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Kus Grécka v Púchove

Zmrazte bolesť

Nad rybníkom na sv. Huberte 
sa objavila nová hviezda
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Nad rybníkom na sv. Huberte sa objavila 
nová hviezda
Nemusíte čakať do tmy, aby ste 
ju uvideli. Naopak, najviac žiari 
cez deň, počas otváracích hodín 
reštaurácie v zážitkovom areáli 
Svätý Hubert. A viac ako vidieť 
ju odporúčame ochutnať. Tou 
hviezdou je totiž nový šéfkuchár 
Tomáš Chalúpek (28), o ktorom 
bude čochvíľa hovoriť celé 
Slovensko!
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Možno to znie ako prehnaná chvála, ale 
nie je. Ako food a gastro žurnalistka som 
stretla, vyspovedala a ochutnala desiatky 
slovenských aj zahraničných šéfkuchárov, 
preto si za vyššie napísaným stojím a 
tvrdím, že to nie je prehnané. Možno vás 
o tom presvedčí aj nasledujúci rozhovor. A 
možno bude ešte lepšie, ak si na sv. Hubert 
zájdete a ochutnáte jeho prácu.

Vždy ma zaujíma príbeh, ktorý je za 
šéfkuchárom. Ako ste sa k vareniu 
dostali vy? Motali sa popri mame či 
starej mame v kuchyni od detstva?
Ani náhodou! Povedal by som, že som sa 
k vareniu dostal ako slepé kura k zrnu. V 
deviatej triede, keď máte štrnásť rokov, 
sa od vás chce rozhodnutie o živote, o 
budúcom povolaní. Ja som sa cítil úplne 
stratený, nevedel som, čím chcem byť. A 
tak rozhodli rodičia. „Pôjdeš na hotelovú 
akadémiu,“ povedali. Nebol som trikrát 
nadšený, ale šiel som.

A? Tam ste zistili, že rodičia vás možno 
poznajú lepšie, ako ste v tom čase 
poznali seba vy?
Vtedy ešte celkom nie. Chodil som na 
hotelovú školu v Púchove, čo bol výborný 

základ. No najviac ma vtedy fascinovalo 
vyrezávanie ovocia a zeleniny, teda carving. 
Zúčastňoval som sa  rôznych slovenských a 
medzinárodných súťaží, získal som mnoho 
ocenení, aj zlatých. Po piatich rokoch som 
školu ukončil maturitou, ale chcel som 
skúsiť niečo iné než kuchárske remeslo.

Čo také?
To keby som vedel! Nevedel som čo, tak 
som asi tri roky skúšal kadečo. Až som 
skončil v Rakúsku v jednom alpskom hoteli 
ako pomocný kuchár v kuchyni prísneho a 
náročného francúzskeho šéfkuchára.

Skončil? Nebol to skôr začiatok?
Definitívne bol, a skvelý! Zrejme vo mne 
predsa len bolo niečo, čo ostatní videli a 
ja nie, lebo po dvoch týždňoch práce sa 
ma tento excelentný francúzsky šéfkuchár 
rozhodol povýšiť a stal som sa jeho pravou 
rukou, prvým kuchárom. Takto to možno 
znie ako tuctový príbeh z románu, ale pre 
mňa to bolo náročné obdobie. To, že si 

všimol moju prácu v kuchyni, mi pomastilo 
brucho a definitívne pritiahlo k tomuto 
remeslu, ale prvé týždne, keď som sa od 
rána do večera musel v práci sústrediť 
úplne na všetko, na každý detail pri varení, 
na chod kuchyne a zároveň cibriť svoju 
nemčinu a francúzštinu, boli náročné. Bola 
to tá najlepšia kuchárska škola!

Zvládli by ste ju aj bez základov zo 
strednej školy?
Na strednej som dostal dobrý, no 
hlavne teoretický základ. Kuchár bez 
praxe, povedal by som bez tovarišského 
učenia sa, je však ako auto bez volantu – 
nepoužiteľný.

