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Těší nás, že jste si ke svému nákupu opět přibalili náš pravi-

delný magazín. Najdete v něm nejen tradiční informace o no-

vinkách v sortimentu našich prodejen, ale i spoustu zajímavé-

ho čtení a praktických rad. Třeba co všechno si zkontrolovat 

před odjezdem na dovolenou, kterým zemím se letos raději 

vyhnout nebo jak správně a zdravě grilovat. Přinášíme vám 

i přehled letních festivalů, na kterých najdete naše obchody 

ENAPO s potravinami a drogistickým zbožím. Než se vydáte 

na cestu za dobrou muzikou a zábavou, nezapomeňte dětem 

koupit na cestu i letní vydání časopisu Ríša. Tradiční dáreček 

na obálce je jistě potěší.

Máme pro vás i další skvělé zprávy. Pro sezonu piva a grilova-

cích hodů jsme pro vás připravili exkluzivní Magazín  PIVO 

a GRIL, který vás provede nabídkou grilovacího sortimentu 

a dobrého piva a přinese ještě více užitečných informací. Roz-

šířenou nabídku sezonních produktů té nejlepší kvality na-

jdete spolu s  magazínem v  našich prodejnách od května až 

do konce prázdnin. Pivo a gril, magazín, který má styl, vyjde 

podruhé na začátku července. Zabalte si ho s sebou na dovo-

lenou nebo k vodě, nebo se zajímavými recepty a radami in-

spirujte při vaření. Magazín takového rozsahu pro vás připra-

vujeme poprvé a věříme, že naši snahu poskytovat vám stále 

lepší služby oceníte.

Ať už se v  létě vydáte kterýmkoliv směrem, přejeme vám, 

abyste se vždy v  pořádku vrátili domů. Příjemné počtení 

a dobrou chuť doma i na cestách!

 Vaše ENAPO

Letní hudební festivaly pod širým nebem, to nejsou jen obyčejné koncerty. Je to velký zážitek, spojený s poslechem oblíbených ka-

pel, ochutnávkou dobrého piva, jídla, setkáváním přátel a neopakovatelnou atmosférou pohodových letních dní. To vše servírované 

na loukách, v parcích nebo romantickém prostředí českých a moravských hradů. Řekněte, kdo by odolal?

SLAVNOSTI 
BŘECLAVSKÉHO PIVA 
Tradiční Slavnosti břeclavského piva se uskuteční v  areálu pod 

zámkem v Břeclavi v  sobotu 11. června. V bohatém hudebním 

programu vystoupí například skupina Horkýže Slíže, Walda 

Gang, Michal Hrůza s kapelou nebo Argema. K popíjení skvělého 

piva ze sortimentu Zámeckého pivovaru Břeclav zahrají návštěv-

níkům také amatérské skupiny Sto Korun, Emplane a Šroti, vítě-

zové internetové soutěže. Závěrečná půlnoční párty bude patřit 

stoupající hvězdě electro-swingové evropské scény, kapele Mydy 

Rabicad. 

Návštěvníci slavností s platnou vstupenkou se budou moci zdar-

ma vydat na mimořádnou prohlídku pivovaru, který na slavnos-

tech pokřtí zbrusu nové pivo Summer Ale. Areál slavností bude 

pro veřejnost otevřen od 12.00 do 01.00 hodin.

Pokud přijdete přímo na 12 hodin, můžete si dát pivo (Desít-

ku) za 10 Kč až do 13 hodiny!

www.pivovarbreclav.cz

ZLÍN FILM FESTIVAL
Již 56. ročník Zlín Film Festivalu, nejstaršího festivalu fi lmů pro 

děti a mládež na světě, se bude konat ve Zlíně od 27. května do 

3. června. Velkým tématem letošní přehlídky bude francouzská 

kinematografi e a její hvězdy, program připomene i 80 let zlínské-

ho fi lmového studia. Kromě každodenní projekce fi lmů připravili 

pořadatelé pestrý doprovodný program pro všechny věkové ka-

tegorie. Festivalem bude prostě opět žít celé město, v promítacích 

sálech, v kongresovém centru, na zámku i v městských parcích. 

Pro rodiny s dětmi bude v průběhu celého festivalu otevřeno dět-

ské centrum ENAPO ve zlínském zámku včetně oblíbené Ríšovy 

zóny a s bohatým doprovodným programem. V neděli 29. května 

se bude konat ENAPO den plný dovádění na nafukovacích atrak-

cích, který zakončí hudební vystoupení.

www.zlinfest.cz

KRÁSNÉ LETNÍ DNY, VÁŽENÍ A MILÍ ZÁKAZNÍCI!

FESTIVALOVÉ HUDEBNÍ LÉTO ZAČÍNÁ!
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HOLEŠOVSKÁ REGATA PRO 
CELOU RODINU
Rodinný festival HOLEŠOVSKÁ REGATA se již pošesté uskuteč-

ní v prostorách zámeckého parku v Holešově. V pátek 17. června 

čeká na návštěvníky kapela KRYŠTOF, která v uplynulých týd-

nech sklidila u fanoušků obrovský úspěch s turné SRDCEBEAT. 

V sobotu 18. června se na pódiu vystřídají kapely TATA BOJS, 

JELEN, MICHAL HRŮZA, ANETA LANGEROVÁ a další. So-

botní večer bude patřit slovenským NO NAME, kteří v Holešově 

zároveň oslaví 25. narozeniny kapely. Stalo se již tradicí, že festi-

val je každoročně zakončený velkým ohňostrojem. Chybět ne-

bude ani bohatý doprovodný program včetně populární Soutěže 

netradičních plavidel a Mistrovství Holešova (a světa) v přejezdu 

vodní lávky. 

Společnost ENAPO je i pro letošní rok generálním partnerem 

festivalu. Hracího zóna klokánka Ríši bude i letos připravena na 

nápor dětí, které mohou řádit na nafukovacích atrakcích nebo 

soutěžit o sladkosti a drobné ceny. 

www.holesovskaregata.cz

ROCK FOR PEOPLE
Již 22. ročník festivalu Rock for People se v Hradci Králové koná 

od 3. do 5. července. Letos se na festivalu sejdou punk rockoví 

matadoři THE OFFSPRING, metalcoreoví BULLET FOR MY 

VALENTINE, řízní rockeři FIVE FINGER DEATH PUNCH 

nebo fanoušky i hudebními kritiky oceňovaní ENTER SHIKA-

RI. Festival nabídne také adrenalinové sporty, využití moderních 

technologii, módu nebo streetart. 

