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Dokonalá ryba v Dobré chvíli
Každý týden přináší MF DNES recenzi restaurace z jihu Moravy. Tentokrát recenzentka vyrazila do neslovické Dobré chvíle

M

enu bez nápadu
a nemají ani web.
To byl první dojem
z restaurace Dobrá
chvíle v Neslovicích blízko Ivančic. Jenže potom nás zaujala víkendová nabídka kuchaře. Svatosvatě
pod výčtem pokrmů sliboval, že
nabízené ryby, které opéká a pomalu vaří jen dva dny v týdnu, jsou
úplně čerstvé. Ochutnali jsme
a spolkli prvotní výhrady. Bylinkami jemně navoněná porce ryby
byla totiž dokonalá.

Bramboráčky Bez česneku, zato
netradičně se sýrem.

Na lososa, pražmu či pstruha
se vyplatí zajet
Vybrala jsem si pošírovaného lososa za 135 korun (částka je i s přílohou) a jeho růžovoučká svalovina
byla křehká a svěží. Navíc půlpodkova lososa ležela na hnízdě z teplé zeleniny a po jídle zůstaly na talíři stopy rozpuštěného másla.
Na rybu do Dobré chvíle má
smysl si zajet. V jídelním lístku se
pod pomalu vařeným lososem ještě skrývala pražma a pstruh.
Naopak s výběrem předkrmu
a polévky jsme se při objednávání
„sekli“. Předkrmové bramboráčky
s grilovaným sýrem za 55 korun by
zasytily samy o sobě, s plátky rozpuštěného sýra tvořily podivnou
a pořádně útočnou verzi na zažívací ústrojí.
Osmažené bochánky postrádaly
typický chuťový říz česneku a majoránky. Těsto však bylo poctivé
a nebylo nastavované moukou.
Jen se divím, kde se u vaření bramboráku vzala ta tmavá, jakoby masová omáčka, kterou byl sytý předkrm politý.

Mdlá polévka, ovšem řízek
křehký a křupavý
Polévku příště vynecháme, nevýrazný vývar s nudnou játrovou rýží
a nudlemi za 22 korun totiž nebyl
nijak výjimečný.
Z dalších víkendových jídel
jsme si objednali vepřový řízek
s bramborovou kaší za 123 korun.
Kdo má rád křehké, křupavé a měk-

Dobrá chvíle Má vlastnosti dobré výletní restaurace včetně rozlehlého parkoviště a rychlé obsluhy. Ale není

Losos Výtečná pošírovaná ryba

divu, že sem na poctivé řízky a jídlo z čerstvých surovin chodí i místní.

na teplé zelenině.

ké maso, nechť neváhá při návštěvě Neslovic řízek vyžadovat.
Řízek kuchař umí a neschovává
staré, do tenka rozklepané flákoty
pod trojobalem, naopak. Maso
bylo skvělé, poddajné a křupavé.
Také na bramborovou kaši šťouchají v kuchyni skutečné brambory.

Perfektní servis, rychlá obsluha
a na neútulný výčep zapomenete
Nepříjemně štípne do nosu clona
výparů z kuchyně hned při vstupu.
Vydlážděný výčep, kde jsme seděli, působí poněkud stroze a neútulně.
Ale všechna negativa vyvažuje
výborná obsluha. V Dobré chvíli
při naší návštěvě zrovna halasila
skupina lidí při soukromé oslavě.
Když se k tomu přičte plná hospoda lidí, je to trochu hororový stav.
Ale přes velký počet hostů to

3x foto: Julie Kalodová

FAKTA

Recenze restaurací
Každý týden MF DNES testuje
kvalitu jídla v jedné restauraci na
jihu Moravy. Všechny díly seriálu
najdete na brno.idnes.cz
Dnes: restaurace Dobrá chvíle
Neslovice, Hlavní 2, Ivančice
Webové stránky podnik nemá
Restaurace je dobře dostupná
autem či na kole. Nekuřáci ocení
nekuřáckou část nebo posezení
venku.
Vybíráme z jídelního lístku:
Kuřecí vývar s nudlemi 24 Kč
Steak s vůní Moravy 144 Kč
Steak z marinované kotletky 144 Kč
Pstruh po mlynářsku 124 Kč
Tiramisu 56 Kč

v Dobré chvíli pořád frčelo. Nečekali jsme ani na jídelní lístek, ani
na nápoje a jídlo bylo na stole do
dvaceti minut.
Servis perfektně čistý, ubrousky
dokonale složené, příbory vyleštěné, nápoje se správnou mírou. Na
těchto detailech se perfektní práce
obsluhy dobře pozná.
A když přidá úsměv a obsluhuje
s profesionálním klidem, posezení
je radost i na studené dlažbě. Zřejmě se pověst Dobré chvíle rozkřikla, když jsme sem přišli, stoly byly
hojně zarezervovány.
Výhodou Dobré chvíle je příjemná vzdálenost i dobrá dostupnost
z Brna. Z centra do Neslovic je to
příjemných 25 kilometrů.
Má všechny atributy dobré výletní restaurace včetně rozlehlého
parkoviště, sezení venku na dřevěných lavicích, dětských jídel v jídelníčku a rychlé obsluhy. Přesto sem