V Alpách ste mohli mať sľubnú kariéru, 
prečo ste sa vrátili domov, do Košeckého 
Podhradia?
Pretože doma je doma, chceme sa s 
priateľkou usadiť, preto som hľadal 
možnosti svojej realizácie bližšie k 
domovine. Neviem, či to bola náhoda, 
alebo riadenie osudu, že v tom istom čase 
hľadali nového hlavného kuchára na sv. 
Huberte. Alpy sú dychberúce, ale toto 
miesto je rovnako úchvatné. V prírode, s 
jazerom, ten neskutočný pokoj. A pritom 
výborní kolegovia a suroviny, s ktorými sa 
v reštauráciách na Slovensku bežne nerobí, 
ako zverina či ryby z vlastného chovu. Je tu 
veľký potenciál posúvať reštauráciu stále 
ďalej.

Zmení sa po vašom príchode aj jedálny 
lístok reštaurácie sv. Hubert?
Áno, trochu, už na tom pracujeme. Varí 
sa tu najmä poctivá slovenská klasika, 
podľa mňa do reštaurácie tohto typu 
patrí. Určite by tu mal každý hosť ochutnať 
okrem halušiek aj náš zverinový guláš. No 
a jedálny lístok chceme rozšíriť o steaky, 
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najmä z diviny. Myslím si - dúfam, že nie 
neskromne - že steaky viem robiť celkom 
dobre, tak verím, že si k nám na ne ľudia 
nájdu cestu.

Je mnoho kuchárov, oveľa menej 
šéfkuchárov a výborných šéfkuchárov 
ako šafranu. Tí tvrdia, že toto remeslo 
nie je pre každého a nesúvisí to iba so 
schopnosťou dochucovať. Čo si myslíte 
vy? 
Nie je to pre každého, lebo sa to nedá robiť 
bez toho, aby to mal človek naozaj rád. V 
kuchyni určite trávite viac ako osem hodín 
denne a vydržať to chce aj trpezlivosť, aj 
pevné nervy a pokoru.

Poteší vás ako kuchára, keď vám 
priateľka navarí?
Určite, lebo po tých hodinách v práci už 
nemám veľmi silu variť doma. Dobre mi 
padne, keď mi navarí niekto iný. Milujem 
palacinky, steaky, ryby a ázijskú kuchyňu, 
ale tú najradšej originálnu, teda v Ázii.

Čo vo vašej kuchyni okrem soli nesmie 
chýbať?
Ostrý nôž, základné koreniny a čerstvé 
bylinky. Tie dokážu výnimočne prepojiť 
chute.

A čo carving, ešte vyrezávate?
Rekreačne. Sledujem novinky vo svete 
a fascinujú ma diela ázijských kuchárov, 
ktorí dokážu urobiť nesmierne tenké rezy 
a zložité vzory.

Koľko vám trvalo vyrezanie melónu so 
znakom magazínu Aréna?
Asi dve hodinky... 
Škoda zjesť ho...
Ešte väčšia škoda by bola nechať ho zhniť!

Tak to sa nestane. Čo by ste však chceli, 
aby sa stalo v budúcnosti s vami, kam 

Reštaurácia sv. Hubert, 
Kopec 618
Veľké Košecké Podhradie
www.svatyhubert.sk 
tel +421 909 202 909
mail: prevadzkar@svatyhubert.sk
Otvorené
Denne od 09.00 do 21.00 h
V nedeľu do 20.00 h

chcete smerovať? 
Stále sa učím a budem učiť, podľa mňa 
neexistuje kuchár, ktorý by sa už nemal 
čo naučiť, čo nové vyskúšať, nechať sa 
inšpirovať... Túžim ešte veľa vecí ochutnať, 
najmä exotických a v budúcnosti by som 
rád rozbehol vlastnú reštauráciu.

Lucia Čibenková

recept:   Pečený pstruh 
so zemiakovými dukátmi 
a bylinkovou omáčkou
Potrebujeme: 
- čerstvého pstruha
- zemiaky
- maslo
- citrón
- bylinky podľa chuti
- kyslú smotanu
- olivový olej, soľ a korenie

Ako na to: 
Vyčistenú rybu zvnútra aj zvonka osolíme a okoreníme. Do vnútra vložíme niekoľko plátkov citrónu. Do pekáča dáme maslo, 
naň položíme rybu a v rúre vyhriatej na 200 ˚C pečieme 20 minút. Posledných 5 minút môžeme teplotu zvýšiť na 220 ˚C, aby sa 
ryba pekne do chrumkava zapiekla. Medzi tým si zemiaky nakrájame na tenké kolieska, osolíme a v rúre upečieme do zlata. Rybu 
servíruje s mesiačikom citróna, s grilovanými paradajkami a omáčkou, ktorú urobíme zo smotany, najemno nasekaných byliniek, 
citrónovej šťavy, olivového oleja, soli a korenia.

