
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

Kavárna - bar Loď Otava

čtenářů Deníku

Adresa:  Pernštýnské náměstí 64, Pardubice, 530 02
Telefon:  466 535 466, 607 637 484
www:  www.pizzerieudusicku.cz
Terasa/zahrádka: letní zahrádka
Provozní doba:  PO-PÁ 9.00-23.00, SO 10.00-24.00, NE 11.00-22.00
Zavírací den:  není
Kuchyně:  italská kuchyně, speciální letní menu
Kapacita:  celková  kapacita 110 míst
Ostatní:  rozvoz pizzy – zdarma, nekuřácký sklípek, letní terasa

Pizzerie U Dušičků

Restaurace Signál Restaurace Pod Břízkami
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Adresa:  Labská 1825, Pardubice, 530 02
Telefon:  777 786 904
Terasa/zahrádka:  předzahrádka, terasa u Chrudimky
Provozní doba:  PO-ČT 8.00-21.00, PÁ 8.00-23.00, SO 13.00-23.00, NE 13.00-21.00
Zavírací den:  není
Kuchyně:  Studená kuchyně, zákusky, italská kuchyně
Kapacita:  celková  kapacita 70 míst na 3 palubách
Ostatní: snídaně, svačiny, objednávky z naší výrobny lahůdek, mléčné koktejly,
 káva Bristot, moravská vína ze Znojemské oblasti, točené Svijany 11° st.

Adresa:  Jana Zajíce 708, Pardubice, 530 12
Telefon: 466 262 011
www: www.hotel-signal.cz
Terasa/zahrádka:  předzahrádka
1. Provozní doba:  PO - NE 11.00-23.00
Zavírací den:  není
Kuchyně:  česká kuchyně
Kapacita:  celková kapacita 110 míst
Ostatní:  restaurace s ubytováním, vlastní parkování

Adresa:  Školní 152, Rybitví, 533 54
Telefon:  605 288 040, email: pazda73@.cz
Terasa/zahrádka:  zahrádka
Provozní doba:  PO - ČT 10.00-23.00, PÁ 10.00-24.00, SO 11.00-24.00 hodin
Zavírací den:  není
Kuchyně:  různá podle druhu akce
Kapacita:  70 míst, zahrádka 70 míst, salonek 40 míst
Ostatní: rauty, oslavy, svatby, kulečník, šipky, plátno, terminál SYNOT

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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