
Hledáme spolu tu 
nejoblíbenější.
Tu, kde je nám fajn……

Máte rádi příjemné posezení 
s lahodným jídlem a k tomu vý-
borné pivko nebo vínko?

Pak čtete na správném místě. 
Váš Deník hledá nejoblíbenější 
hospůdku, restauraci, pizzerii, 
bar, vinárnu, pivovar a nebo 
cukrárnu v regionu.

Protože deník jste především 
Vy, čtenáři, pak máte 
šanci rozhodnout 
o nejoblíbenější 
„Hospůdce“ roku 
2010 právě Vy.

A co by ona nej… 
„Hospůdka“ měla 
mít, aby získala prá-
vě Váš hlas? Je to jed-
noduché.

V té „Hospůdce“ (nebo re-
stauraci, pizzerii, baru, 

vinárně, pivovaru, 
cukrárně) musí 
dobře vařit (nebo 
péct), podávat 
kvalitní víno, točit 
správně vychlaze-

né pivo se správnou 
mírou a hustou pě-

nou. Musí tam být útul-

no s příjemným a usměvavým 
personálem, který na Vás bude 
mít vždy čas a splní Vám skoro 
každé přání.

Je to právě ta „Hospůdka“, 
do které rádi chodíte posedět 
s rodinou nebo se svými přáteli?

Každé úterý zveřejníme fo-
tografie a texty z „Hospůdek“ 
v regionu. Je mezi nimi ta Vaše?

Vystřihněte kupon na této 

straně, vyplňte a pošlete nebo 
přineste na naši adresu.

Odměníme „Hospůdku“ s nej-
vyšším počtem hlasů, ale také 
pět čtenářů, kteří pro ni hlaso-
vali. 

Soutěž trvá od 8. 6. – 31. 7. 

2010. Všechny zúčastněné hos-
půdky naleznete též na našem 
webu www.denik.cz.

Tak ať je Vám TAM fajn…
Redakce Vašeho 
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Hospůdka roku 2010

Kavárna U Bílé věže

čtenářů Deníku

Adresa:  Cukrárna Sněhurka&Music club Big Apple, 
 Sklářská 419, Železná Ruda 340 04
Telefon:  777 897 149, 774 666 664
www: www.cukrarna-snehurka.infohelp.cz, mail: cukrarna.snehurka@seznam.cz
Terasa/zahrádka:  zimní terasa s krbem - 40 míst, zahrádka - 40 míst
Provozní doba:  cukrárna denně 9.00 - 22.00 hod., bar denně 19.00 - 04.00hod.
Zavírací den:  není
Kuchyně:  Výroba vlastních dortů a zákusků, toasty, saláty, domácí palačinky a lívanečky, 
 zmrzlinové, ovocné a dětské poháry
Styl: cukrárna v bavorském stylu, bar-clubové prostředí
Kapacita:  cukrárna - 70 míst, bar - 60 míst
Ostatní:  cukrárna: pořádání oslav, fi remních večírků, degustací vín, dorty (i svatební) 
na objednávku, turistické razítko, dětský koutek + nafukovací hrad; bar: stolní fotbálek, Juke box, wi-fi , 
plasma TV, Pá-So-DJ párty - velký výběr nápojů, cocktails, drinky za super ceny - akce a super výhry

Cukrárna Sněhurka & Music club Big Apple

SAN MARTINO - originální pizzeria Restaurace Střelnice
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Adresa:  Kavárna U BÍLÉ VĚŽE, Křížová 165, 339 01 Klatovy
Telefon:  607 936 147
Terasa/zahrádka:  není
Provozní doba:  Po - Čt 07.00 - 19.00 hod., Pá 07.00 - 22.00 hod., 
 So 09.00 - 13.00 hod. a 20.00 - 24.00 hod.
Zavírací den:  neděle
Kuchyně:  ne
Styl: kavárna
Kapacita:  30 míst
Ostatní: Wifi  + tiskárna, televize, kavárna s kvalitní kávou a příjemným posezením,
 kde je možnost připojení k internetu. 
 Mnoho druhů kávy, alko i nealko nápojů, chlebíčky, dorty a další jiné dobroty.

Adresa:  SAN MARTINO, Jiráskova 132, 339 01 Klatovy
Telefon: 777 311 747
www: www.sanmartino.cz
Terasa/zahrádka:  ano, cca 60 míst
Provozní doba:  Út - So 11.00 - 22.00 hod., Ne 16,00 - 22,00 hod.
Zavírací den:  pondělí
Kuchyně:  originální italská kuchyně (náš jídelníček obsahuje těstoviny, ryby a masa)
Styl:  pizzerie
Kapacita:  100 míst
Ostatní:  Rozvoz pizzy a ostatních jídel. Používáme receptury a suroviny stejné jako 
nejlepší pizzerie v Itálii. Pizzu připravujeme házením do vzduchu před zraky hostů. 
Pizza je pečená v pravé peci na dřevo, což jí dává tu nejlepší kvalitu.

Adresa:  Restaurace STŘELNICE, Pražská 22, 339 01 Klatovy
Telefon:  376 709 888
Terasa/zahrádka:  ano, 60 míst s obsluhou
Provozní doba:  Po - Čt 10.00 - 22.00 hod., Pá - So 11.00 - 24.00 hod.
Zavírací den:  neděle
Kuchyně:  česká
Styl: originál restaurant PILSNER URQUELL
Kapacita:  restaurace 90 osob, music club 250 osob
Ostatní:  Bowling, Music club (večírky, živá hudba, disco) 
 Denní menu, hotová jídla (70,-Kč),točená piva Plzeňského PRAZDROJE 
 (certifi kát kvality), vína Znovín (Znojmo).
 Kvalitní káva 100% arabica zn. Alfredo.

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