Nový šéfkuchár reštaurácie sv. Hubert, Tomáš Chalúpek.

Vytvoriť toto trvalo majstrovi dve hodiny.

Areál sv. Hubert - skvelá kuchyňa a veľa možností na aktívny aj pasívny oddych.
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Kus Grécka 
v Púchove

Aby sme si rozumeli, Púchov je fajn, ale 
nemá more, pláže ani bájnych bohov. 
Nepestujú sa tu olivy, po úpätí kopcov sa 
netiahnu hektáre vinohradov a vzduch tak 
výrazne nevonia pohodou. Závan Grécka 
však v Púchove predsa len je, a to rovno 
dvojnásobný. Na svedomí ho má Grék 
Spyridon Somarakis.
O tom, že raz bude mať kaviareň, aby 
sa v nej stretávali ľudia, ktorí chcú malú 
pauzu od každodenných starostí, sníval 
už zamladi. Nesmelo, keď pracoval 
v rodičovských vinohradoch alebo 
olivových hájoch v teplom Grécku, 
odvážnejšie, keď z domu odišiel študovať 
ekonomiku poľnohospodárstva do 
ďalekej Moskvy. No a osud ho napokon 
zavial do Púchova... „Život v Grécku má 
svoje špecifiká, mnoho ľudí pracuje v 
poľnohospodárstve alebo v službách, nie 
je to ľahký chlebík, ale Gréci vedia, ako 
aspoň na chvíľu zabudnúť na starosti. Nie 
na pive, skôr na káve. Tá byť musí, chutná, 

Grécko je obľúbenou 
dovolenkovou destináciou 
Slovákov. Túto sezónu o niečo 
drahšou, ale zažiť Egejské more, 
vychutnať si grécke špeciality 
a nasať energiu miestnych stojí 
za to. Je to fascinujúca krajina a 
mnohí z nás by v nej chceli zotrvať 
dlhšie ako len pár dovolenkových 
dní. Našťastie si ho z diaľky 
môžeme aspoň trochu vychutnať 
aj v meste Púchov. 

Muž, ktorý do Púchova priniesol závan Grécka - Spyridon Somarakis.

Dobrá káva je základ dobrej kaviarne.Príjemná kaviareň El Greco.

kvalitná, voňavá, nech sa deje čokoľvek,“ 
hovorí púchovský Grék Spyridon „Spiro“ 
Somarakis. „Tento malý kúsok mojej 
rodnej kultúry som chcel  preniesť aj sem, 
preto som otvoril kaviareň, v ktorej je 
široký výber naozaj dobrej kávy a vždy v 
nej stretnete dobre naladených ľudí.“ 

Nemusíte cestovať
Takže ak to chcete robiť na grécky 
spôsob – mať miesto, kde zabudnete na 
problémy v rodine alebo v práci – skúste 
to v El Greco, teda U Gréka. „Od otvorenia 
kaviarne v decembri 2006 sa neustále 
snažíme, aby to bolo presne také miesto. 
Aby sa zákazníci cítili spokojne v zime 
aj v lete. Počas chladných mesiacov 
vo vnútri so širokou ponukou teplých 
nápojov a  káv, počas teplých mesiacov, 
aké máme teraz, na veľkej terase vonku, 
kde sa osviežia rôznymi alko a nealko 

nápojmi. Samozrejme, nechýba dobré 
pivo,“ hovorí Spiros.
Ku kaviarni pribudla po rokoch aj pizzeria. 
Čo grécke v nej nájdete? „Naše typické 
jedlá nie, pretože je náročné udržať ich 
kvalitu v inej krajine, ale ako súčasť 
gréckej kultúry nechýba olivový olej, 
kvalitné jedlo, príjemné prostredie a 
dobrá obsluha.“ 
Ak teda máte chuť na závan Grécka, 
nemusíte cestovať kilometre a míňať 
stovky eur, stačí zájsť v Púchove na tie 
správne adresy. Hoci keby to bolo na 
Grékovi, k Egejskému moru by cestoval 
každý druhý týždeň. „V Púchove žijem 
roky, mám tu veľkú rodinu, veľa dobrých 
priateľov, som tu doma. No doma som 
aj v Grécku. Ten pocit, že mi chýba, 
nikdy nezmizne a preto sa za rodičmi, 
súrodencami a priateľmi v Grécku 
vraciam niekoľkokrát do roka. Dobré je, 

