
Vitajte na Krajanskom dvore !

Odkazy predkov v esencii gurmánskych chutí a vôní. Umelecké a remeselné posolstvá kultúr-
neho dedičstva. To všetko a ešte viac - vrátane tvorivého kumštu a folkloristických zážitkov 
v programoch na pódiu Krajanského dvora, predostierajú Slováci z deviatich štátov: Čiernej 
Hory, Francúzska, Chorvátska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Ukrajiny a USA.

Kulinárskym kumštom, remeselníckym fortieľom, folkloristicko-zvykoslovnou, výtvarno-umelec-
kou a vydavateľsko-edičnou jedinečnosťou vás oslovujú  krajania. Ponúkajú priehrštia gurmán-
skych dobrôt a oku lahodiace artefakty, zahrnú vás duchovnou poživňou a zvukomalebnosťou 
írečitej slovenčiny. 

Keď Slováci zo stolíc Horného Uhorska opúšťali v 18. storočí svoje domovy a poberali sa 
do neobrobených a zväčša neosídlených priestorov rovinatej Dolnej zeme, okrem viery, rodi-
nnej zomknutosti, odhodlania a pracovitosti, do „batôžteka nádeje“ si vložili aj kultúru svojho 
žitia a bytia. Spôsob obživy, regionálne jedlá, hospodárenie, remeselníctvo a ľudovú kultúru 
so zvykoslovím stáročiami zveľaďovali tak, aby tradície predkov zachovali do dnešných čias. 

V podobnom duchu rozvíjajú za hranicami Slovenska obrazy prestretých „mamičkiných sloven-
ských stolov i zvykov“ naši rodáci aj dnes. Tisíce krajanov v susedných krajinách, naprieč zá-
padnou Európu, na americkom kontinente i v ďalekej Austrálii. Slúži im to ku cti a my sa tomu 
úprimne tešíme.

Už po šiestykrát na Krajanskom dvore Slováci z Dolnej zeme a spoločne s nimi naši krajania 
z Čiernej Hory, Francúzska, Poľska, Ukrajiny a premiérovo aj spoza Atlantiku z USA, prezentujú 
tradičné kultúrne a duchovné dedičstvo predkov. Prišli pod Poľanu, aby sa popýšili fortieľom ich 
prastarých otcov, chýrnou kuchyňou starých materí, ako aj tancom, piesňou i kumštom, s kto-
rými zrástli generácie. 

Krajania, predstavujúci slovenské národnostné menšiny v Maďarsku, Rumunsku, Srbsku 
a Chorvátsku, prezentujú priehrštiami bohatstvo odkazu predkov Slovákov v štátoch juhový-
chodnej Európy, ktoré pomenúvame historickým názvom Dolná zem. Spoločne s nimi návštev-
níci zažijú aj chute a kultúru Slovákov z ďalších piatich štátov - Čiernej Hory, Francúzska, Poľska, 
Ukrajiny a USA. Bezmála 150 krajanov z doteraz rekordných deviatich štátov šíreho slovenské-
ho sveta!

Nech ľudské zblíženia, krajanská žičlivosť a slovenská prináležitosť v trojjedinosti vyčaria 
pre každého, kto do Krajanského dvora vkročí, zážitky na tri nezabudnuteľné dni!

ČIERNA HORA
(PODGORICA)
Krajanský spolok Čiernohorsko-slovenské priateľstvo pri-
náša  špeciality slovensko-čiernohorskej kuchyne: njeguški 
pršut, petrovskú klobásu, makové rezance, čevapčiči 
a ďalšie zmyselné chute.                    

FRANCÚZSKO
(PARÍŽ)
Spolok rodákov a priateľov Českých krajín a Slovenska 
(A.O.T.S. - Paríž) ponúkne syr z Brie a Normandie, ru-
žové víno, červené víno z Côtes du Rhône a Bordeaux, 
pastis, hladučký koňak...  

 
CHORVÁTSKO
(ILOK, RADOŠ)
Matica slovenská Ilok a Matica slovenská Radoš v tom naj-
úprimnejšom lákajú návštevníkov na vyprážané škvarky,

 radošské lepníčky, vyprážanú rybu. V repertoári ale majú aj 
domácu klobásu a slaninu, tiež pálenku a víno zo známeho  
ilockého vinohradníckeho kraja nad Dunajom. 