A protože i při poslechu hudby jednomu řádně vyhládne, dů-

ležitá bude také dostupnost potravin a nápojů. Po divokém tanci 

bude možné nabýt ztracené kalorie třeba ve festivalové prodejně 

Enapo.

www.rockforpeople.cz

ENAPO X FEST STOP
Letní show extrémních sportů SUMMER X FEST TOUR se letos 

uskuteční ve čtyřech největších areálech, které si pro letní dovole-

nou v ČR můžete zvolit. Mobilní překážky pro adrenalinové jízdy 

vyrostou v České Skalici, ve Vranově nad Dyjí, v Pasohlávkách 

a u Slapské přehrady. A které extrémní sporty v podání nejlepších 

českých sportovců můžete vidět? Jde zejména o freestyle BMX, 

skateboarding a freestyle scootering. 

Můžete se těšit na bohatý program pro celou rodinu zdarma! 

Na každé zastávce najdete oblíbený Ríša koutek, kde se zabaví 

a rozesmějí i  ty nejzlobivější děti. Kdy a kde se potkáme? ATC 

Rozkoš – Česká Skalice, Camping Vranovská pláž – Vranov nad 

Dyjí, ATC Merkur – Pasohlávky, Stará Živohošť – Slapská pře-

hrada

www.vsaxtreme.cz

HRADY CZ JSOU TADY!
Cyklus hudebních festivalů pod širým nebem HRADY CZ se 

bude opět konat o prázdninách na významných českých a mo-

ravských historických památkách v osmi krajích České republiky. 

Letní kulturní festival je zaměřen nejen na koncerty skvělých 

kapel a hudebních osobností, ale také na rozvoj turistického ru-

chu a  zviditelnění krásných historických památek. I  proto jsou 

v ceně vstupenky zahrnuty prohlídky stálých expozic hradů.

K uvolněné atmosféře velkých koncertů patří i nabídka dopro-

vodných programů a výborného občerstvení. Na žádném z hradů 

proto nebude chybět mobilní prodejna ENAPO se širokým sor-

timentem potravin a drogistického zboží. Na které hrady se letos 

vypravíte?

TOČNÍK - ŽEBRÁK, KUNĚTICKÁ HORA, ŠVIHOV,

ROŽMBERK NAD VLTAVOU, VEVEŘÍ, HRADEC NAD 

MORAVICÍ, BOUZOV, BEZDĚZ

www.hradycz.cz

POZOR, SOUTĚŽ 
O SKVĚLÉ CENY
Ve vybraných prodejnách ENAPO se můžete těšit na 

velkou soutěž o volné vstupenky na festival HRADY CZ. 

Soutěž bude probíhat od 22. června do vyprodání zásob. 

Hlavní cenou soutěže je osobní setkání se členy populární 

skupiny Mandrage! Více informací na www.enapo.cz nebo 

v našich prodejnách. Držíme vám palce!
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Váhalova mozaika
100 g

Moravské klobásky
100 g

Maďarka Krásno
100 g

Junior
Premium
100 g

Herkules
100 g

Gyros klobása
100 g

Turistický salám
trvanlivý
100 g

9,90
1 kg = 99,- Kč 1 kg = 129,- Kč

12,90

1 kg = 149,- Kč

14,90

9,90
1 kg = 99,- Kč

9,90
1 kg = 99,- Kč

1 kg = 129,- Kč

12,90
1 kg = 159,- Kč

15,90

Šunkový salám
Speciál
100 g

Špekáčkový točený
100 g

7,90
1 kg = 79,- Kč

Kmotr Kroměříž

MP Krásno

MP Krásno

MP Krásno

Kostelecké uzeniny 

Kostelecké uzeniny 

Váhala

MP KrásnoKostelecké uzeniny 

Kostelecké uzeniny 

MP Krásno

MP Krásno

Podkova s pepřem
100 g

1 kg = 69,- Kč

6,90

1 kg = 189,- Kč

18,90

Trampské cigáro
100 g

11,90
1 kg = 119,- Kč

ninyy 

12,90
1 kg = 129,- Kč

Uzená šunka od kosti
výběrová
100 g

Debrecínská pečeně
Premium
100 g

1 kg = 159,- Kč

15,90

10,90
1 kg = 109,- Kč

Javořické párky
100 g

Kostelecké uzeniny

Váhala

0 gg
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GRILUJEME 
NA ZAHRADĚ 

KULINÁŘSKOU HVĚZDOU 
SNADNO A RYCHLE

Pokud byste si měli letos vybrat jen jednu věc, kterou koupit v létě do domácnosti, 
určitě si vyberte gril. Ať už máte jen miniaturní balkon nebo velkou zahradu, grilová-
ní vás bude bavit. K dostání jsou všechny možné typy grilů, od lávového kamene přes 
elektrický, plynový nebo obyčejný gril na dřevěné uhlí. Určitě nebudete litovat.
Proč? Protože čerstvé jídlo servírované venku prostě vždycky nejlépe chutná. 

NAKLÁDANÉ MASO
Víte, kdo má nejraději grilování na zahradě? No přece ženy! Gri-

lování se totiž stává doménou mužů v zástěrách, zvláště pokud 

jde o nakládání a grilování pořádného kusu masa. A nic neocení 

žena víc než pohled na muže, který jí vaří. Na grilovačku je tře-

ba se připravit předem, nečekanou návštěvu asi pohostíte něčím 

jednodušším. Maso je totiž třeba koupit nebo rozmrazit den pře-

dem, naklepat a naložit do marinády s olejovým základem. Tak 

se maso pěkně v chladu rozleží a vsákne chuť i vůni všech přísad, 

které do oleje přidáte. Pozor na přemíru koření a bylinek, které 

by se mohly na grilu spálit a  zhořknout. Nikdy také negrilujte 

maso sotva rozmrazené, protože studené maso by se na horkém 

grilu stáhlo, a i kdybyste ho grilovali sebelépe, nikdy už nebude 

pěkně měkké a chutné.

Dobrá zpráva je, že grilovat se dá prakticky cokoliv. Uzenina, 

ryby, drůbež, slanina, vepřové i  hovězí maso. Ideální je maso 

trochu prorostlé, které se hned tak nevysuší. Třeba vepřová 

krkovička. Své hosty můžete překvapit i  masem dušeným ve 

vlastní šťávě, které se připravuje na grilu. Naložené maso zaba-

líte i s marinádou do pečicího papíru a celý balíček ještě znovu 

zabalíte do alobalu. Maso můžete takto dusit ve vlastní šťávě 

i několik hodin. Hodí se třeba pro jehněčí nebo hovězí maso, 

které bude nakonec měkké i křupavé zároveň. 

Pokud jde o grilování masa, nezapomeňte na důležité pravi-

dlo: sůl až na konec. Nesolte maso ani marinády, hotové grilo-

vací směsi se solí vyměňte za domácí suroviny v olivovém oleji. 

Maso klidně osolte až při závěrečné úpravě na grilu a dosolte 

dle chuti na talíři.

GRILOVANÉ SÝRY
Grilování sýrů je specifi cká disciplína, která potěší nejen vege-

tariány. Pikantní chuť horkého sýra roztékajícího na jazyku roz-

hodně stojí za to vyzkoušet.  K  nejoblíbenějším sýrům na gril 
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patří plísňové sýry typu Hermelín. K tepelné úpravě nikdy ne-

používejte původní obal ani sýr zbytečně nekrájejte, vytekl by. 

Potřete hermelín olivovým olejem a posypte oblíbeným kořením 

a bylinkami a položte na grilovací tácek nebo zabalte do čisté-

ho alobalu. Doporučujeme servírovat s  brusinkovou omáčkou 

a křupavými toasty. I ten největší milovník masa se bude olizo-

vat!

Ke grilování se hodí také pařený (i uzený) sýr typu Oštěpek. 

Ten se při grilování jemně nafoukne a  uvnitř zůstane tekutý. 

Pokud chcete sýr nakrájet na menší kousky, pak je vhodné 

jím naplnit například polovinu papriky a grilovat společně do 

roztavení sýra a opečení papriky. Sýrový špíz vyrobíte snadno 

z  různých druhů sýra včetně klasické cihly - eidamu. Kostky 

můžete omotat slaninou, proložit špíz kolečky cukety nebo 

lilku, pokapat olejem a dochutit grilovacím kořením. Nezapo-

meňte na pečivo, kterým budou hosté vytírat poslední sousta 

z talířků.

ZELENINOVÉ PŘÍLOHY
Zatímco muži grilují, ženy se mohou ujmout přípravy nezbytné 

zeleniny. Nebo naopak, podle toho, co vás baví více. Ke grilo-

vanému masu jsou skvělou přílohou zeleninové saláty, ideálně 

smíchané ze všeho, co doma najdete. Zajímavou a hlavně zdra-

vou volbou je syrová zelenina nakrájená na delší hranolky, které 

se namáčejí do jogurtových dipů. A pokud je na grilu ještě mís-

to, zkuste část nakrájené zeleniny také potřít olejem a opéct na 

grilu. Její chuť se radikálně změní. Takové grilované žampiony, 

lilky nebo papriky, ty se doslova rozplývají na jazyku. Nebojte se 

experimentovat a zkoušet novou úpravu zeleniny. Hlavní je na ni 

nezapomínat a zařazovat ji do jídelníčku pravidelně.

PITNÝ REŽIM V LETNÍM 
PARNU
Horké letní dny s  sebou přinášejí přehřívání organismu a  jeho 

dehydrataci. Doporučené množství tekutin na den se liší a často 

nám připadá neúměrně velké. Vždyť ruku na srdce, kdo z nás 

vypije denně tři a více litrů vody? Důležité je prostě pít víc, než 

jste zvyklí, a myslet na to celý den. Zvláště u dětí a starších lidí 

je pocit žízně méně intenzivní. Napijme se pořádně každé dvě 

hodiny a důležité je začít s tím hned ráno po probuzení. Sklenka 

čisté vody nalačno je nejlepším startem celého dne. 

Málokdo z  nás ale vydrží pít celé léto jenom čistou vodu. 

Jistě, voda má pro naše tělo zásadní význam, vždyť je z ní také 

stvořeno. Ale rozhodně se nemusíme trápit a upírat si potěšení 

z  osvěžujících limonád. Stačí opět maličkost: vyměnit přesla-

zené nápoje za zdravější varianty, minerálky, vlažné čaje nebo 

domácí limonády. Jejich příprava je levná a  snadná. Vyzkou-

šejte sami!

OKURKOVÁ LIMONÁDA 
Oloupeme jednu větší salátovou okurku, nakrájíme ji na koleč-

ka a v mixéru z ní vyrobíme pyré. To nám poslouží k přípravě 

několika sklenic osvěžující limonády. Každou sklenici naplníme 

ze čtvrtiny rozmixovanou okurkou, vymačkáme na ni citron 

a zasypeme lžící třtinového cukru. Zalejeme vychlazenou vodou 

nebo sodovkou, ozdobíme kolečky čerstvé okurky nebo lístky 

máty. Ve zvláště horkých dnech můžeme přidat i pár kostek ledu. 

Příprava limonády zabere vskutku jen pár minut, ale pocit zdra-

vého osvěžení vám zůstane mnohem déle.

CITRONÁDA SE ZÁZVOREM
Na přípravu chuťově výraznější citronády budeme potřebovat asi 

deset zralých citronů a  kousek čerstvého zázvoru. Nejprve vy-

mačkáme šťávu z  citronů a  smícháme ji se třtinovým cukrem, 

asi osm velkých lžic, dokud se hnědý cukr úplně nerozpustí. 

Pak oloupeme a najemno nastrouháme zázvor. Všechny přísady 

dáme do džbánu a zalejeme asi litrem sodovky nebo vody s le-

dem. Opět ozdobíme kolečky citronu a lístky čerstvé máty. Limo-

náda skvěle vypadá a ještě lépe chutná!

PIVA, RADLERY A CIDERY
Večerní grilování se asi neobejde bez dobrého 

piva, které může být také součástí pitného 

režimu. Pivo totiž obsahuje řadu mine-

rálů, vitamínů a  jedno pivo denně do-

poručují i  lékaři. Pokud nemáte chuť 

na pivo ze džbánu nebo ochutnávku 

nových druhů piva typu Ale, můžete 

vyzkoušet i  nealkoholické varianty 

nebo ovocné nápoje jako radler nebo 

cider vyráběné v mnoha příchutích. 

Dobře vychlazené opravdu osvěží 

a  jsou ideální pro letní sportování 

nebo výlety na kolech.



45 ml

55 ml



 

Bítešská paštika
hrubá, 200 g

23,90 Kč
1 kg = 119,50 Kč

Míša
termix, 45 ml

10,90 Kč
1 l = 242,22 Kč

Vodňanská drůbež, a.s.
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Makrela
uzená
100 g

Játrová cihla
100 g

Brazilská fazolová 
pomazánka
90 g

Choceňské
tradiční pomazánkové
200 g

Moravské uzené
100 g

Ruská zmrzlina
115 ml

14,90
1 kg = 149,- Kč

1 l = 112,17 Kč

12,90
1 kg = 104,50 Kč

20,90

Bůčková roláda
100 g

13,90
1 kg = 139,- Kč Kostelecké uzeniny Kmotr Kroměříž Kmotr Kroměříž 

MP Krásno

Babiččina sekaná
v bránici
100 g

1 kg = 121,11 Kč

10,90

1 kg = 89,- Kč

8,90

Pastýřská slanina
100 g

10,90
1 kg = 109,- Kč

12,90
1 kg = 129,- Kč

Míša
tvarohový
55 ml

aa
mmll

čč
Kč 1 l =198,18 Kč

10,90

34,90
1 kg = 58,17 Kč

Kuřecí čtvrtky
zadní
600 g

ilustrační foto ilustrační foto

Bítešská paštika
jemná
200 g

č
č 1 kg = 114,50 Kč

22,90

Tvaroh
měkký
250 g

1 kg = 63,60 Kč

15,90
1 kg = 59,90 Kč

59,90

Kuře
s droby 1,5 kg a 1,7 kg
(cena za kg)