že dnes sú aj tu ľudia uvoľnenejší, vedia 
oceniť dobrú kávu a viac si vychutnávajú 
život. Myslím si, že pre dobre prežitý život 

Cíťte sa ako pri mori!
Kus Grécka môžete v Púchove zažiť na dvoch miestach. V kaviarni El Greco na 
Moyzesovej ulici, kde je široký výber kvalitných káv, osviežujúce nealko aj alko 
nápoje, príjemná atmosféra a výhodou je možnosť objednať si priamo v kaviarni 
pizzu z Pizzerie El Greco. Čerstvo upečenú vám ju donesú do kaviarne a môžete ju 
zjesť napríklad počas sledovania zápasu Ligy majstrov.

Druhým „gréckym“ miestom je už spomínaná pizzeria. 10 z 10 bodov tu dáte 
nielen pizzi, ale aj cestovinám a rizotám. Pripočítajte si k tomu osviežujúce zdravé 
šaláty, každý týždeň zvýhodnené menu – dve polievky a dve hlavné jedlá, ktoré 
sú vybraté z jedálneho lístka, a majú lepšiu cenu. Ešte si pripočítajte možnosť 
objednať si z jedálneho lístka čokoľvek aj v čase, keď sa inde podáva iba denné 
menu a máte miesto, ktoré si zamilujete! 

je to dôležité,“ usmieva sa vždy dobre 
naladený a kamarátsky púchovský Grék.

Riešenie: V kaviarni El Greco

Dokončite tajničku: „ KDE NÁJDETE V PÚCHOVE GRÉKA? “

V pizerri El Greco robia nielen dobrú pizzu, ale 
aj šaláty, rizoto a cestoviny.
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S Alexandra Complex ste mohli zažiť
zdrAvIe 7

Kryoterapia sa pre svoje blahodarné účinky využíva od nepamäti. O použití 
ľadu a snehu na liečebné účely sa zmieňoval napríklad Hippokrates. 
Metóda aplikácie chladu prešla mnohými vývojovými etapami. Viaceré 
štúdie zo začiatku 70-tych rokov minulého storočia odhalili, že pre najlepší 
efekt chladu treba vyvolať termálny šok - čím rýchlejšie sa teplota zníži, 
tým výraznejší je terapeutický efekt. Výborne to dokáže prístroj na lokálnu 
kryoterapiu.

Ako to funguje?
Teplota kože má za normálnych podmienok okolo 34 °C. Aplikátor prístroja 
CRYOFLOW má unikátny senzor, ktorý sníma aktuálnu teplotu kože. Tú 
prúdením postupne sa ochladzujúceho vzduchu znižuje presne na mieste, 
ktoré bolí. V závislosti od typu ochorenia sa ideálna terapeutická teplota 
kože pohybuje okolo 12 °C . Senzor neustále monitoruje teplotu kože a 
automaticky reguluje prúdenie chladného vzduchu. CRYOFLOW IR navyše 
efektívne využíva nielen účinok chladu, ale aj tlaku prúdenia studeného 
vzduchu.

Čo bolí, to prebolí, spieva Miro Žbirka s Marthou. Ale neprejde to samé. Boľavému miestu treba zvyčajne pomôcť. 
Jedným z riešení je chlad, ba dokonca mráz. Ako mrazia bolesť fyzioterapeutky v púchovskom rehabilitačnom 
centre Medella?

ZMRAZTE BOLESŤ

Keď chlad pomáha

Lokálnu kryoterapiu je vhodné aplikovať na:

· Zranenia – deformácie, pomliaždeniny, zlomeniny,     
                          natrhnutie svalstva

• Posttraumatické stavy – lymfatické edémy, 
   hematómy, natiahnutie svalov

• Bolesť Achillovej šľachy 
   (v dôsledku zápalu šľachy alebo burzy)

• Artritídu – zápal kĺbu

• Ankylozujúcu spondylitídu

• Artrózy kĺbov

• Burzitídy – zápal burzy (kĺbneho puzdra)

• Tendinitída – zápaly šliach

• Calcar calcanei

• Karpálny tunel

• Tenisový a golfový lakeť

• Po vykĺbení kĺbu

• Svalový spazmus, svalové napätie

• Morbus Osgood Schlatter

• Skokanské koleno

• Plantárna fascitída

• Reumatoidná artritída

• Ošetrenie trigger pointov

Viac o kryoterapii nájdete na www.medella.sk
Pýtať sa môžete na adrese Medella, Svätoplukova 
1463, Púchov, na čísle 0907 845 129 alebo mailom na 
rehabilitacia@medella.sk.

