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Restaurace "U Madony" v Jedlce nabízí – březen 2017:
Dovoz zatavených jídel. Cena jídla je včetně dovozu. Pokud byste měli zájem, stačí napsat objednávku s 
adresou doručení na email: umadony.malavelen@seznam.cz, nebo zavolat na 736 681 255. 
Oběd č.1 a č.2 - do vlastního jídlonosiče - cena 70,- Kč včetně polévky (na požádání zatavení  za 10,- Kč).
Oběd č.3          - nutričně vyvážené jídlo (olivový olej, těstoviny 100% semolina, špaldová mouka...)

- jídlo je zatavené – cena 80,- Kč, bez polévky.

St  1.3.  1. Hovězí v okurkové omáčce, knedlík          2. Masové rizoto, strouhaný sýr,okurka
3. Rizoto s hovězím masem, parmazán, čerstvá zelenina

Čt  2.3.  1. Veleňský skřivan, rýže  2. Francouzské brambory
3. Francouzské brambory se šmakounem, čerstvá zelenina

Pá  3.3.  1. Smažený kuřecí řízek, bramborová kaše, okurka 2. Žebrácké maso, rýže
3. Salát z červené řepy s čerstvým sýrem, čerstvá zelenina

Po  6.3.  1. Zapékané těstoviny se šunkou, kompot 2. Obalované rybí filé, bramb. kaše, okurka
3. Těstoviny zapečené se šunkou a nivou, čerstvá zelenina

Út  7.3.   1. Pečená vinná klobása, bramborový salát 2. Vločkovo - brokolicové placičky
3. Vločkovo - brokolicové placičky, čerstvá zelenina

St   8.3.   1. Pečené kuřecí stehno, rýže                      2. Farmářské nudle s masem a sýrem
3. Pečená rýže s kuřetem, čerstvá zelenina

Čt   9.3.   1. Hovězí na pepři, knedlík                           2. Kovbojské fazole s uzeninou, pečivo
3. Hovězí po burgundsku, semolinové těstoviny, čerstvá zelenina

Pá 10.3.  1. Smažený vepřový řízek, brambor, okurka 2. Pikantní kuřecí nudličky, rýže
3. Kuřecí v omáčce piri-piri, rýže basmati, čerstvá zelenina

Po 13.3.  1. Uzená plec, hrachová kaše, okurka       2. Boloňský kuskus, strouhaný sýr
3. Boloňský kuskus s parmazánem, čerstvá zelenina

Út 14.3.  1. Vepřová pečeně se smetanou, žampiony, knedlík  2. Chrochvické koláčky, káva
3. Tuňák se špenátem v omeletě, čerstvá zelenina

St 15.3.   1. Tortilla s kuřecím masem a zeleninou                2. Masový rarášek, brambor
3. Tortilla s kuřecím masem a zeleninou, čerstvá zelenina

Čt 16.3.   1. Azu po tatarsku, kari rýže                       2. Milánské špagety, strouhaný sýr
3. Milánské špagety s krůtím masem, parmazán, čerstvá zelenina

Pá 17.3.  1. Čertovská jatýrka, knedlík                       2. Kuřecí plátek s červenou čočkou
3. Kuřecí plátek s červenou čočkou, čerstvá zelenina

Po 20.3.  1. Krůtí rizoto, okurka                                   2. Smažené žampiony, krokety, tatarka
3. Krůtí rizoto s parmazánem, čerstvá zelenina

Út 21.3.  1. Hovězí v rajské omáčce, knedlík            2. Pikantní čočka s párkem, okurka
3. Hovězí v rajské omáčce, semolinové těstoviny, čerstvá zelenina

St 22.3.   1. Plněný kapustový list, brambor             2. Karlovarský plátek, rýže
3. Plněný kapustový list mletým hovězím, brambor, čerstvá zelenina

Čt 23.3.   1. Hanácká pečeně, knedlík                         2. Smažený karbanátek, bramb. kaše, okurka
3. Pečený karbanátek, šťouchaný brambor, čerstvá zelenina

