




1.máj 2019 (streda)

12.00  Slávnostné otvorenie XVII. sezóny Vydrovskej doliny 

OTVORENIE 
VYDROVSKEJ DOLINY 

•  DFS Zorni ka zo Zvolena
• Country skupina Vodopád
• Sokoliari zo ZŠ Štiavnické Bane

VYDROVSKÁ DOLINA – IERNY BALOG

Ú inkujú

Tešíme sa na Vás s bohatým sprievodným programom 
pre Vás a Vaše deti ky



Jozef Gavura sa venuje už viac ako 10 rokov vskutku zaujímavému koníčku. Na 
vlastnom dvore vytvoril niečo ako malé regionálne múzeum. Jeho základom sú 
vlastnoručne vyrobené modely dreveníc. Precízna práca a do detailov prepracované 
jednotlivé dreveničky sú výsledkom obrovskej dávky trpezlivosti. Pán Gavura nás 
privítal priamo na svojom Gazdovskom dvore z Pohorelej. Dozvedeli sme viac
o výrobe miniatúr, o hlavnej myšlienke jeho tvorby, aj o tom, ako sa niekedy žilo

na dedine. Pozri si našu reportáž a dozvieš sa viac.

V reportážach s Kam na Horehroní vám postupne predstavíme viacerých umelcov 
z nášho nádherného kraja. Niektorí sú známi, niektorí menej, ale hodnota, ktorú 

vytvárajú určite stojí za povšimnutie.

Horehronskí umelci

Horehronskí umelci

Jozef Gavura

Reportáž nájdete na stránke
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www.brusenieparkiet.com

www.ersor.sk
0907 194 997
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KRISTÍNAhosť koncertu19:00 ALEXANDROVCI18:25 KRISTÍNA

info a predaj vstupeniek:      www.alexandrovcinaslovensku.sk • www.mejdanroku.sk • tel. 0948 381 146 •

Hlavný reklamný partner

EUROPEAN TOUR 2019

Turné k 90. výročiu založenia originálneho súboru

Najväčšia verzia chóru v dejinách turné na Slovensku, 
130 umelcov

ALEXANDROVCI

 13. 5. BREZNO
BREZNO ARÉNA

Koncert sa koná za podpory mesta Brezno a pod záštitou primátora JUDr. Tomáša Abela PhD.

deti do 130 cm
VSTUP VOĽNÝ







Recepty starých materí

Do vriacej vody pri stálom miešaní prisypávame kukuričnú krupicu. Varíme ju
do mäkka. Zhustnutú kašu naberáme na lyžičku a otieraním na okraj misky tvarujeme 
malé škorce. Hotové škorce sa môžu podávať na viacero spôsobov. Zaliate kyslým 
mliekom, rozpraženou slaninkou, posypané makom, orechmi a cukrom a preliate 

maslom. Fantázii sa medze nekladú.

Prajeme veľa radosti pri tradičnom varení a budeme radi, ak sa s nami podelíte o ten 
váš najlepší recept starej mamy. 

Jedlá našich starých mám sa pomaly vytrácajú z receptárov dnešných gazdiniek. 
Zaspomínajte si s nami na to vaše najobľúbenejšie tradičné jedlo, ktoré vám s láskou 

vždy pripravila vaša babička.

5 PL kukuričná krupica

500 ml voda

Soľ

Podľa chuti
kyslé mlieko

slanina

mak

orechy

cukor

Recepty starých materí

S U R O V I N Y

ŠKORCE

Recepty starých materí nájdete na stránke 







VIETE O TOM, ŽE 66 % NAŠICH 
SPOLUPRACOVNÍKOV PRIŠLO 
PRACOVAŤ K NÁM, LEBO MALI 
NAŠE STAVEBNÉ SPORENIE?

CHCETE 
ZMENIŤ 
PRÁCU?

NÉ SPORENIE?STAVEBN

ETE 
NIŤ
CU?

NÉ SPORENIE?

AK ÁNO, KONTAKTUJTE NÁS:
Mária HUBERTOVÁ
územná riaditeľka PSS, a. s. 
tel. č.: 0915 740 237 
e-mail: maria.hubertova@fopss.sk 
NEVÁHAJTE A VYUŽITE PRÍLEŽITOSŤ!



















Tip
na
výlet

Jaskyňa mŕtvych netopierov je najvyššie položená sprístupnená vysokohorská jaskyňa 
na Slovensku. Výnimočnosť jaskyne spočíva v turistickom sprístupnení samotnej 
prehliadkovej trasy. Jaskyňa je autenticky osvetlená a k zdolaniu prehliadkovej trasy je 
potrebné vystrojiť sa bezpečnostným úväzom a ochrannou prilbou, ktorá je v cene 

prehliadky.

Tí odvážnejší si môžu zapožičať jaskyniarsku výstroj a vyskúšať si jaskyniarsky speleotre-
king. Celkovo sú sprístupnené tri varianty prehliadok. Dve náročnejšie trasy sú vhodné 
pre osoby staršie ako 18 rokov. Jednoduchšiu prehliadkovú trasu by mali bez problémov 

zdolať už aj 8 ročné deti. 

Zdroj:
www.JMN.sk

Tip na výlet

Jaskyňa mŕtvych netopierov

Pred vstupom do jaskyne je nutná rezervácia telefonickou formou alebo e-mailom.

+421 905 135 535 kontakt@jmn.sk� �






