
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
čtenářů Deníku

Hospůdka roku čtenářů Deníku
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.

Má nejoblíbenější hospůdka se jmenuje:

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

 a má číslo:  .................
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:

ano ne

ano ne

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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Adresa:  Restaurace LEV, Domažlická 885, 339 01 Klatovy
Telefon:  376 310 907
www: www.restaurace-lev.cz
Terasa/zahrádka:  ano, slunná západní strana
Provozní doba:  Po-Čt: 11,00 - 22,30 hod., Pá-So 11,00 - 24,00 hod...
Zavírací den:  neděle
Kuchyně:  česká, mezinárodní
Styl:  česká restaurace
Kapacita:  restaurace 60 míst, terasa 45 míst
Ostatní:  vlastní parkoviště, svatby, promoce, fi remní večírky, narozeniny, atd.

Restaurace LEV

1
Adresa:  Restaurace U ŠTĚPÁNA, Vojetice 9, 342 01 Sušice
Telefon:  376 588 196
www: www.biofarmavojetice.cz
Terasa/zahrádka:  ano - 40 míst
Provozní doba:  1.6. - 30.9.: Út-Ne 11.00 - 22.00 hod., 1.10. - 31.5.: Út-Ne 16.00 - 22.00hod.
Zavírací den:  pondělí
Kuchyně:  steakhouse – hovězí maso z vlastní biofarmy
Styl: venkovská rustikální restaurace
Kapacita:  restaurace 50 míst, ubytování 1x dvoulůžkový pokoj
Ostatní:  1.5. – 30.9. – camp – 20 míst. Účastník kulinářské reality show „ANO ŠÉFE“ , 
nálepka od Z. Pohlreicha, dětský koutek,místa pro kola, parkoviště.Na přání ugrilujeme sele.  

Restaurace U Štěpána
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Adresa:  Country saloon, Beňovy 8, 339 01 Klatovy
Telefon:  376 313 338
Terasa/zahrádka:  ano - cca 50 míst
Provozní doba:  Po-Čt 11,00 - 22,00 hod., Pá do 24,00 hod., So do 01.00 hod., 
 Ne 11.00 - 22.00 hod.
Zavírací den:  není
Kuchyně:  steaky z US Beef, Již. Amerika
Styl:  country
Kapacita:  restaurace 60 míst, galerie 60 míst
Ostatní:  každou sobotu od 20.00 hod. live country musik, 1 km od Klatov u hl. silnice 
 na Domažlice, stylový country steak, steaky grilované na otevřeném ohni 
 – servírované na rozpálených litinových pánvích

Country saloon

3
Adresa:  Herna – bar Bouchalka, Pod Koníčky 567, 339 01 Klatovy
Telefon:  777 324 432
www: www.hernabarbouchalka.cz
Terasa/zahrádka:  ano - 60 míst
Provozní doba:  Čt-Ne 13.00 - 01.00 hod., Pá-So 13.00 - 04.00 hod.
Zavírací den:  není
Kuchyně:  není
Styl:  bar, club
Kapacita:  restaurace 60 míst
Ostatní:  kulečníky, snooker, šipky, simulátory, 
 non-stop herna v přízemí, 15 automatů, 1x ruleta, sázkový terminál, 
 pokerový stůl, projekci a plátno na sportovní přenosy

Herna - bar Bouchalka
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Adresa:  Penzion - motorest „U Hrachů“, Sobětice 59, Klatovy 339 01
Telefon:  376 31 13 75
Terasa/zahrádka:  ano – kapacita cca 60 míst
Provozní doba:  9.00 – 24.00 hod.
Zavírací den:  není
Kuchyně:  hotová a minutková jídla po celý den
Styl: česká kuchyně
Kapacita:  80 míst
Ostatní:  WiFi připojení zdarma
 dětský koutek uvnitř restaurace, v letních měsících je pro děti připravena 
 vedle terasy trampolína, skluzavka a pískoviště

Penzion - motorest „U Hrachů“ Sobětice

5

Tímto uděluji souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů společnosti VLP, a.s. za účelem marketingu.

Seznam hospůdek můžete najít na www.denik.cz