Julie Kalodová
editorka MF DNES
a provozovatelka
webu chillijulie.cz
Dobré maso, rychlá obsluha a čerstvé
ryby. V Dobré chvíli vaří typická jídla
českých restaurací, ale poctivě a kuchař
používá kvalitní maso. Obsluha je
pozorná a rychlá.
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Kina Program jihomoravských kin na 19. dubna Hudba Koncerty a kluby
Mečová 2, tel. 840 200 240

Blansko
KINO
Hybešova 6, tel. 516 412 437

Hluboký spánek

20.00

Brno
ART
Cihlářská ul. 19, tel. 541 213 542

Ekobiograf
10.00
Foyer – filmy s divadelní tematikou 20.00
FLÉDA
Štefánikova 95/24, 533 433 559, 533 433 558

Dům ďábla
Lady Terminator

19.30
21.30

KC STARÝ PIVOVAR
Božetěchova 1, tel. 541 141 018

Americký gangster

20.00

LUCERNA

PALACE CINEMAS VELKÝ ŠPALÍČEK

14.50, 17.30, 20.10
15.00
15.15, 19.40
15.35
15.40, 18.10, 20.40
16.15
16.30, 19.00, 21.30
17.00, 19.20, 21.40
17.15
17.55, 20.00
18.20, 20.30
21.45

16.00
18.00
20.30

Jak vycvičit draka
Alenka v říši divů
Jak vycvičit draka 3D
Ženy v pokušení
Muži, co zírají na kozy
Nezapomeň na mě
Doktor od Jezera hrochů
Souboj Titánů 3D
Podivní
Škola života
Oko nad Prahou
Svítání

15.50, 18.05
16.40, 19.10
16.50
16.55, 19.30
17.00, 21.30
17.10
17.15
19.00, 21.20
19.20
19.50
20.20
21.35

Poštovská 6, Alfa pasáž, tel. 515 533 452

7. NEBE

The Young Pekáč Mojmíra Bártka

Jánská 453/9, tel. 777 994 494

PERPETUUM

Monday Clubing
DJ Cuba 6.

Rooseveltova 9

Koliště 3, tel. 602 583 466

Netradiční jazz jam session
Vystoupí norský trumpetista Didrik Ingvaldsen.
20.00

Reggae Night

HUDEBNÍ FAKULTA JAMU – KOMORNÍ SÁL

PerKelt Medieval

Komenského náměstí 609/6, tel. 542 591 630

ŠELEPKA

Moravské náměstí 127/3, tel. 542 211 659

SOKOLSKÝ DŮM

Prokletý ostrov

Tyršova 2, tel. 544 221 482

Modřice

17.00

Komenského náměstí 609/6, tel. 542 591 630

17.30, 20.00

Absolventský koncert

19.30

Palackého třída 832/126, tel. 545 575 243

U Dálnice 777, tel. 840 200 240

SVĚT

I love you Phillip Morris
15.00, 19.40
Mamas & Papas
15.05, 17.35, 20.10
Ženy v pokušení
15.15, 17.55, 20.30
Souboj Titánů
15.20, 17.40, 20.00

Havlíčkova 7, tel. 515 224 034

Mamas & Papas
Protektor
Prokletý ostrov

Sepultura + Pro-pain

20.00

MERSEY

17.30, 19.30
18.00
20.00

Minská 91/15, tel. 603 840 777, 777 147 566

Noche latina

20.00

STARÁ PEKÁRNA
Štefánikova 8, tel. 541 210 040, 777 328 196

20.00

20.00

METRO MUSIC BAR

Četl jsem v MF DNES o přístupu
města k pořádání hlučnějších akcí
v centru Brna. Mám takovou poznámku. Před cca rokem a půl jsem
kontaktoval magistrát kvůli problematice hluku při ohňostrojích v centru Brna. Šlo mi o to, že ohňostroje
probíhají po 22. hodině, na tuto
akci je navázaný hluk z ulice, štěkání psů, hluk motorů vyhlídkového
letadla atd. Tento hluk celkem obtěžoval nejen mě, ale i například porodnici na Obilním trhu, kde ohňostroj úspěšně probudil všechna mimina, a podobně (nezapírám, že nejsem příznivcem ohňostrojů). Když
jsem se ptal na radnici, jak je to
s nočním klidem a hlukem při ohňostrojích, bylo mi sděleno, že pokud
provozovatel prokáže, že udělal
úkony, které vedly k minimalizaci
hluku, tak je vše v pořádku a že veřejný orgán ochrany zdraví vydá povolení k překročení stanovené hladiny zvuku. Takže je celkem zajímavé, že když nějakou atrakci provozuje město, hluk vůbec nevadí, ale
když atrakci provozuje někdo jiný,
tak město pokutuje ostošest.
Radek Talaš