Vodňanská drůbež, a.s.

ilustrační foto

Váhalaž

12,90
1 kg = 129,- Kč



Poctivost

|   www.kmotr.cz



NABÍDKA PLATÍ VE DNECH
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Jihočeský tradiční 
jogurt
ostružina-malina,
jahoda
200 g

1 kg = 59,33 Kč

8,90

Zakysaná smetana
krémovitá
15%
190 g

1  kg = 57,37 Kč

10,90

1 kg = 68,46 Kč

8,90

Choceňský smetanový
jogurt
bílý
150 g

1 l = 9,90 Kč

9,90

1 kg = 84,50 Kč

16,90

Termix MAXI
z tvarohu a smetany s příchutí
kakao, vanilka
130 g

1 kg = 80,48 Kč

16,90

Smetana
na vaření
10%
180 ml

1 l = 60,56 Kč

10,90

Jihočeské trvanlivé mléko
polotučné
1,5%
1 l

1 kg = 51,60 Kč

12,90

Hera
250 g

Smetana
ke šlehání
33%
210 g

1 kg = 63,33 Kč

9,50

Revital
chia/angrešt,
chia/višeň
145 g

1 kg = 54,48 Kč

7,90

Smetanový jogurt
z Valašska
čokoláda
150 g

Bobík Kafíčko
bez kofeinu
330 ml

1 l = 39,09 Kč

12,90
1 kg = 49,50 Kč

9,90

Belriso
Standard,
Classic,
Choco
200 g

max 12 ks/osoba/den



Chléb Europa

Chléb dýňový

HRAVÉ DONUTY
S PÍSMENKY 
A ČÍSLICEMI

Rozveselí 
vám den

Donut 

Donut 
s písmenky



Pařížský salát
100 g

Pařížský salát 
vanička 140 g

13,90 Kč
1 kg = 99,29 Kč

max. 10 balení/osoba/den

www.enapo.czakční nabídka 1. 6. - 11. 6. 2016

1 l = 127,23 Kč

29,90

Madeland
jemný lahodný sýr, 45%
100 g

1  kg = 179,- Kč

17,90

Matador
smetanový tavený sýr
150 g

1 kg = 152,67 Kč

22,90

Tatranský Rival
100 g

1 kg = 149,- Kč

14,90

Hellmann`s
Francouzský dresink
235 ml

1 bal. = 19,90 Kč

19,90

Čerstvá vejce
velikost M
10 ks

Balkánský sýr
115 g

1 kg = 164,35 Kč

18,90
1 kg = 229,- Kč

22,90

Gouda
plátky, 48%
100 g

1 kg = 229,- Kč

22,90

Sedlčanský Hermelín
100 g

1 kg = 183,20 Kč

22,90

Mozzarella
125 g

áátttttt
ggggggg

KčKčččččč
Kčč

7,90
1 kg = 79,- Kč

1 kg = 68,74 Kč

29,90

Poctivá
Tatarská omáčka,
Majonéza
435 g

1 kg = 186,25 Kč

14,90

Lučina žervé
krémové
80 g

rozmraženo

pouze ve vybraných
 prodejnách

Donut
s písmenky,
s číslicemi
58 g

rozpečeno

pouze v prodejnách 
vybavených vlastní 

pecí

Kornbageta
střední
125 g

1 kg = 63,20 Kč

7,90
chh

1 kg = 170,69 Kč

9,90
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1 kg = 98,- Kč

4,90

Kobliha
s džemem
50 g

www.enapo.czakční nabídka 1. 6. - 11. 6. 2016

3Bit
46 g

1 kg = 193,48 Kč

8,90

Kinder Bueno
White
39 g

1 kg = 407,69 Kč

15,90

Margot
100 g

1 kg = 109,- Kč

10,90
1 kg = 246,88 Kč

7,90

Milena
32 g

1 kg = 49,80 Kč

24,90

Chléb lámankový
balený
500 g

7Days Double
kakao a vanilka
60 g

1 kg = 148,33 Kč

8,90

Piškoty Tradiční
120 g

1 kg = 82,50 Kč

9,90

Tatranky Admirál
s punčovou náplní
33 g

1 kg = 118,18 Kč

3,90
1 kg = 181,67 Kč

10,90

Mysli na zdraví
ovesné sušenky oříškové
60 g

Delissa
lískooříšková
33 g

1 kg = 148,48 Kč

4,90

Tatranky
s lískovými oříšky,
s arašídovou příchutí
47 g

1 kg = 125,53 Kč

5,90

Pitipaaa
karamel
27 g

1 kg = 292,59 Kč

7,90
1 kg = 178,- Kč

8,90

Miňonky
kakaové
50 g

Oříškový sen
dezert
87 g

1 kg = 412,64 Kč

35,90

Kámoši 
mléčná čokoláda
20 g

1 kg = 345,- Kč

6,90
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KTERÉ DESTINACE NEJSOU 
BEZPEČNÉ?
Ministerstvo zahraničních věcí ČR varuje před cestami do 

států nebo některých jejich částí, kde hrozí vysoké nebezpečí 

teroristických útoků, únosů nebo ozbrojených konfliktů. Pa-

tří sem například i Egypt, Keňa, Pákinstán, Sýrie nebo Mali. 

Jak však ministerstvo upozorňuje, terorismus dnes předsta-

vuje globální fenomén, který se projevuje i v politicky a eko-

nomicky stabilních zemích. 

Další hrozbou jsou infekce a  virové nákazy, například virus 

zika, který se vyskytuje i v některých turisticky atraktivních ze-

mích jako je Dominikánská republika. Proto věnujte pozornost 

aktuálním informacím ve sdělovacích prostředcích nebo se po-

dívejte na servis ministerstva. Podrobné informace jsou uvede-

ny v sekci s názvem Přehled všech upozornění na cesty u každé 

země zvlášť s upřesněním, kterých oblastí se hrozba dotýká. 

DROZD PŘILETÍ NA POMOC
Kromě samozřejmého zdravotního připojištění doporuču-

jeme všem cestovatelům, aby se dobrovolně zaregistrovali 

na serveru DROZD - Dobrovolné registrace občanů České 

republiky při cestách do zahraničí. Tato registrace umožňu-

je účinně organizovat případnou pomoc českým občanům 

v  nouzi a  v  případě přírodních katastrof i  sociálních nepo-

kojů. 

Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem 

zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, 

a tím jim poskytovat důležité informace nebo je 

včas varovat před hrozícím nebezpečím. 

Pokud cestujete do zahraničí s  ces-

tovní kanceláří, doporučujeme 

prověřit, zda vedoucí zájezdu též 

provedl registraci, aby nedochá-

zelo k duplicitním záznamům.

KAM NA BEZPEČNOU 

DOVOLENOU?
Letní romantika a dobrodružství patří od nepaměti k sobě. A kdy jindy vyrazit na cesty 
než právě v horkém létě? Než se ale rozhodnete vynaložit úspory a čas na dovolenou 
svých snů, informujte se předem o bezpečnostní situaci v dané zemi nebo destinaci. 
Zabere vám to pár minut a může vám to ušetřit spoustu potíží i dalších fi nančních ná-
kladů, o zdraví a bezpečnosti nemluvě.

Nemusí jít nutně o útoky teroristů nebo území plné běženců a není nutné propadat panice. Většina turistických lokalit je mimo 

ohniska nebezpečí. Přesto si při plánování cesty nebo koupi zahraničního zájezdu ověřte na stránkách Ministerstva zahraničí 

ČR (www.mzv.cz), zda-li není vydáno nějaké varování pro danou lokalitu. Ať už z důvodů bezpečnostních nebo zdravotních.
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NA DOVOLENOU V KLIDU 
A POHODĚ
Plánování dovolené může být krásná i stresující záležitost. 

Proto je nejlepší předcházet většině problémů, které mo-

hou nastat. Zvláště to platí u cesty do zahraničí.

1. Zkontrolujte si cestovní doklady
Nejméně měsíc před cestou zkontrolujte celé rodině platnost 

cestovních dokladů. Vydání nového pasu trvá několik týd-

nů, a i když si můžete zaplatit expresní vyhotovení, frontám 

u přepážky se v letním období nevyhnete. Platný doklad musí 

mít i všechny děti. Fotografii vám pořídí na místě, s sebou si 

vezměte jen občanský průkaz. Před odjezdem doporučujeme 

doklady ofotit a  kopie uložit do jiného zavazadla než origi-

nální doklady.

2. Vyměňte si peníze
Vyměňte si dostatek hotovosti, kterou budete na cestě po-

třebovat. Ideální je kombinovat hotovost s  platební kartou, 

kterou můžete platit ve většině zemí. Ověřte si, zda můžete 

kartou platit či vybírat hotovost i v zahraničí.

3. Zdravotní a cestovní pojištění
I krátká vyjížďka za hranice může znamenat v případě neho-

dy či onemocnění velké finanční výdaje. Rozhodně doporu-

čujeme sjednat cestovní pojištění i na jednodenní výlet. Stojí 

pár korun a vy budete mít komu zavolat o radu.

4. Cestovní lékárnička
Pokud plánujete delší cestu, přesvědčte se, že máte dostatek 

léků na předpis, které užíváte pravidelně. Přibalte si i běžně 

dostupné léky na horečku, záněty, průjmy a také nějakou des-

infekci, obinadlo, náplasti a hojivou mast.

5. Dovolenou se nechlubte
Zvažte informace o svém odjezdu zveřejňované na sociálních 

sítích. Nemusí celý svět vědět, že nejste doma. Zatímco bude-

te hvězdou facebooku, zloději mohou ve vašem domě či bytě 

využít příležitosti. Ideálně se domluvte se sousedy nebo ka-

marády, aby vám chodili do bytu vybírat poštovní schránku 

a větrat. 

6. Zabezpečte svůj majetek
Před delší cestou se vyplatí zastavit v domácnosti přívod vody, 

vypojit všechny elektrické spotřebiče ze zásuvky a zavřít pří-

vod plynu. Nezapomeňte pořádně zavřít okna a zkontrolovat, 

zda je zamčeno.

7. Zkontrolujte své vozidlo
Vydáváte-li se na cestu vlastním autem, věnujte jeho kontro-

le dostatečný čas. Zkontrolujte, zda máte v pořádku rezervu 

i tlak ve všech pneumatikách. Podhuštěná kola zvyšují spotře-

bu paliva a zhoršují ovladatelnost auta a jsou častou příčinou 

dopravních nehod. Odvzdušněte brzdy, vyměňte brzdovou 

kapalinu a  zkontrolujte hladinu oleje. Ideální je vzít jedno 

balení motorového oleje navíc s sebou, stejně jako zásobu de-

stilované vody do chladiče či ostřikovačů. Samozřejmostí je 

kontrola povinné výbavy včetně reflexních vest a výstražného 

trojúhelníku.

8. Zabavte děti
Nikdo netouží po mnohahodinové cestě v koloně s vřískající-

mi dětmi na zadním sedadle. Připravte si dostatek zábavy pro 

své ratolesti, abyste se nemuseli po cestě rozptylovat. A pravi-

delně zastavujte, napijte se a protáhněte. Dovolená není štva-

nice! Tak šťastnou cestu!

MALÁ ZMĚNA
S VELKÝM DOPADEM
Zoufáte si před zrcadlem a děsíte se okamžiku, kdy bude-

te muset do plavek? Rádi byste se dostali na léto do lepší 

kondice? Nezoufejte. Za pár dní nezměníte to, co se sbíralo 

řadu let. Ale malými krůčky můžete přesto dojít k vytouže-

né změně, kterou budete vidět i cítit. Nevěříte?



GRILSEZÓNA
NASTARTUJTE

COOL CHUŤ
s BurgrBulkama

& kečupem

ŠUNKOVKY S NIVOU

KLOBÁSA S GOUDOUKLOBÁSA 

PIDI ČERTOVKY

LÁĎOVY ČILI ŠPEKÁČKY 



RÍŠA

2990
1 l = 39,87 Kè

Ríša Bublinky

malina, hroznové víno,
pomeranč

750 ml

8,90
1 l = 35,60 Kè

Ríša LOOOK!

Sycený nápoj s příchutí
pomeranče, maliny

250 ml

6,90
1 kg = 276,- Kè

Ríša Čokopecky

25 g

7,90
1 kg = 112,86 Kè

Ríša

Smetanový krém

vanilka, čokoláda
70 g

3,90
1 kg = 156,00 Kè

Ríša

Čokobanánek

25 g
3,90
1 kg = 82,98 Kè

Ríša Oplatek

čokoládový
47 g
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Granko
225 g

Lentilky Mega
60 g

Orbit pomeranč
dražé
14 g

1 kg = 281,67 Kč

16,90
1 kg = 778,57 Kč

10,90
1 kg = 172,89 Kč

38,90

JoJo Kyselé rybičky
80 g

1 kg = 123,75 Kč

9,90



KUP 2 X 2 L PET*
A ZÍSKEJ BRÝLE

ZDARMA

Logo Coca-Cola, tvar láhve Coca-Cola a Coca-Cola dynamická vlna jsou registrované ochranné známky společnosti The Coca-Cola Company.

