
RESTAURACE NA CÍSAŘSTVÍ

RESTAURACE HRABYŇKA

RYBÍ DŮM

MINI BAR

RESTAURACE NA SÝPCE

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: Nádražní 18, 701 00  Moravská Ostrava
Telefon: 608 981 268
www stránky: www.dlouha100ry.cz
E-mail: dlouha100ry@seznam.cz
Terasa: není
Provozní doba:  po-čt: 10-24 hod., pá: 10-03 hod., so: 11-02 hod., ne: 11-23 

hod.
Zavírací den: není
Kapacita: 150 míst
Styl: speciální cocktail restaurant – luxus, který si může každý dovolit
Kuchyně: vyhlášená česká a mezinárodní kuchyně v centru Ostravy
Ostatní:  wi-fi  připojení zdarma, TV projekce, příjemná obsluha, pořádání 

rodinných a fi remních oslav, svateb, klimatizace v celé restauraci

Adresa: Hrabyně 9, 747 63  Hrabyně
Telefon: 608 455 430
Terasa/zahrádka: ano - 25 míst
Provozní doba: po-ne: 10-22 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně: česká kuchyně
Styl: klasický
Kapacita: restaurace 80 míst, salonek 42 míst
Ostatní:  denní menu, pořádání oslav, akcí, svateb, šipky, v létě 

venkovní grilování

Adresa: Karvinská 381, 735 61 Chotěbuz
Telefon: 558 712 405
www stránky: www.rybidum.cz, rybidum@centrum.cz
Terasa/zahrádka: 100 míst
Provozní doba: út-ne: 11-22 hod.
Zavírací den: pondělí
Kuchyně: česká, rybí speciality
Styl: rybářský
Kapacita: restaurace 45 míst + sál 60 míst + salonek 10 míst
Ostatní:  Prodej akvarijních a jezírkových ryb, pořádání oslav, rautů, sva-

tebních obřadů. Možnost oslav venku pod stany. Pořádání růz-
ných akcí: čarodějnice, řezbářské dny, jarmark. Ubytování pro 
23 osob. Obří akvária, rybolov, venkovní dětský koutek, neku-
řácké prostředí, bezbariérový přístup, wi-fi  připojení zdarma. 

Adresa: Stonavská 51/6, Horní Suchá
Telefon: 775 635 655
www stránky: www.sportcentrum-cisarstvi.cz/restaurace
Terasa/zahrádka: 50 míst
Provozní doba: ne-čt: 11-22 hod., pá+so: 11-24 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně: česká moderní i selská
Styl: selský
Kapacita: restaurace 80 míst + 50 míst zahrádka
Ostatní:  TV projekce, možnost pořádání oslav, svateb, večírků apod., bez-

bariérový přístup, příjemné posezení, venkovní dětský koutek. 
Sportcentrum: sauna, solná jeskyně, solárium, tenisový kurt, bad-
minton, beach volejbal. 

Adresa: 739 51  Dobrá 961
Telefon: 725 505 205 
www stránky: www.sportrelaxdobra.cz 
Terasa/zahrádka:  venkovní terasa má k dispozici 25 míst a zahrádka 70 míst
Provozní doba: po-ne: 9-21 hod. 
Zavírací den: není
Kuchyně: není
Styl: sportovně-klasický
Kapacita:  v restauraci máme pro naše hosty připraveno 20 míst. Celkový 

počet míst se zahrádkou a terasou je 115 míst
Ostatní:  Našim hostům je také k dispozici vířivá vana whirpool, 2 dvoulůžkové 

pokoje, které jsou plně vybaveny (sociální zařízení, lednička, televize). 
V našem sportovním clubu je možné pořádání venkovních akcí (sportovní 
akce, oslavy, smažení vaječiny, táboráky apod.). Navíc máme pro vás při-
praveny různé soutěže, které mají velice zajímavé ceny. Můžete například 
vyhrát 1x nocleh s vířivkou pro 2 osoby, nebo bodovou permanentku v hod-
notě 899 Kč. K dispozici pro naše hosty máme čtyři tenisové kurty, dva 
volejbalové kurty a dva nohejbalové kurty. Nabízíme také výuku tenisu.

Adresa: Dobrá 65, 739 51
Telefon: 723 415 733, 558 638 201
www stránky: www.nasypce.cz 
Terasa/zahrádka: v naší zahrádce je pro vás připraveno 50 míst
Provozní doba: po-čt: 11-22 hod., pá-so: 11-23 hod., ne: 11-22 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně: česká
Styl: rustikální
Kapacita: v restauraci máme připraveno pro vás 32 míst 
Ostatní:  Pořádáme u nás různé společenské akce, oslavy, svatby, smuteční 

hostiny apod. Velkou zajímavostí je, že budova, ve které sídlí naše 
restaurace, je z roku 1928. Na letní zahrádce je možno grilovat selátka, 
kuřata, ryby apod. Naší specialitou jsou grilované kosti v kýblu s čes-
nekem a bagetou a šnycl z Hůrek.  K dispozici máme dětský koutek, 
salonek pro 42 hostů. A v blízkosti naší restaurace je také dětské hřiště 
a několik kurtů. V restauraci je možnost také připojení k internetu.

SPORT RELAX CLUB

COCTAIL RESTAURACE DLOUHÁ 100®Y

Adresa: Hlavní třída 695, 708 00  Ostrava-Poruba
Telefon: 608 718 174
Terasa/zahrádka: letní posezení na zahrádce - 25 míst
Provozní doba: po-pá: 8-22 hod., so: 9-22 hod., ne: 12-22 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně:  výborné palačinky CRÊPES - slané a sladké a zmrzlinové 

poháry
Styl: příjemný minibar
Kapacita: bar 16 míst
Ostatní:   Výroba a prodej zmrzliny. Zmrzlina je vyráběna podle spe-

ciálního italského domácího receptu, z těch nejlepších suro-
vin, které jsou dostupné na evropském trhu. Zmrzlina je 
vyráběna teplou formou specialistou s dlouholetou praxí 
v zahraničí panem Daliborem Kamarádem, který získal dva-
krát prestižní ocenění zmrzliny roku, pořádané v Německu.


