte a osušte. Ich listy alebo vňať mô-
žete zmraziť vcelku tak, že ich vložíte do 
vreciek určených na mrazenie potravín. 
Ďalšou možnosťou mrazenia byliniek je 
ich zaliatie vodou. Bylinky v takom prí-
pade vložte do plastových téglikov alebo 
nadrobno posekajte a vložte do formičiek 
na ľad.

Náš tip: Do nádobky určenej na výro-
bu kociek ľadu vložte celé lístky mäty či 
medovky, tie vám potom výborne poslú-
žia pri príprave chutných nápojov.

Ako na zber a uskladnenie byliniek

» ren
autor foto congerdesign pixabay
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Keďže Senegal bol dlhé obdobie 
francúzskou kolóniou, vplyv Fran-
cúzska je cítiť nielen v kultúre, archi-
tektúre či v tradíciách, ale aj v sene-
galskej kuchyni. Okrem francúzskej  
je miestna gastronómia ovplyvnená  
aj severoafrickou, západoafrickou      
a portugalskou kuchyňou.

Základnými surovinami sú čerstvé 
ryby a morské plody,  kuracie či jahňa-
cie mäso a hovädzina.  Ak sa vydáte na 
safari, v miestnej reštaurácii si môžete 
pochutiť na burgri alebo steaku z anti-
lopy. Je to veľmi jemné a chutné mäso. 
V tradičnej senegalskej kuchyni nechý-
bajú strukoviny, arašidy, ryža a kuskus.  
Pri varení sa výdatne používajú rôzne 

druhy čerstvých aj sušených byliniek.  
Na senegalskom stole nesmú chýbať 
rôzne druhy ovocia a zeleniny. Čerstvé 
mango si odtrhnete zo stromu aj pri 
obyčajnej prechádzke a napríklad chuť 
čerstvej papáje sa nedá porovnať s tou, 
ktorú si kúpite v našich supermarke-
toch. Ovocie má jednoducho dozrievať 
na stromoch, a nie v lodných kontajne-
roch či v kamiónoch. 

Typickým senegalským jedlom je 
tieboudienne, teda rybacie rizoto                    
s bylinkami a zeleninou. Okrem toho 
sa na senegalských stoloch často obja-
vuje aj kurací pokrm maffe v arašidovej 
omáčke alebo yassa au poulet – kura  
s cibuľkou a citrónovou omáčkou.  Tie-
to jedlá sa podávajú vo veľkých misách 
pre 5 – 6 osôb. Všetky tradičné jedlá sú, 
samozrejme, denne v ponuke aj v hote-
lových reštauráciách. Určite vyskúšajte 
krevety – vedia ich veľmi chutne pripra-
vovať. A v hotelovej reštaurácii je aj ši-
roká ponuka z európskej kuchyne, veľa 
zeleniny, syrov a milo nás prekvapila 
ponuka zákuskov a múčnikov. Tradič-
ným senegalským nápojom je bisap, 
pripravovaný z listov ibišteka. Bisap má 
veľmi zaujímavú chuť a fialovú farbu.  
Samozrejmosťou je palmové víno, mä-
tový čaj a kvalitná káva. V hotelových 
baroch si bez problémov dáte tradičné 
mochito či cuba libre, ale aj ich miestne 
pivo a likéry z rôznych druhov ovocia. 

Ako si pripraviť
Yassa au poulet

Potrebujeme:  Pól šálky arašidové-
ho oleja (môžete použiť aj iný), jedno 
kura, aspoň 4 cibule, 8 lyžíc citrónovej 
šťavy, 6 lyžíc jablčného octu, 2 bobkové 
listy, 4 strúčiky cesnaku, lyžicu dijon-
skej horčice, 4 lyžice sójovej omáčky, 
čili paprička, kajenské korenie, čierne 
korenie, soľ, malá kapusta, mrkva

Postup:  Koreniny, cibuľu, cesnak, 
horčicu, šťavu z citróna, jablčný ocot       
a sójovú omáčku zmiešame a pripra-
víme tak marinádu, v ktorej necháme 
kúsky kuraťa niekoľko hodín, ideálne 
cez noc. Potom ho môžete buď grilovať 
na drevenom uhlí alebo opekať na pan-
vici, až kým nezhnedne. Cibuľu z mari-
nády budeme potrebovať na prípravu 
omáčky. Najprv cibuľu niekoľko minút 
opekáme, pridáme zvyšok marinády 
a nakrájanú mrkvu a kapustu. Poma-
ly privedieme do varu a varíme desať 
minút až kým nám nevznikne mierne 
hustá omáčka. Do omáčky pridáme 
kuracie mäso, prikryjeme a dusíme, 
kým nebude kura hotové. Medzitým si 
uvaríme ryžu alebo kuskus s cícerom 
a hrozienkami. Podávame tak, že do 
veľkej misy dáme na dno ryžu a na vrch 
poukladáme kúsky kuraťa a jedlo pre-
lejeme omáčkou. Dobrú chuť!

Senegalská kuchyňa je jednou z najpestrejších v Afrike

» text a foto ZK
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MALOTRAKTOR,
AGZAT, VARI,

bubnovú kosačku,
mulčovač
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Cenovo dostupné riešenie pre každé schodisko

Môj Stannah,
moja sloboda

Stannah je lídrom na svetovom trhu so schodiskovými výťahmi.

MYL1

24/7
Servis na
Slovensku

5-ročná záruka so servisom v cene - jedinečná na trhu!
Zákaznícka podpora 24 hodín denne, 7 dní v týždni,
kdekoľvek v krajine.

Táto ponuka platí do 15/07/2022. Nekumuluje sa s inými zľavami a ponukami

AK UVEDIETE 
TENTO ČASOPIS,
ZÍSKATE
10 % ZĽAVU0800 162 162

Pre ŤZP občanov možnosť vybaviť na 
zakúpenie stoličkového výťahu peňažný 
príspevok od štátu.

Zavolajte zadarmo

87
-0
00

4

www.virivkyonline.sk
0949 444 033
info@virivkyonline.sk

����������������
luxusných víriviek 

po celom Slovensku

66
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Rezervácie: 0918 591 942
info@oravskahoraren.sk, www.oravskahoraren.sk

Penzión *** Oravská horáreň
Oravský Podzámok č. 396, lokalita Zábava

Rekreačné 
poukazy v cene 

272 €/ osoba a pobyt.

Tešíme sa na stretnutie s vami!

PENZIÓN ***
ORAVSKÁ HORÁREŇ
Mimoriadna
LAST minute DOVOLENKA

222 € 
1 nepracujúci dôchodca

iba za Cena zahŕňa: 
5 x plná penzia
5 x ubytovanie 
1 x  celodenný výlet

+ BONUSY 
a bezplatné 
služby!!!Voľné termíny:

1. 8. – 6. 8.
8. 8. – 13. 8.

22. 8. – 27. 8.
29.8. - 3.9.

5.9. - 10.9. a neskôr. 

na 6 dní/ 5 nocí 
so Štátnou účelovou dotáciou 

pre dôchodcov
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