Kedy je vhodná?
„Najlepší účinok má lokálna kryoterapia počas prvej akútnej fázy, teda najmä 72 
hodín po úraze či nástupe bolesti. Vtedy je ideálne aplikovať ju denne, niekoľko 
dní po sebe,“ hovorí fyzioterapeutka Mgr. Lucia Madejska z Medella. Terapia chladom 
pôsobí na znižovanie bolesti, redukuje opuch, pôsobí protizápalovo, uvoľňuje svalstvo 
a urýchľuje regeneračný proces. 
„Lokálna kryoterapia je výborná v kombinácii s terapiou rázovou vlnou a s 
vysokovýkonovým laserom. Vtedy vieme dosiahnuť maximálny možný účinok terapie 
a veľké zlepšenia,“ dopĺňa druhá fyzioterapeutka z Medella, Bc. Kristína Kováčiková. 
No ani ubolení ľudia, ktorých cesta po úraze neviedla rovno pod prúd regulovaného 
chladného vzduchu, nie sú bez šance. Je dokázané, že lokálna kryoterapia pomáha aj s 
odstupom času, ibaže jej efekt nie je okamžite taký ohromujúci. „Tak či onak, dôležité 
je odhaliť príčinu bolesti. O to sa u nás vždy snažíme. Máte síce také prístrojové 
vybavenie, že dokážeme pomôcť s veľkou škálou problémov, ale keď sa neodhalí a 
neodstráni ich príčina, bolesť sa po čase vráti. A to určite nie je dobré pre plnohodnotný 
život,“ uzatvára L. Madejska.                                                                                                          -LČ-

V prvej tohtoročnej rybárskej súťaži, ktorá sa konala v poslednú júlovú sobotu v areáli 
Hunty Fish v Lednických Rovniach, si meralo sily, schopnosti aj veľkosť šťastia, ktoré si komu 
sadne na udicu, 45 rybárov a rybárok. Víťaz vylovil 8,5-kilového kapra a  hodnotné ceny od 
Alexandra Complexu si odniesli aj ďalší. Kto to chce súťažne skúsiť znova, musí počkať do 
jesene. Inak sa ryby na jazere v areáli dajú bez rybárskeho lístka loviť celú sezónu.

Za 7 horami je názov najväčšieho 
slovenského rozprávkového festivalu, 
ktorý sa už tradične počas prázdnin 
koná v Liptovskom Jáne. A tradične 
bol súčasťou rozprávkových 
podujatí, kultúrnych zážitkov a 
zábavy aj Alexandra Wellness 
Hotel***. Práve v jeho exteriéri 
boli tie najlepšie predstavenia 
a vyvrcholenie festivalu. Všetci 
účastníci tvrdia, že sa mali ako v 
siedmom nebi, teba rozprávkovo. 
A aj my sa už tešíme na ďalší ročník.

Aj keď to tak najskôr nevyzeralo, lebo lialo ako 
z krhly, nakoniec sa nebo umúdrilo a na Hunty 
Fish vypukla parádna horúca letná párty! 
Latinskoamerické rytmy zneli do ďaleka a dvojici 
šikovných profesionálov v latinskoamerických 
tancoch sa podarilo nielen predviesť 
svoje umenie, ale aj všetkých roztancovať. 
Zopakujeme si to v auguste! 

Európsky pohár v paracyklistike sa aj tento rok konal v Púchove s cieľom 
na Hunty Fish v Lednických Rovniach. Hendikepovaní športovci opäť 
všetkým ukázali, že všetko je o hlave a vôli. V sobotu 13. júna boli na 
programe časovky, v nedeľu cestné preteky. Podujatie prinieslo množstvo 
pekných športových momentov aj výziev, veď bolo súčasťou kvalifikácie 
na Paraolympijské hry v Tokiu 2020. A nás teší, že Alexandra Complex 
sa mohol zapojiť dvojnásobne, pretože pretekári boli ubytovaní v sTC a 
súťaže mali jeden cieľ a štart na Hunty Fish.

