
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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Adresa:  Náměstí 1, Mikulov 692 01
Telefon:  519 323 848
www:  www.restauracepodradnici.cz
Terasa/zahrádka: ano – 2x, venkovní 35 míst, vnitřní 50 míst
Provozní doba:  Ne – čt 11:00 – 22:00 hod., 
  Pá – So 11:00 – 23:00 hod.
Zavírací den: není
Kuchyně: moravská
Styl: restaurace
Kapacita: 70 míst
Ostatní: nabízíme konference, semináře, školení, možnost využití 
restaurace, projekční plátno 214 x 214 cm, wifi , večírky, společen-
ské akce - zajistíme slavnostní tabule, rauty, prezentace, fi remní 
večírky i soukromé oslavy v naší restauraci nebo ve Vámi určených 
prostorách, grilování, cimbálka...

Adresa:  Anna Nešporová, 
 Celnice 1214, 691 41 Břeclav
Telefon:  519 322 446
www: www. restauracenesporova.cz
Terasa/zahrádka:  zahrádka 50 míst
Provozní doba:  8:00 - 22:00 hod., neděle 8:00 - 21:00 hod.
Zavírací den:  není
Kuchyně:  česká a rakouská kuchyně
Styl: vkusně zařízená restaurace založena 
 na Česko – rakouských tradicích
Kapacita:  restaurace 50 míst + nekuřácký salónek 
 50 míst a kuřácký salónek 30 míst, 
 zahrádka 50 míst
Ostatní: Ve 4* hotelu Celnice je k dispozici 32 nadstandartně vy-
bavených pokojů, stylově zařízený vinný sklep s možností řízených 
degustací 100 míst, konferenční sál 170 míst, dále můžeme nabíd-
nout fi nskou a parní saunu nebo vířivku, kadeřnictví, pedikúru, ma-
nikúru, kosmetiku a masáže. 

Adresa:  Pasohlávky, 691 22
Telefon:  519 427 855, 774 332 999
www: nasalasi.eu, www.nasalasi.cz
Terasa/zahrádka:  ano
Provozní doba:  11.00-24.00 hodin
Zavírací den:  není
Kuchyně:  salašnické speciality, steaková kuchyně, 

pizzerie, hot-tipy
Styl:  zejména Východního stylu, 

ale také Italského, Mexického atd…
Kapacita:  cca 250 míst
Ostatní: Billiárd, Šipky, Poker Texas Hold´em, Wifi -zdarma, neku-
řácký salónek, Holandské kozičky, dětské hřiště a další… 
Dále pořádáme hudební večery různých stylů, catering, opékání 
selat, víkendy v různých stylech zahraniční kuchyně a jiné. 
Při pořádání soukromých, či fi remních oslav pronájem prostorů re-
staurace zdarma!!!

z

8
v

9 10

Hospůdka roku 2010

Restaurace Salaš Hotel Celnice Restaurace Pod Radnicí

čtenářů Deníku

Adresa:  Hodonínská 1680, Dubňany 696 03
Telefon:  518 364 300
www:  www.sportcentrumzelva.cz
Terasa/zahrádka: ano
Provozní doba:  Po - Čt 11:00 - 22:00, Pá - So 11:00 - 23:00, 
  Ne 11:00 - 22:00
Zavírací den: není
Kuchyně: hotová jídla - polední menu, minutky
Styl: převážně česká kuchyně
Kapacita: 42 míst + 30 míst salonek
Ostatní:  rodinné i fi remní akce v nekuřáckém prostředí, 
 klimatizovaná restaurace i salonek, 
 možnost sportovního vyžití

Adresa:  „U splavu“ Zbrodek 1236,
Veselí nad Moravou 698 01

Telefon:  731 718 889
Terasa/zahrádka: ano - 16 míst k sezení
Provozní doba: Po - Pá 13:00 - 22:00, So - Ne 11:00 - 23:00,

 možná individuální domluva na prodloužení
Zavírací den: není
Kuchyně: v nabídce: hranolky, bramboráčky, langoše, topinky s ob-
lohou, dle domluvy připravujeme oslavy či rodinné sešlosti
Styl: hospůdka rodinného typu se zaměřením na klidné posezení, 
bez vzhledově vyhraněného stylu
Kapacita: 25 míst uvnitř a 16 na letní zahrádce
Ostatní:  nabízíme volný přístup na internet na našem pc, 

sledování sportovních přenosů 
a uspořádání rozličných akcí o víkendu
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Hospůdka U Splavu
Sportcentrum Želva

Adresa:  Hotel Zámeček Mikulov, Mikulov 692 01
Telefon:  519 512 855, 725 806 991
www:  www.zamecekmikulov.cz
Terasa/zahrádka: zahrádka - 48 míst, odkud je nádherný výhled 
na panorama historického Mikulova
Provozní doba:  Ne - Čt 7:00 - 22:00, Pá + So 7:00 - 24:00
Kuchyně: regionální speciality: křupavá kachnička, kolena, stea-
ky, žebra dle starodávných receptur
Styl: hotelová restaurace v loveckém stylu
Kapacita: restaurace - 105 míst je propojena s loveckým salon-
kem, zahrádka - 48 míst
Ostatní: Možnost posezení v hotel. moravském sklípku, kde probí-
hají degustace při svíčkách, nabízíme fi remní akce, kongresy a ško-
lení. Při příznivém počasí v pátek i sobotu v létě hraje živá hudba. 
Hotel každoročně pořádá Mikulovské vinné trhy a Kotlíkový gulášo-
vý festival v září pod širým nebem v areálu.
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Hotel Zámeček

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.

ano ne
ano ne

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

k hl

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

al,

Adresa:  Hospoda Na Zelnicách, 
 Baráky 285, 696 02 Ratíškovice
Telefon:  518 323 334, 608 270 172, hospoda@nazelnicach.cz
Terasa/zahrádka: ano
Provozní doba:  Ne - Čt 11:00 - 22:00, Pá - So 11:00 - 24:00
Zavírací den: žádný
Kuchyně: tradiční moravská domácí kuchyně, teplá jídla po celý 
den - polední menu, minutky, místní speciality
Styl: stylová restaurace muzejního typu
Kapacita: restaurace 55 míst, salonek 30 míst, zahrádka 60 míst
Ostatní: možnost pořádání oslav, fi remních večírků, školení, živá 
muzika, šipky, pro cyklisty úschovna a servis kol, letní zahrádka 
- speciality na grilu, dětský koutek, možnost ubytování přímo v bu-
dově, nekuřácký salonek, v naší vinotéce naleznete mnoho kvalit-
ních moravských vín z Dolních Bojanovic, Wifi  připojení zdarma...

lnicach.cz
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Hospoda Na ZelnicáchHlasujte o nejlepší hospůdku roku 2010 a získejte dárek!