*PLATÍ I PRO:

Ochutnejte naše 

NOVINKY

 www.primazmrzlina.cz

Mrož Merunky, 
Mrož Jogurt s malinovým toppingem 
a Pegas Premium  3 Choco! 

inzerce_PRIMA_Enapo_2016.indd   1 11.2.16   9:18



NABÍDKA PLATÍ VE DNECH
1. 6. - 3. 6.

Nektarinky
koš
1 kg1 kgg

49,90
cena za kg
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Semtex
granátové jablko
0,5 l

1 l = 39,80 Kč

19,90

Poděbradka
pomeranč,
citron
1,5 l

1 l = 6,60 Kč

9,90

Jihlavanka Standard
mletá káva
250 g

1 kg = 199,60 Kč

49,90

Buď Fit
kolekce fitness čajů
45 g

1 kg = 1464,44 Kč

65,90

Tchibo Exclusive 
mletá káva
250 g

1 kg = 279,60 Kč

69,90

Nescafé Classic
instantní káva
100 g

1 kg = 599,- Kč

59,90

Jacobs Velvet
instantní káva
100 g

1 kg = 699,- Kč

69,90

Mattoni
jemně perlivá,
perlivá
1,5 l

1 l = 7,27 Kč

10,90

Coca Cola, Coca Cola Zero, Sprite, Fanta pomeranč
2 l

1 l = 13,95 Kč

27,90
Kup 2 x 2 l PET a získej brýle ZDARMA 

1 l = 6,60 Kč

9,90

Korunní
neperlivá jahoda,
jemně perlivá jablko,
perlivá malinovka
1,5 l
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Pokud patříte ke druhé skupině rodičů, kteří tomuto trendu 

zrovna nefandí a sázejí na vlastní fantazii, určitě pořádáte skvě-

lé narozeninové oslavy sami. Doma, na zahradě, na chatě nebo 

v přírodě. Tak jako je každé dítě originál, tak by měla být i kaž-

dá oslava narozenin výjimečná a originální. A k tomu potřebu-

jete jen dvě nezbytné věci: lásku a pochopení. Všechno ostatní 

můžete koupit, vyrobit, zařídit a zorganizovat.

Neporadíme vám, v  jakém stylu párty připravit, protože 

netušíme, co má zrovna váš potomek nejraději.  Až už jsou to 

dinosauři, hvězdné války, piráti nebo tradiční princezny, vždy 

se snažte akci připravit tematicky tak, aby už samotná přípra-

va narozeninové oslavy budila u oslavence nadšení. Pozvánky, 

jmenovky, vlastnoručně pomalovaný papírový ubrus nebo skle-

ničky je třeba nachystat předem. A v den D už se jen bavit a sla-

vit. Důležité je začít už ráno po probuzení, aby byl skutečně celý 

narozeninový den pro dítě velkou událostí. 

V  rodinném kruhu můžete dítěti poskytovat drobné las-

kavosti a  potěšení po celý den, ale dobře si rozmyslete, jaký 

čas pro oslavy s  dalšími dětmi zvolit. Nevyspaný a  přetažený 

oslavenec neocení ani klauna skákajícího z  dortu ani nového 

plyšáka.  Podle věku dítěte je dobré načasovat oslavu na dobu 

po odpoledním odpočinku. Už když zvete hosty, zjistěte si, kdo 

přijede autem a kde bude parkovat, pro kolik dětských kočárků 

musíte zajistit prostor a zda-li bude mezi dětmi i nějaký koje-

nec, který bude potřebovat s  maminkou soukromí na kojení, 

přebalování, případně i spánek. 

Děti ocení  hlavně veselou společnost, bezva nápady na hry 

a volnost pohybu, Určitě není nutné utrácet za designové dor-

ty, speciální chlebíčky nebo drahé limonády. Zapojte větší děti 

do zdobení stolu, všechny pochutiny servírujte rozdělené na 

malé porce, aby nikdo nedrobil a nikomu nic nepadalo na zem, 

a když nazvete domácí limonádu se super zdravou šťávou z čer-

vené řepy Červánek nachový a  rozlejete ji do pomalovaných 

zavařovacích sklenic, budou nadšeni úplně všichni. 

Je-li potřeba rozjívené a  uřícené děti na chvíli posadit 

a zklidnit, připravte jim někde ve venkovních prostorách nebo 

v kuchyni tvůrčí dílnu s pastelkami, barvami, vystřihovánkami 

nebo plastelínou. Určitě najdete mezi přáteli nějakou zapálenou 

výtvarnici nebo učitelku z mateřské školy, která na děti dohléd-

ne a pomůže jim při tvorbě suvenýrů. Když si každý host odne-

se z oslavy malou, vlastnoručně vyrobenou pozornost, nadšení 

nebude znát mezí.

Nezapomeňte každou oslavu pořádně zdokumentovat, fotit 

či natáčet. Už za pár neuvěříte tomu, jak roztomilé vaše děti 

byly a kolik jste si společně užili legrace. A o ten společně strá-

vený čas jde především. Na konkrétní dárky si nikdo pamatovat 

nebude, ale na veselé zážitky se vzpomíná v rodině i mezi přá-

teli celý život.

NAROZENIN PRO DĚTI
OSLAVY

PŘIPRAVTE SVÝM 
POTOMKŮM NÁPADITOU 
OSLAVU ZA PÁR KORUN

Módní vlna pořádání dětských narozeninových oslav ve specializovaných zařízeních, re-
stauracích či dětských koutcích dorazila už před lety i k nám. Oslava narozenin na klíč je 
skvělou volbou pro vytížené rodiče, kteří chtějí dopřát svým potomkům a jejich kamará-
dům zábavu bez starostí. Výhodou je plně vybavený prostor, spousta atrakcí, občerstve-
ní i organizace oslavy ve vybraném stylu. Stačí jen poslat pozvánky – a zaplatit.
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MATINÉ (čti matiné)
Matiné (z matinée, francouzsky dopoledne) je společenská nebo 

kulturní akce konaná dopoledne nebo dřív, než je obvyklé.

SOIRÉ (čti suaré)
Soiré je večírek nebo společenský večer v klasickém podání.

ČÍŠE VÍNA 
Zhruba půlhodinové setkání bez posezení. Podává se sklenička 

vina a drobné pečivo.

KOKTEJL 
Oproti číši vína by měli být hosté obsluhováni, i když i koktejl 

je akce konaná vestoje.  Je vhodná i k menší oslavě narozenin. 

Podávají se jednohubky, káva se zákuskem, pivo, víno, míchané 

a nealkoholické nápoje. 