SRBSKO
(BÁČSKY PETROVEC, JÁNOŠÍK, KULPÍN, KYSÁČ)
Od premiéry najtradičnejší účastník KD - Spolok kysáčskych žien, 
ponúkne tradičné jedlá kysáčskej kuchyne: kysáčsku sármu, staro-
dávne domáce a kysnuté koláče.  
Spolok jánošíckych žien  nachystá višňové koláče podľa receptúr 
predkov a na tvári miesta ženičky uvaria višňový džem, ktorý po-
núknu s čerstvo vyprážanými pampúchmi (šiškami).
Spolok kulpínskych žien vám predstaví mladomanželský pár 

v starodávnom kroji a tzv. svatvice. Napečú aj svadobné koláče 
a torty, ba ešte aj trochu inšie pridajú. Nechajte sa prekvapiť. 
Miestny odbor Matice slovenskej v Petrovci zaujme výšivkami, 
chute zasýti domácim makovým rejtešom, chýrečnou praženou 
petrovskou klobásou a kotlíkovou fazuľou s údeným kolienkom. 
Na príjemné trávenie ponúknu Slováci zo Srbska biele a červe-
né víno z prostredí vojvodinských Slovákov.

MAĎARSKO
(BAŇAČKA, KÉTŠOPROŇ)            
Zväz Slovákov v Maďarsku prezentujú Slováci z obce Kétšoproň,  zachutia vám údené 
klobásy z tohto kraja. 
Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku predstaví Slovákov z Baňačky s ich chýrnou ku-
chyňou: jedlá ako holúbky, buchty na pare, krumpľovníky a iné gurmánske pochúťky.

RUMUNSKO
(NADLAK)
Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku  reprezentujú 
Slováci z Nadlaku.  tradičné slovenské špeciality ako sú  nadlacká klo-
bása, slanina, šunka, nadlacké kysnuté  halušky a ďalšie „mňamky“. 

POĽSKO
(JURGOV)
Spolok Slovákov z Poľska ponúkne špeciality  Slovákov z Jurgova, 
ktorí pripravia bryndzové halušky a tradičné goralské moskole.

UKRAJINA
(STOROŽNICA)
Spoločnosť Slovákov Ľudovíta Štúra v Zakarpatsku prichádza s rôznymi špecialitami 
z mäsa - klobásy, guláš a iné kulinárske osobitosti zo Storožnice isto zachutia.

USA
(DETROIT)
Krajanov z Ameriky reprezentuje Detský folklórny súbor Šarišan, ktorý prichádza 
na Krajanský dvor z Detroitu v Michigane. Vedúcou súboru je Daniela Grisáková, ktorá 
s deťmi nacvičila hry a tance:  Makový, Koleso, Na lúke, Na prvom slnku, Do kolečka 
- do kola, Pri Prešpurku..., Vandrovala blška, Fašengy, Vencový a ďalšie.

TEMATICKÉ PROGRAMY V RÁMCI  
6. ROČNÍKA KRAJANSKÉHO DVORA:

 PIATOK, 12. júla, 17.00 – 18.00 h,
 SOBOTA, 13. júla, 12.00 – 13.00 h, 15.00 – 16.00 h,
 NEDEĽA, 14. júla, 10.30 – 13.00 h, 17.00 – 17.30 h.

ÚČINKUJÚ: 
Na pódiu Krajanského dvora:   
Detský krajanský folklórny súbor Šarišan z mesta Detroit v USA, 
citarová skupina Horenka z maďarského Kétšoproňu,
ženská spevácka skupina Rozmarín z Baňačky,
harmonikár Miroslav Bruk z Jánošíka, 
speváčka, folkloristka a spisovateľka Katarína Mosnáková Bagľa-
šová - Jánošíčanka, ktorá sa presídlila z Vojvodiny na Slovensko 
do rázovitej Očovej,
svadobné pesničky z Kulpína zaspieva  Andrea Koruniaková,

sólovými melódiami zaujme Ľudmila Berediová Stupavská z Kysáča, 
dychová  hudba z Jurgova, a viacerí ďalší..

V meste Detva:
V Kultúrnom stredisku Andreja Sládkoviča prezentácia výstavy insitného umenia z Kovačice 
zo Srbska. 

Srdečne všetkých pozývame!

Čo krajania ponúkajú ?

Pochutnajte si na špecialitách krajanov, 
jedlách s viac ako 250-ročnou receptúrou.

Ich vône, chute i farbitosť potešia 
a pošteklia všetky zmysly!

POZÝVA NA GURMÁNSKY,  NÁRODOPISNO-FOLKLORISTICKÝ  
A KULTÚRNO-POZNÁVACí PROGRAM  

6. ROČNíKA KRAJANSKéHO DVORA 2019 
V RÁMCI 54. FOLKLóRNYCH SLÁVNOSTí POD POĽANOU V DETVE. 


