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Dnes uvádíme třetí díl soutěže pro 
milovníky nebo teprve objevitele 
mexického jídla. Kdo dobře odpoví 
na 2 ze 3 otázek, získává 20% slevu na 
jedno mexické jídlo. Když uhodne tři 
otázky, získává 30% slevu na mexické 
jídlo pro 2 osoby v restauraci YUCA-
TAN. Akce neplatí na polední menu.

Zájemci mohou soutěžit pro-

střednictvím emailu na adrese 
info@mexiko-zdar.cz nebo na strán-
kách www.mexiko-zdar.cz.

Hlavní cena Yucatanský talíř

Restaurace YUCATAN už otevře-
la letní zahrádku a nově čepuje řezaný 
nefi ltrovaný ležák s názvem Svijanský 
Fanda 11 %.

Soutěžte každý měsíc 
s Mexickou restaurací YUCATAN

z05-MPd

Akce platí od 2. 5. 2016.

Soutěžíme s mexickou restaurací YUCATAN / 3 Soutěžní otázky na květen:
1. Lze u nás zaplatit platební kar-
tou? ANO-NE

2. Jednou za tři týdny u nás v 
pátek hraje na klavír:
a) Michal David
b) Tomáš Klus
c) Michal Škraněk

3. Jaký druh alkoholu se vyrábí 
destilací z modré agáve? 

Správné odpovědi na minulé 
otázky:

1) Lze si objednat roznášku poled-
ního Menu: ANO

2) Cena nejlevnějšího poledního 
Menu: a) 59 Kč

3) V jakém státě se nachází poloos-
trov Yucatan? Mexiko.

 (PI-Yu5-L)

(Dokončení ze str. 13)
Na netu a „fejsbuku“ mají celý 

svůj svět. 
Zdá se, že současný životní styl 

jako by postrádal potřebu osobní-
ho kontaktu. 

Ale  vše je o nás lidech, jak brzy 
si uvědomíme, že se potřebujeme. 
Ne nadarmo se stále říká, že rodi-
na je základ společnosti. 

Když se dostaneme do úzkých,  
tak až na výjimky právě doma 
nalezneme pochopení a záze-
mí. Mluvme spolu, a my rodiče se 
snažme mít s dětmi společné zážit-
ky. 

Co si třeba jako rodina sednout 
za stůl a vytáhnout společenské 
hry?  

Nebo co se nyní na jaře, kdy začí-
ná být pěkně,  vypravit na společ-
ný výlet? 

Hlavně však mějme společnou 
pohodu.  

Z té lze pak čerpat   při vypjatých 
situacích, které život přináší. 

 Lenka Kopčáková

Dnešní životní styl 
je často o jedinci