RAUT 
Raut trvá kolem dvou hodin a je rozšířenou podobou koktejlu. 

Součástí bufetu s obsluhou jsou i  teplá jídla a hosté mají mož-

nost si sednout ke stolu. Obvyklý je tzv. rautový stůl, kde si každý 

host sám vybírá jídlo na talířek (s výjimkou teplého jídla, které 

by mělo být servírováno obsluhou).

BANKET 
Banket je pozvání na zhruba tříhodinovou formálně laděnou 

akci, při níž hosté sedí u stolu a jsou obsluhováni. Podává se celé 

menu s předkrmem, polévkou, hlavním jídlem a moučníkem.

PIKNIK
Pozvání na piknik představuje konzumaci vlastního jídla v příro-

dě nebo venkovních prostorech. Akce zvláště vhodná pro rodiny 

s dětmi.

BARBECUE (čti bárbekjú)
Barbecue (zkráceně BBQ) je způsob venkovního grilování masa 

původně v kouři ze dřeva. Dnes je to označení pro venkovní gri-

lování obecně. 

Soire nebo koktejl? Překvapte hosty oslavou s tajemným názvem. Narozeninovou osla-
vu nebo párty na zahradě zná každý z nás. Chcete svoje narozeniny oslavit trošku jinak? 
Zkuste se začíst do pravidel protokolu a uspořádejte pro své hosty něco výjimečného.
Můžete si zahrát hru na společenskou smetánku, i když se bude oslava konat u vás v obýváku. Stačí dobu konání akce přesunout na 

dopoledne a uspořádat malé matiné. Pošlete pozvánky na speciální akci a vyzvěte všechny, aby si nastudovali „pravidla hry“ včetně 

doporučeného dress codu. Co to je? Nic většího, než doporučená forma oděvu. Jestli vás mají hosté z rodiny, kolegové či kamarádi 

opravdu rádi, přijdou s vámi slavit klidně v plesové róbě. Hlavní je držet styl a skvěle se bavit. Uvidíte, že na vaše narozeniny nikdo 

dlouho nezapomene.

OSLAVY NAROZENIN 

PRO DOSPĚLÉ 
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Toma Ovocná
hrozno a aloe vera,
malina a brusinka
1,5 l

1 l = 8,60 Kč

12,90

Aquila čaj
černý se šťávou z broskve,
zelený s citronem
1,5 l

1 l = 13,27 Kč

19,90

Hello drink
multivitamín - jahoda,
multivitamín
1 l

1 l = 15,90 Kč

15,90

Dobrý sirup
lesní plody,
pomeranč
0,7 l

1 l = 37,- Kč

25,90

Jupík
multivitamin,
jahoda
330 ml

1 l = 30,- Kč

9,90

Senza
vinný bílý
2 l

1 l = 5,45 Kč

10,90

WWW.STAROPRAMEN.CZ
VYCHUTNÁVEJTE ZODPOVĚDNĚ. DĚKUJEME.
URČENO OSOBÁM STARŠÍM 18 LET. 

DODRŽUJ PITNÝ REŽIM!

NEED FOR... 
DRINK



 záloha 3,-Kč

Birell
nealkoholické pivo
světlé
0,5 l

č
1 l = 23,80 Kč

11,90
 záloha 3,-Kč

 záloha 3,-Kč

 záloha 3,-Kč  záloha 3,-Kč

Budvar ?
? l

Birell
nealkoholické pivo
polotmavé
0,5 l

AVE Vodka
37,5%
0,5 l

Braník
světlé výčepní pivo
0,5 l

1 l = 114,53 Kč

?,90

Gambrinus Originál 10
světlé výčepní pivo
0,5 l

Radegast Originál
světlé výčepní pivo
0,5 l

Delegát
světlé výčepní
pivo
1,5 l

Kanec
- polotmavý ležák,
- světlý ležák
0,5 l

1 l = 23,80 Kč

11,90
 záloha 3,-Kč

Staropramen Cool
nealko grep,
lemon,
třešeň
0,5 l

%%%
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č
1 l = 15,80 Kč

7,90

č
1 l = 19,80 Kč

9,90

1 l = 15,27 Kč

22,90

č
1 l = 21,80 Kč

10,90
č

1 l = 23,80 Kč

11,90

1 l = 31,80  Kč

15,90
Díky jednoznačnému NE náhražkám je Budweiser
Budvar jedním z mála českých piv, které používá stejné
ingredience už více než 120 let. Jen tak totiž mohla být
zachována jeho kvalita a nenapodobitelná chuť.

NE NAHRAZOVÁNÍ
PŮVODNÍCH SUROVIN

1 l = 179,80 Kč

89,90



BUĎ JSI KRÁL, NEBO NE

KRÁL
OCENÍ NOVOU 

LAHEV
I KDYŽ VÍ,  

ŽE SKUTEČNÁ  
KRÁSA  

JE UVNITŘ
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Gelfix Extra 2:1
25 g

1 kg = 796,- Kč

19,90

Hotová jíška
tmavá
250 g

1 kg = 119,60 Kč

29,90

Vifon Instantní polévka
nudlová, s kuřecí příchutí
60 g

1 kg = 59,80 Kč

29,90

Želírovací cukr Extra 2:1
500 g

Stará myslivecká
38%
0,5 l

Bonté Imperial
demi sec
0,75 l

Pálava, Alibernet
odrůdové víno polosladké
0,75 l

Božkov Originál
37,5%
0,5 l

1 kg = 108,33 Kč

6,50

1 l = 219,80 Kč

109,90

Solamyl
jemný bramborový škrob
250 g

Fanda pytel
Bohemia chips 
jemně solené, 250 g

1 kg = 87,60 Kč

21,90

1 kg = 199,60 Kč

49,90

Bohemia chips
vroubkované s příchutí sýr
70 g

1 kg = 255,71 Kč

17,90

Tuňák kousky
ve vlastní šťávě,
v rostlinném oleji
185 g

Křupni si Kroužky
s ovocnou příchutí
90 g

1 kg = 198,89 Kč

17,90

1 kg = 188,65 Kč

34,90

Špagety Panzani
500 g

1 kg = 55,80 Kč

27,90

Olivy zelené bez pecky
plněné ančovičkovou pastou,
paprikovou pastou
235 g

1 kg = 114,62 Kč

14,90

1 l = 259,80 Kč

129,90
1 l = 146,53 Kč

109,90

% %

1 l = 119,87 Kč

89,90
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AVE Kompletní krmivo
pro dospělé psy
s hovězím, 300 g

