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Ovládejte svuj dům chytře

Vyladěné 
    předokenní rolety...
        venkovní žaluzie...

Ovládejte venkovní žaluzie a rolety se systémem  
Connexoon® tak snadno, jako nikdy p edtím.
Sta í vám jediné - mít chytrý telefon!

www.lomax-zdarnadsazavou.cz

.

em  

Vzorkovna Jihlava:
Žižkova 15, 586 01 Jihlava
mobil: 776 778 257, 608 878 882

Vzorkovna Ž ár n. Sázavou:
Novom stská 7
591 01  Ž ár n. Sázavou
mobil: 776 778 295, 608 878 882
e-mail: mazel@lomax.cz

Je tu čtvrtý díl soutěže pro milovníky a objevi-
tele mexického jídla. 

Kdo dobře odpoví na 2 ze 3 otázek, získává 
20% slevu na jedno mexické jídlo. Když uhod-
ne tři otázky, získává 30% slevu na mexické jíd-
lo pro 2 osoby v restauraci YUCATAN. Akce 
neplatí na polední menu.

Zájemci mohou soutěžit prostřednictvím 
emailu na adrese info@mexiko-zdar.cz nebo na 
stránkách www.mexiko-zdar.cz.

 Hlavní cena Yucatanský talíř
Správné odpovědi na minulé otázky:
1. Lze u nás zaplatit platební kartou? ANO
2. Jednou za tři týdny u nás v pátek hraje na 

klavír: c) Michal Škraněk
3. Jaký druh alkoholu se vyrábí destilací z 

modré agáve?
Tequila. .
Soutěžní otázky na červen:
1.Čepujeme polotmavé pivo? 
2.Jakou tortillu u nás používáme na Tacos: 
a) pšeničnou

b) žitnou
c) kukuřičnou
3.Pokud si objednáte mexické jídlo a obslu-

ha vám donese na stůl krabičku, jak se jmenuje 
nebo co je jejím obsahem? (stačí obecně)

Jak pokračuje soutěž?
Rychlý rozhovor s majitelem restaurace, Ale-

šem Cibulkou:
 „Je pro nás překvapením kolik lidí s námi sou-

těží, ale trochu mě zaráží, že někteří soutěžící si 
nevyberou svoji měsíční výhru. Proto jsme se 
rozhodli, že příští soutěžní kola budeme poklá-
dat otázky, které snadněji odpoví zákazníci, kteří 
u nás byli.“

Co pro nás připravujete na letní sezonu? 
Speciální jídelní a nápojový lístek, budeme 

pokračovat v trendu zdravé stravy. 
Prozradíte, co bude jeho obsahem? 
Celý zatím ne, ale v době vydání Žďárských 

novin bude lístek na našich internetových strán-
kách, určitě tam budou čerstvé saláty, čerstvé 
ryby, BIO nápoje a domácí nealko Margarita.
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