Pá 24.3.   1. Smažený vepřový řízek, americký brambor, tatarka  2. Kuřecí čínská směs, rýže
3. Kuřecí čínská směs, rýže basmati, čerstvá zelenina

Po 27.3.   1. Pečená kuřecí roláda, bramb. kaše, zelný salát  2. Uzené s křenovou omáčkou, knedlík
3. Kuřecí roláda, brambor, čerstvá zelenina

Út 28.3.   1. Segedínský guláš, knedlík                         2. Koblihové copy, káva
3. Segedínský guláš z kýty, karlovarský knedlík, čerstvá zelenina

St 29.3.    1. Těstoviny po korejsku s mletým masem   2. Kuřecí s hlívou ústříčnou, rýže
3. Kuřecí s hlívou ústřičnou, rýže basmati, čerstvá zelenina



Čt 30.3.    1. Vepřové maso v mrkvi, brambor  2. Houbový kuba
3. Bulgurovo - houbový kuba, čerstvá zelenina

Pá 31.3.   1. Smažený vepřový řízek, krokety, tatarka  2. Penne se špenátem a kuřecím masem
3. Penne se špenátem a kuřecím masem, čerstvá zelenina Roman Špírek

Restaurace U Madony v dobách jejího začátku.

Pozvánka - MDŽ  2017
Kulturní dům v Jedlce – sobota 11. března 2017 od 14.00 hodin.

Hudba k poslechu  i k tanci - MW Combo kapelníka Witura, pohoštění, kolo štěstí.

Pozvánka - Beseda o historii 
Kulturní dům v Jedlce – sobota 18. března 2017 od 17 hodin.

Jak se měnila naše obec od roku 1945. Kronika obce a školy od roku 1945.

HC Malá Veleň – ČLNHL - únor
Veleňské áčko rozhodlo o výhře až v závěru, veleňské béčko slaví překvapivou výhru.

HC Malá Veleň,,B" - Buldoci Nový Bor 10:5 /3:1,7:4,0:0/
HC Malá Veleň,,A" - BC Česká Lípa 7:6 /3:1,2:2,2:3/

Tabulka: 1.-4. místo:
1. Malá Veleň,,B"..........1-0-0-0......10:5......3b 3. BC Česká Lípa.........0-0-0-1.........6:7.....0b
2. Malá Veleň,,A"..........1-0-0-0........7:6......3b 4. Buldoci N.Bor.........0-0-0-1.........5:10....0b

Končí zima
Nejen řidiči na silnicích si musí po mrazivé zimě dávat pozor na výmoly, ale na pozoru se musí 

mít i chodci. Zejména ti, kteří se vydají u nás po schodech na železniční zastávku (zvlášť za šera nebo 
potmě). Na rovné ploše mezi schody překvapí chodce nečekaně velká díra v betonu, která by mohla při 
troše nepozornosti být příčinou nepříjemného podvrtnutí  kotníku…   

V prostoru nad zastávkou byly vykáceny tři velké letité kaštany, což jistě tomuto místu prospělo. 
Vpravo na fotografii jsou stromy před likvidací.

Veleňáček, zpravodaj  Kulturně  – historického   spolku   Malá   Veleň * www.mala-velen.estranky.cz , e-mail: mala-velen@seznam.cz
Odp. redaktor: Jaroslav Dostál, 405 02 Malá Veleň 29   *   tel: 607 583 271  * Členové redakce: Milan Hurt, František Stibor, Michal Kober 
Foto archiv * Tisk: Milan Dostál * Povoleno MKČR, reg. číslo E 18183 * Redakce neodpovídá za obsah podepsaných článků.
Náklad: 110 výtisků * Neprodejné * Uzávěrka dalšího čísla je  15. 3. 2017. Toto číslo vyšlo 1. března 2017.

http://www.mala-velen.estr�nky.cz/