PARÁDNE ÚLOVKY

ROZPRÁVKOVý VíKEND

LATiNO PÁRTY POD 
HViEZDAMi

PREKONANiE 
HRANíC
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Kalendár podujatí na august / september
ALExANDRA HOTEL, DVORY 581, PÚCHOV
Zážitky pre všetky jazýčky 
Denné menu, ktoré servírujú v tomto štvorhviezdičkovom 
hoteli, si znova získava obľubu u jedákov aj u tých, ktorí si 
dôkladne vyberajú, čo a kde budú obedovať. Dvaja šikovní 
hoteloví kuchári ho zostavujú tak, aby bolo pestré a čo je 
dôležité, aby si z neho mohli každý deň vybrať aj vegetariáni 
a celiatici. Tešiť sa tiež môžeme na špeciálny jedálny husací 
jedálny lístok. Jeseň bez husacích hodov nie je jeseň. 

HuNTY FiSH, LEDNiCKÉ ROVNE 
Romantické piatky a rodinné nedele  
Príjemným zvykom tohto leta sa stali hudobné piatky v areáli Hunty Fish v 
Lednických Rovniach. Či prší, alebo slnko krásne zapadá nad jazerom, piatok 
čo piatok tu znie príjemný komorný koncert. Ukulele a klavír je kombinácia, 
ktorá tomuto prostrediu pristane. Nedeľa zas na Hunty Fish svedčí rodine, 
ktorá sa tu parádne naje, nielen oteckovia ocenia chutné grilované prasa a 
deti majú postarané o zábavu, pretože sa môžu člnkovať, chytať ryby, jazdiť 
na koňoch a jašiť sa na rôznych atrakciách. A ešte dve dobré správy: chytať 
ryby tu môžete celú sezónu aj bez rybárskeho lístka a horúca latino párty 
pod hviezdami bude znova v auguste!

SVäTý HuBERT, KOŠECKÉ PODHRADiE  
Rozlúčka s prázdninami  
Nič dobré netrvá večne, ani prázdniny. Aby bol ich koniec výnimočný a 
nezabudnuteľný, v areáli sv. Huberta v Košeckom Podhradí bude posledný 
augustový deň parádna rozlúčka s prázdninami. Okrem dobrého jedla vás 
pozývame na more zábavy pre všetky vekové kategórie. Môžete tu aj 
grilovať alebo opekať, a to bez toho, aby ste si z domu museli čokoľvek 
priniesť. Medzi tým si vychutnáte pohľady na okolie z hladiny jazera, veď 
člnkovanie je tu bezplatné. A určite nevynechajte grilovanú rybu – je to 
gurmánsky zážitok.

PEŠKY ČuRBES  
4. augusta, Hunty Fish, Lednické Rovne  
Prvú augustovú nedeľu máme niečo pre milovníkov áut. Pešky Čurbes je 
zraz priaznivcov značky Škoda a určite bude škoda, ak ho premeškáte. 
Príďte si užiť jedinečnú 
atmosféru, dobré jedlo, súťaže 
a nakoniec spanilú jazdu 
Považím! Desiatky škodoviek 
rôzneho veku sa na Hunty Fish 
zídu o 14.30 h a potom, ako 
ich majitelia či vodiči absolvujú 
rôzne súťaže a kadečo 
návštevníkom poukazujú, 
vyrazia o 17.30 h na spanilú 
jazdu po okolí.

FOOD FEST V PARKu, TRENČiANSKE TEPLiCE 
7. – 8. september, denne od 10.00 do 18.00 h  
Súčasťou tohtoročného FOOD FESTU v Parku v Trenčianskych Tepliciach bude aj Alexandra Complex. Festival ponúka top gastronomické 
zážitky z najlepších reštaurácií na Považí. Alexandra Complex bude aj v súlade so zero waste filozofiou festivalu servírovať jedlá, pri ktorých 
je minimálny odpad. Huspeniky, grilovaných pstruhov a zverinový guláš pripraví naša nová hviezda, šéfkuchár zo sv. Huberta Tomáš 
Chalúpek. Dozjedenia!


