
Adresa: Nová Ves 12, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Telefon: 558 677 438 
Terasa/zahrádka:  venkovní terasa s obsluhou a grilem má až 50 míst
Provozní doba: po-čt: 10-23 hod., pá-so: 10-24 hod., ne: 11-22  hod.
Zavírací den: není
Kuchyně:  celodenní stravování s výběrem z 200 druhů hotových i minutko-

vých jídel a krajových specialit
Styl:  restaurace je zařízena v selském stylu s původním nábytkem
Kapacita:  se zahrádkou a vnitřním posezením máme k dispozici až 270 míst
Ostatní:  nabídka 60 druhů vín z naší vinotéky. K dispozici 2 salonky s celko-

vou kapacitou 100 míst pro pořádání hostin, školení, nebo prezentací. 
V restauraci můžete využít velkoplošný projektor ke sledování spor-
tovních přenosů. Zajišťujeme ubytování. Penzion má 40 lůžek ve 2-4 
lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením. Velké parkoviště. 
Nabízíme točenou zmrzlinu a k zábavě můžete využít bowling, kuleč-
ník, šipky nebo vědomostní hry.

RESTAURACE SLON RESTAURACE KLENOT U ČÁPŮ

RESTAURACE U ELÍZY RISTORANTE ALFREDO

PALAČINKÁRNA

SALOON

HOSTINEC HARCOVNA

Hledáme spolu 
tu nejoblíbenější.
Tu, kde je nám fajn...
Máte rádi příjemné poseze-

ní s lahodným jídlem? A k tomu 
správně vychlazené pivko? Nebo 
dobré vínko? 

Pak čtete na správném místě, 
váš Deník hledá nejoblíbenější 
hospůdku v regionu. Protože De-
ník jste především vy, čtenáři, 
pak je zřejmé, že o nejoblíbenější 

hospůdce roku, jak se soutěž na-
zývá, musíte rozhodnout 
právě vy a nikoli jaká-
koliv porota.

A co by ona nej-
oblíbenější hospůd-
ka měla mít, aby 
získala právě váš 
hlas? Je to jednodu-
ché a složité zároveň. 

V té hospůdce (nebo 
jakémkoliv jiném restaurač-

ním zařízení) musí dobře vařit. 
Musí servírovat voňavé 

maso i lahodné knedlíč-
ky. Musí točit pivo 
ve správné teplotě, 
se správnou mírou 
i hustou pěnou. 
Musí mít čisté ubru-
sy, vyprané záclony, 

obrázky na stěnách 
bez prachu. Musí se tam 

k vám slušně chovat a nešetřit 

úsměvem a dobrou náladou. Ne-
smí vás šidit.

Že taková hospůdka neexistuje? 
Ale vždyť vy sami víte, že určitě 
existuje. Je to právě ta, do které 
rádi chodíte posedět. S rodinou, 
přáteli, ale třeba i sami. 

Jdete tam proto, že víte, 
„do čeho jdete“. Takových hospů-
dek kolem nás je mnoho. Určitě to 
jsou i hospůdky, které jsou přihlá-
šeny do naší soutěže.

A že třeba právě ta vaše oblíbe-
ná hospůdka nemá úplně přesně 
všechna výše uvedená kritéria? To 
ale přece vůbec nevadí. Nejdůleži-
tější je totiž to, že vás v oné hos-
půdce mají rádi. Že je vám v oné 
hospůdce fajn. A proto se do ní 
rádi vracíte. Proto je právě tahle 

hospůdka pro vás tou nejoblíbe-
nější. Teď už zbývá jediné: podě-
kovat jí za to, že je. A to uděláte 
nejlépe, když jí dáte v naší – vaší 
soutěži hlas.

Tak ať je vám TAM fajn...
Redakce vašeho 
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Hospůdka roku 2010
čtenářů Deníku

Hlasujte o nejlepší hospůdku roku 2010 a získejte dárek!

Hospůdka roku čtenářů Deníku
Má nejoblíbenější hospůdka se jmenuje:

...........................................................................................................

 :olsíč ám a  .........................

Jak hlasovat:
 mešav ev ukdůpsoh íšjěnebílbojen išav urěbýv otohot z etrebyV  .1

okolí a napište její název na hlasovací kupon. Hlasovat můžete pro 
libovolnou hospůdku, restauraci či kavárnu.

.ejadú ínserda ešav etňlpyV   .2
 .ižárit v uonedevu userda an nopuk ícavosalh etsenod oben etelšaZ   .3

Na obálku napište heslo „Hospůdka“.
 ínnidor hcijej a ,.s.a ,PLV icnantsěmaz tintsačúz ímsen es ežětuoS   .4

příslušníci.
 ev anádeřp edub mij anec a ěnboso inávotkatnok uodub icrehýV   .5

vítězné hospůdce.
.hcánivon iněnjeřevu icrehýv inhcišv uodub rěváz aN   .6

Důvod mé volby:

 nejlepší pivo či víno
 nejchutnější jídlo, a to:  ...................................................................
 nejpřívětivější obsluha
 vždy tam potkám kamarády
 hlavně že nemusím být doma
 jiný důvod:  ......................................................................................
  ..........................................................................................................