Parodontax Fluorid
zubní pasta
50 ml

AVE Papírové kapesníčky
mentol
10 x 10 ks

Fit & Pohoda
balzám na rty
4 g

AVE Čistící prostředek
do koupelny,
do kuchyně,
na sklo
0,5 l

Kitekat kapsičky
Farmářské menu ve šťávě
4 x 100 g

1 l = 598,- Kč

29,90
1 bal. = 16,90 Kč

16,90

1 kg = 82,25 Kč

32,90

1 l = 39,80 Kč

19,90

AVE Kompletní krmivo
pro dospělé kočky
s hovězím, 100 g

Big Soft Sun
toaletní papír, 2-vrstvý, 
6 + 2 GRATIS

1 kg = 144,50 Kč

28,90
1 kg = 65,- Kč

6,50

1 bal. = 25,90  Kč

25,90

Pedigree Biscrok
original
200 g

1 ks = 19,90 Kč

19,90

1 bal. = 44,90 Kč

44,90

Always Classic
Normal
10 ks

1 kg = 46,33 Kč

13,90

Šunka
105 g

1 kg = 46,33 Kč

13,90

AVE Kečup
sladký, ostrý
300 g

Chilli papričky
130 g

1 kg = 548,33 Kč

32,90
1 kg = 189,52 Kč

19,90

Podravka
přísada do jídel 400 g
+ dóza ZDARMA

1 bal. = 59,90 Kč

59,90

AVE Granule pro kočky
2 kg

1 kg = 31,45 Kč

62,90
Ke každému balíčku 

vložek Always Classic
pouzdro ZDARMA 
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MILÍ KAMARÁDI!
Tak jsme se zase dočkali. Léto už je za dveřmi a s ním 

báječná doba letních prázdnin, dobrodružství, výletů 

a času stráveného s rodinou. Kam se letos vydáte? A po-

jedete autem, na kole, vlakem nebo poletíte letadlem? 

Na tom vlastně nezáleží, hlavní je super zábavička. A tu 

můžete najít i na zahradě za domem, když budete mít ty 

správné kamarády.

Já jsem si pro vás do své kapsy nastřádal zábavné 

úkoly jako je luštění k vodě nebo na cestu. Tady v maga-

zínu mám pro vás připravenou jen jednu stránku, ale vy 

dobře víte, že nejvíc Ríšových her a počteníčka najdete 

v časopise Ríša. Nezapomeňte si pořídit nové vydání se 

sladkým dárkem.

Těším se na vás také osobně na akcích a festivalech. 

Poproste rodiče, ať vás na nějaký vezmou s sebou. Potře-

seme si packou a uděláme si společnou fotku v Ríšově 

koutku.

Tak brzy na viděnou!

Váš klokánek Ríša

NAJDI 6 ROZDÍLŮ
Najdeš co se Ríšovi ztratilo?

5 6
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1

2

2

3 3 4
5

6
7

8

1a9

2

3

4
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SPOJOVAČKA
Spoj hvězdičky správnou barvou a vybarvi obrázek.

Jaký sport dělá Ríša?
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LETNÍ KŘÍŽOVKA O 15 CEN!

Pro patnáct z vás máme připraveny AVE poukázky v nominální hodnotě 200 Kč na nákupy v prodejnách ENAPO, které 

vylosujeme ze všech došlých správných odpovědí s tajenkou Letní křížovky.

„Přes léto u moře se ti pěkně zakulatily tváře. To vám tam tak dobře vařili?” „To ani ne, ale musel jsem (TAJENKA).“

Tajenku Letní křížovky zašlete nejpozději do 3. 7. 2016 na adresu ENAPO OBCHODNÍ a.s., Nad Ovčírnou V. 1778, 760 01 Zlín 

nebo na e-mail: soutez@enapo.cz a uveďte heslo „křížovka“. Nezapomeňte také připojit svou zpáteční adresu!

Získejte AVE poukázky v nominální hodnotě 200 Kč na nákupy!

EREBOS; 
EKIPA; ETI; 

OGAŘI; 
PARI

pochutina
Pružina

Elena hádanka

(-o-)
Dumase

Snosit
barvivo citoslovce

Evropan TAJENKY po kapkách

rázu

Chem. zn. 

jazyk

Biograf

TAJENKY Iniciály ma-
líře Lhotáka

3 rozměrů 

Osamocena

kaučuk Vesny

prvek
TAJENKY

Zkr. pro 
jadernou 

elektrárnu jm. (1. 8.) přístavu

Jestli

technika

Jihomorav-

šíje

čtyřka

kosmetiky rohy

Předložka
Nevyléčitel-
ná nemoc litera

Tihle Řešeta

Obrátka

bujnosti

(na rytíře)
Kurz cen-

Klenot služba
odmítající 
živ. stravu

Slabý vítr

(bás.)
souhlásky roucho

Zkr. rodné-

plavidlo

V soused-

Tyče na 
kyselka

zn. stříbra

Druh meteo-

srážek Kaplického
na kánoi

Trupy
ještěři
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Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a je určen pouze 

k marketingovým a propagačním účelům. Nabídka se může na jednotlivých maloobchodních 

prodejnách lišit. Chyba tisku vyhrazena. Upozorňujeme, že ceny uvedené v magazínu mají 

charakter obecné informace a jsou nezávazné pro všechny prodejce.

Vaše prodejna ENAPOVážení zákazníci, 
Vážení zákazníci, děkujeme Vám všem za návštěvu prodejen ENAPO! 

Přejeme Vám krásné letní dny a každý den s úsměvem!

Připravujeme pro Vás Podzimní magazín ENAPO, který vyjde 7. 9. 2016.

1111..66..

PIVOVAR BŘECLAV ZAČÍNÁME VE 12:00

HAPPY HOUR 12.00–13.00   Desítka za 10 Kč
PROHLÍDKY PIVOVARU • KŘEST NOVÉHO PIVA
 PIVNÍ SOUTĚŽE  a mnoho dalšího…

NOVĚ

Do 5. 6. za290 Kč cena na místě350 KčVíce na pivovarbreclav.cz
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Tento dokument není nabídkou (návrhem na uzavření smlouvy) a je určen pouze 

k marketingovým a propagačním účelům. Nabídka se může na jednotlivých maloobchodních 

prodejnách lišit. Chyba tisku vyhrazena. Upozorňujeme, že ceny uvedené v magazínu mají 

charakter obecné informace a jsou nezávazné pro všechny prodejce.

Vaše prodejna ENAPOVážení zákazníci, 
Vážení zákazníci, děkujeme Vám všem za návštěvu prodejen ENAPO! 
Přejeme Vám krásné letní dny a každý den s úsměvem!

Připravujeme pro Vás Podzimní magazín ENAPO, který vyjde 7. 9. 2016.

GRILUJEME A ROŽNÍME
Magazín je dostupný v prodejnách od 11. 5. do 30. 6. Druhé vydání čekejte 4. 7.

Magazínje ZDARMA

• Široká nabídka
sortimentu ke grilování

• Zajímavé články
• Magazín je ZDARMA