Kde jinde mají být akce
než v centru města?
Každé centrum by mělo sloužit výhradně obyvatelům. To znamená,
že by tam měly být převážně obchody, banky, úřady, restaurace, kavárny a kulturní programy pro lidi.
Tyto prostory by měly sloužit všem.
Pokud si v centru města někdo koupí byt, měl by počítat s tím, že tam
občas nebo téměř stále bude daleko rušněji než v okrajových částech
města. Je to nepsaná daň. Pokud
centrum nebude „aktivní“, tak tam
přestanou lidé chodit. Koncerty
a slavnosti do center měst určitě patří a město by mělo bojovat za tyto
akce a ne jim stát v cestě. Pokud vyženete koncerty z center, tak se budou snažit přesunout do okrajových částí měst, kde opravdu bydlí
hodně lidí.
P. Haider
Brno

Krematorium, Jihlavská 1, Brno

9:30 MAŇÁKOVÁ JARMILA 1956 Brno
10:00 MICHÁLEK PETR 1936 Brno
10:30 HROMADNÍKOVÁ JINDŘIŠKA 1927
Brno
11:00 SMITAL ANTONÍN 1930 Brno
12:00 LABOR MILAN, Ing. 1930 Brno
15:30 KOTULÁNOVÁ KVĚTOSLAVA 1922
Babice nad Svitavou

Šelepova 543/1, tel. 608 776 614, 602 579 925

Zítra 20. 4. 2010

Laco Deczi a Celula New York

Krematorium, Jihlavská 1, Brno

20.00

Moravský Krumlov
KINO

KC SEMILASSO

Znojmo

20.00

Rooseveltova 591/11, tel. 773 565 574

FAKULTA JAMU – KONCERTNÍ SÁL

Ženy v pokušení

Jungle

Když akci dělá město,
najednou hluk nevadí

Dnes 19. 4. 2010

20.30

ROCK'N'ROLL CAFE BAR FANTOMAS

DESERT

Kontrabasový recitál

17.30, 20.00

20.00

výběr z dopisů, redakčně kráceno

Pohřby

Brno

Vyškov

SCALA

PALACE CINEMAS OLYMPIA

Minská 565/19, tel. 549 247 070

Kawasakiho růže
Květ pouště
Prokletý ostrov

Ženy v pokušení
Jak vycvičit draka 3D
Oko nad Prahou
Alenka v říši divů
Souboj Titánů
Jak vycvičit draka
Mamas & Papas
Souboj Titánů 3D
Nezapomeň na mě
Muži, co zírají na kozy
I love you Phillip Morris
Moon

Fórum čtenářů

Brno

chodí i místní. Je to hospoda, kde
jsou v jídelníčku poctivé řízky, masové minutky a čerstvé ryby. Když
si je objednáte, s největší pravděpodobností nebudete litovat.
A pokud tu velkou porci jídla nedojíte, jako se to stalo nám, zabalí
vám obsluha kus masa s bramborami s sebou a neúčtují si ani drobné
za polystyrenovou krabičku jako
jinde.

Hodnocení:

D 5

Palackého 60, tel. 515 322 618

Večer komorní hudby

17.00

Tišnov
MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO TIŠNOV
Mlýnská 152, tel.: +420 549 410 082

Dětský sbor Primavera

19.30

10:30 DUCHÁČEK JOSEF 1923 Heršpice
11:00 ODSTRČIL JIŘÍ 1955 Brno
11:30 UNČOVSKÁ OLDŘIŠKA 1934 Brno
13:15 HORÁKOVÁ BOŽENA 1928 Brno
14:00 STARÝ PETR 1945 Brno
14:45 HEINZOVÁ JANA 1941 Brno-Černá
Pole
15:30 SCHLOSSARKOVÁ JIŘINA 1923
Brno

INZERCE

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru rajce.cz z jihu Moravy
Motokros v Miroslavi U Miroslavi se
v sobotu konal první závod
motokrosového seriálu Pitbike Moravia
Cup 2010.
Foto: Jiří Klim, rajce.net

„Chystáte se na operaci kolenního
nebo kyčelního kloubu?
Udělejte svůj první krok u nás.“
Překlady z lůžka na lůžko aneb
časná pooperační rehabilitace pacientů s endoprotézou
• jedinečný program následné rehabilitační péče po umělých
náhradách kloubů
• náš unikát – propracovaný „systém měření kvality léčby“
• ubytování, stravování a léčebné procedury pod jednou střechou v bezbariérovém komplexu
• příjemné lázeňské prostředí a vstřícný personál
• rychlý návrat do běžného života
• vše plně hrazeno pojišťovnou
Požádejte o bezodkladný přímý překlad do Lázní Darkov,
jednoho z nejlepších pracovišť v České republice.
Kontakt:

Folklor v Lužicích Regionální přehlídky
Pionýr na suchu Parník Pionýr po šedesátiletém provozu
ve službách Dopravního podniku města Brna zakotvil
na souši. poslouží jako restaurace.
Foto: josejumbo, rajce.net

dětských souborů se zúčastnily například
děti z Lužic, Mikulčic nebo Žižkova.
Foto: Pavlína Martinů, rajce.net

Lázně Darkov, a.s.
Čsl. armády 2954/2, Karviná-Hranice
tel.: 596 371 111
www.darkov.cz