 
 
 
 
 
 

Jméno:  ...................................................................................................
Adresa:  ..................................................................................................
Telefon:  ..................................................................................................
E-mail:  ...................................................................................................
Jsem předplatitelem Deníku:
Chtěl bych být předplatitelem Deníku:
Tímto uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých 
osobních údajů společnosti VLP, a.s., za účelem marketingu.
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Vyhrajte omluvenkový balíček:
☺  krmení pro pejska, aby neštěkal,
 až půjdete z hospůdky domů
☺ kosmetickou taštičku, abyste 
 si udobřil manželku
☺ výběr světových písniček, 
 aby sousedé neslyšeli 
 „výměnu názorů“ po vašem příchodu
☺ zásobu drůbežích bujonů na ráno
☺ balíček čajů pro tchyni, aby se zklidnila

al,

Seznam hospůdek můžete najít na www.denik.cz
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Adresa: Rušná 1718, 708 00  Ostrava-Poruba
Telefon: 596 953 404
www stránky: www.saloon-pub.cz
Terasa/zahrádka: letní zahrádka - 60 míst
Provozní doba: po-ne: 11-24 hod. 
Zavírací den: není
Kuchyně:  denní menu, speciality místní i zahraniční   

kuchyně, italská kuchyně
Styl: country 
Kapacita: restaurace 80 míst
Ostatní:  wifi  připojení zdarma, 2x TV plasma, šipky, jukebox,   

živě country hudba, dětský koutek - pískoviště 

Adresa: Pekařská 60, Opava
Telefon: 553 650 388
Terasa/zahrádka: zahrádka 30 míst
Provozní doba: po-čt: 11.30-23 hod., pá-so: 11.30-24 hod., 
  ne: 11.30-22 hod. 
Zavírací den: není
Kuchyně: česká
Styl: umělecký, romantický, velice útulný 
Kapacita: restaurace 50 míst
Ostatní:  restaurace je po rekonstrukci staré pekárny, na stěnách umě-

lecké obrazy, možno také k zakoupení, plánovaná výstava Hanky 
Juřinové

Adresa: Na Olmovci 1320, Orlová Lutyně
Telefon: 596 511 737, 608 549 012
www stránky: www.ristorante-alfredo.cz
Terasa/zahrádka: 50 míst
Provozní doba: po-pá: 8-24 hod., so+ne: 9-24 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně:  česká kuchyně, pizza, speciality dle aktuální   

nabídky
Styl: retro
Kapacita: restaurace 130 míst + 50 míst zahrádka
Ostatní:  rozvoz jídel a pizzy domů, široký výběr míchaných nápojů, 

v zimním období posezení u krbu, vždy usměvavý personál, TV 
projekce, samostatné  parkoviště.

Adresa:  Creperie  - „Le Petit Paris“  U Stromovky 7,    
Havířov-Město

Telefon: 777 086 739
www stránky:  www.restaurantfrancouzskepalacinky.cz, www.webspark.

cz/fi rma/palacinkarna
Terasa/zahrádka: 20 míst
Provozní doba: ne-čt: 11.30-22 hod., pá+so: 11.30-23 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně: francouzské palačinky, minutky
Styl: francouzský
Kapacita: 25 + 20 zahrádka + 10 kuřácký salonek
Ostatní: nekuřácké prostředí s odděleným kuřáckým salónkem

Adresa: Žabeň 174, Sviadnov 739 25
Telefon: 558 655 482 
Terasa/zahrádka:  venkovní terasa i zahrádka pro cca 76 hostů
Provozní doba: po-čt:10-22 hod., pá-so:10-24 hod., ne:10-22 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně: česká, vepřové, rybí a myslivecké hody
Styl: klasický
Kapacita:  v restauraci máme pro naše hosty připraveno 30 míst, dále 

v salonku je 40 míst a ve velkém sále 150 míst. Celkem tedy se 
zahrádkou i terasou máme k dispozici 296 míst 

Ostatní:    k dispozici kulečník, hrací automaty, šachy. Pořádáme akce
    růz  ného charakteru, dle přání naších hostů (slavnostní i smuteční hos-
tiny, srazy ze škol, celodenní školení…). Poskytneme výhodné slevy. 
Nově zrekonstruované venkovní posezení i celkový vzhled. K dispozici 
velké parkoviště a v blízkosti restaurace je také ubytování.

Adresa: Albrechtická 17, 794 01  Krnov
Telefon: 722 712 233
www stránky: www.slonkrnov.cz 
Terasa/zahrádka: terasa pro 12 míst
Provozní doba: po-čt+ne: 10-22 hod., pá-so: 10-24 hod. 
Zavírací den: není
Kuchyně: česká kuchyně a pizza
Styl: klasická restaurace
Kapacita: restaurace: 75 míst
Ostatní: wifi  připojení zdarma, nekuřácký salonek, dětský koutek


