
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

Restaurace a vinárna club Boráček

čtenářů Deníku

Adresa:  Restaurace U Hrabala, Bohušovická 2364, 470 01 Česká Lípa
Telefon:  487 522 040
www: www.uhrabala.cz
Terasa/zahrádka:  ano
Provozní doba:  Po - Čt 10:00 - 22:00, Pá - So 10:00 - 24:00, Ne 10:00 - 22:00
Zavírací den:  není
Kuchyně:  mezinárodní
Styl: staročeský
Kapacita: restaurace cca 30, cukrárna cca 25
Ostatní:  Restaurace slouží pro širokou veřejnost i pro návštěvníky penzionu. Ti, kteří 
se u nás chtějí pouze naobědvat, nabízíme možnost výběru z několika hotových jídel, dále nabízíme 
široký sortiment kvalitních jídel, kde potěšíme jak milovníky steakové kuchyně, tak i rybích pochou-
tek. Všechny tyto pokrmy se dají spláchnout douškem piva značky Staropramen a také u nás můžete 
ochutnat pivo Stella Artois. V penzionu jsou k dispozici čtyři dvoulůžkové pokoje a jeden velký třílůž-
kový. Do každého pokoje je možné přidat přistýlku nebo dětské lůžko pro naše nejmenší návštěvníky. 
Všechny pokoje jsou vybaveny TV, telefonem, vlastním sociálním zařízením a přípojkou na internet, 
na požádání jsme schopni zajistit čističku vzduchu pro hosty s potížemi dýchacích cest.

Restaurace U Hrabala

Hostinec a Penzion na Křižovatce Penzion Ráj s.r.o.
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Adresa:  Restaurace a vinárna club Boráček, 
 T.G.Masaryka 45, Nový Bor 473 01
Telefon:  777 60 50 32
Terasa/zahrádka:  ano
Provozní doba:  Restaurace: Po - Čt 11:00 - 22:00, Pá, So, Ne 11:00 - 24:00 
 Diskotéka: Pá - So 21:00 - 06:00
Zavírací den:  není
Kuchyně:  česká
Styl: sklářský
Kapacita:  restaurace cca 60, diskotéka 80
Ostatní:  Nevíte kam zajít v Novém Boru za zábavou nebo jen máte hlad a přemýšlíte kde 
se opravdu dobře najíte? Pak navštivte restauraci Boráček na hlavní třídě.Velmi ochotný personál Vám 
nabídne menu z převážně české kuchyně i širokou škálu točených a lahvových piv. Každý víkend Vám 
pan kuchař připravuje svátečnější jídla, jako je například pečená kachna, králík nebo dnes již po okolí 
vyhlášený tataráček. Do nově zrekonstruovaného sklepení můžete vyrazit za zábavou. K dispozici je 
zde totiž discotéka ve velmi originálním stylu. Posedět zde můžete v salonku se zaručeným soukromím 
nebo v neobvykle upravených skříních. Dva bary zaručují, že žádný návštěvník nebude strádat žízní.
Po dohodě je samozřejmostí pořádání svateb nebo soukromích akcí. Pro Vaše děti je zde připraven nově 
zařízený koutek a nekuřáci jistě ocení, že polovina restaurace je vyhrazena pouze pro ně.

Adresa:  Hostinec a Penzion na Křižovatce, Polsko 190, Nový Bor 471 16
Telefon: 777 204 540
www: www.penzion-polevsko.cz
Terasa/zahrádka:  ano
Provozní doba:  Po - Ne 11:00 - 23:00
Zavírací den:  není
Kuchyně:  česká domácí, doplněná zahraničními specialitami
Styl:  klasický
Kapacita:  restaurace cca 60, sál cca 200, terasa 140
Ostatní:  Přijměte pozvání do našeho hostince, kde jsme pro Vás připravili 4 druhy toče-
ného piva, ale také kofolu. Vybrat si můžete z naší vinotéky,která nabízí široký sortiment moravských 
vín. V našem denním jídelním lístku jsou každý den v nabídce 2 polévky, výběr z 6 hotových jídel 
od 60,-Kč, ale také speciality připravené našimi kuchaři. Dále pak náš stálý jídelní lístek složený z mno-
ha originálních kulinářských specialit jako např. Tatarák, celá vepřová kolena na černém pivu, rostbíf, 
bifteky, ale i zahraniční speciality. Rádi Vám uvaříme denně do 22 hod. K dispozici je také salonek pro 
pořádání školení, oslav nebo společenský sál s kapacitou 200 osob. Pro děti dětský koutek.

Adresa:  Penzion Ráj s.r.o., Litice 10, 470 02 Česká Lípa  
Telefon:  487 868 258, 487 868 119
www: www.penzion-raj.cz
Terasa/zahrádka:  ano 
Provozní doba:  Po - Ne 08:00 - 23:00
Zavírací den:  není
Kuchyně:  převážně česká
Styl: selský, staročeský
Kapacita:  salónek: 15, učebna: 40, restaurace: 45, vinárna: 50
Ostatní:  Ráj, původně starý venkovský statek, dnes moderní komfortní pension, leží 
na samotě na lesnatém úpatí Vlhoště v centru půvabného kraje, zvaném také Máchův kraj. Roman-
tické území Českého středohoří nabízí četné možnosti pěších, cyklistických a automobilových výletů. 
Pension Ráj je umístěn v rozlehlé zahradě s vlastním parkovištěm. V zahradě je umístěn zahradní gril 
s možností pořádání různých akcí. V samotném penzionu je k dispozici jídelna s celodenním provo-
zem, stylová vinárna s původními klenbami, salonek s kapacitou 15 míst a učebna se 40 místy. Zpro-
středkovat můžeme odstřel zvěře v okolních honitbách, vyhlídkové lety sportovními letadly a bowling.

Hospůdka roku čtenářů Deníku
Má nejoblíbenější hospůdka se jmenuje:

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

 a má číslo:  .................................

Jak hlasovat:
1.  Vyberte z tohoto výběru vaši nejoblíbenější hospůdku ve vašem okolí a napište její název 
 na hlasovací kupon. Hlasovat můžete pro libovolnou hospůdku, restauraci či kavárnu.
2.   Vyplňte vaše adresní údaje.
3.   Zašlete nebo doneste hlasovací kupon na adresu uvedenou v tiráži. Na obálku napište heslo „Hospůdka“.
4.   Soutěže se nesmí zúčastnit zaměstnanci VLP, a.s., a jejich rodinní příslušníci.
5.   Výherci budou kontaktováni osobně a cena jim bude předána ve vítězné hospůdce.
6.   Na závěr budou všichni výherci uveřejněni novinách.

Seznam hospůdek můžete najít na www.denik.cz

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 sousedi neslyšeli 
 „výměnu názorů“ po vašem příchodu
☺ zásobu drůbežích bujónů na ráno
☺ balíček čajů pro tchyni, 
 aby se zklidnila
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