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Příloha k tiskové zprávě 

 

PŘEHLED OCENĚNÝCH 

podnikatelských subjektů Cenou SČS v Jihočeském kraji 
2011 

 

Ing.  Petr Lískovec                

IČ:              60824310 
Sídlo:   Palmová 4, 370 01  České Budějovice 
Činnost:  Výroba a montáž kovových konstrukcí, výroba přenosných branek z hliníku. 
Ocenění za: Firma byla založena v roce 1994 a zabývá se výrobou a montáží kovových 

konstrukcí. Na jaře roku 2006 rozšířila svou činnost o výrobu přenosných 
branek z hliníku. A to různých rozměrů. Branky dokáží „ušít“ na přání 
zákazníka. Jako přímý výrobce zaručuje zákazníkům bezkonkurenční ceny. 
V současné době se do podvědomí dostala  díky speciálně vytvořené 
konstrukci branky, která se nepřevrhne. 

 
Fruko – Schulz, s.r.o.  
IČ:  46679421 
Sídlo:  Jiráskovo předměstí 629/III, 377 01 Jindřichův Hradec 
Činnost:  Výroba lihovin a sirupů.  

Ocenění za: Společnost patří v současné době mezi pět největších výrobců lihovin a sirupů 
v ČR.  Vyhlášený Tuzemák jindřichohradecký získal zvláštní cenu poroty 
v prestižní soutěži Chutná hezky Jihočesky. 

 
Mario Vlček 
IČ: 13117599 
Sídlo:   Seidlova 472/13, 142 00 Praha 4 
Provozovna:   Kochana z Prachové 121, 386 01 Strakonice 
Činnost:  Výroba a prodej funkčních oděvů 
Ocenění:     Pan Vlček, jako nadšený horolezec začal s „podnikáním“ už za socialismu a 
svými výrobky brzy oslovil cyklisty, turisty, horolezce i vrcholové sportovce. Název jeho 
výrobku „MOIRA“ se natolik vžil, že se stal synonymem i pro výrobky obdobných vlastností 
vyráběných konkurenčními firmami. Mario Vlček se zasloužil o rekonstrukci bývalých 
továrních prostor v centru Strakonic - kromě výrobního závodu a prodejny zde všechny 
návštěvníky zaujme i atraktivní vzhled Relaxačního centra OSTROV, ve kterém jsou prostory 
pro cvičení, relaxaci i krášlení.  

Blanka Maarová  

IČ: 70675821 
Sídlo:   Čs. Armády 756, 399 01 Milevsko 
Provozovna:   Riegrova 146, 399 01 Milevsko 
Činnost: Cukrárna  U MAARŮ 
Ocenění za: Vstřícný přístup k zákazníkům, ochota. Vytvořila velmi příjemné posezení u   
                       zákusků a kávy s profesionální obsluhou. Zákazníci velice vítají možnost oslav  
                        v salonku s kapacitou 28 míst. 
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David Ryšánek 

IČ:   73501603 
Sídlo:   Mlýnská, 383 01 Prachatice  II 
Činnost:  Poskytování služeb pro zemědělství 
Ocenění za: Mladý podnikatel vybudoval novou provozovnu, ve které se zabývá oborem 

činnosti „Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, 
lesnictví a myslivost“, tato firma se zabývá převážně zahradnickou činností, 
kde je vysoká úroveň prodávaného zboží, sortiment zboží je velkého rozsahu, 
výborné kvality a především je zde poskytována skvělá poradenská činnost.              

 
Hotel Prajer 
IČ:  48207527 
Sídlo:  RETMA HS, s.r.o., Lannova tř. 136/32, 370 01 České Budějovice 
Provozovna:    Hotel Prajer, ČSLA 131/I, 389 01 Vodňany 
Činnost:  Ubytování, stravování, wellness. 
Ocenění za:  Nově zrekonstruovaný tříhvězdičkový Hotel Prajer  leží v malebné krajině 

Jižních Čech v městě Vodňany, V loňském roce byla dokončena další 
rekonstrukce, která spočívala v přístavbě dalšího patra hotelu, včetně výtahu.      
Můžete si zde objednat českou i mezinárodní kuchyni.  Připravuje se zde řada 
rybích specialit. Součástí restaurace je i rozsáhlá vinotéka. Dále je možno 
využít dětský koutek, krb, případně posezení na terase. Hotel disponuje 
wellness centrem,  které nabízí whirlpool a saunu finskou nebo infra dle přání 
hosta.  Další službou je masážní a kosmetický salon. 

Pekárna  Novosedly, s.r.o. 

IČ:  25175866 
Sídlo:              378 17 Novosedly nad Nežárkou 3 
Činnost: Pekařství, cukrářství 
Ocenění za: Pekárna vyrábí tyto výrobky: chléb tradiční, vícezrnný, žitnopšeničný a  

speciální, dále běžné pečivo – rohlíky, housky, celozrnné pečivo, jemné a 
smažené pečivo  (koláče, vánočky, koblihy).  Vlastní výrobky prodávají 
v prodejně v Novosedlech nad Nežárkou. Ke svému pekařství a cukrářství si 
přidali také hostinskou činnost a  v bývalé družstevní kuchyni  vaří obědy pro 
veřejnost.    

Marek a Petr Baštýřovi - Pekárna MPM 

IČ: 49040471, 46691472  
Sídlo:  Budějovická 118, 378 16  Lomnice nad Lužnicí 
Činnost: Pekárna  MPM 
Ocenění za:  Pekárna MPM v Lomnici nad Lužnicí peče a  distribuuje jak vyhlášený 

„podmáslový chléb“, tak tradiční chléb, tmavé bagety, dalamánky i  křupavé 
rohlíky a housky.  Pečou také výborné zákusky, řezy, tradiční vánočky, 
mazance, buchty, koláče, koblihy, na zakázku i dorty. Oblíbené jsou i 
dalamánky z chlebového těsta.  Rozvoz výrobků provádí po celém 
Jihočeském kraji a mají vlastní prodejnu na náměstí v Lomnici nad Lužnicí, 
další prodejnu mají v Českých Budějovicích.  

Zlata  Dvořáková   

IČ: 67180612 
Sídlo:              373 65  Hartmanice  53 
Činnost: Kosmetika 
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Ocenění za: Dlouhodobé působení na trhu, stálé zkvalitňování služeb, profesionální přístup 
ke klientům . 

 
Milena  Augierová 
IČ: 40717097 
Sídlo:  Pod Vinicí 856, 388 01  Blatná 
Provozovna:   Tř. T.G.Masaryka 19, 388 01  Blatná 
Činnost: Zlatnictví  
Ocenění za: Prodej zlatých a stříbrných šperků, hodinek, hodin a jejich opravy, velmi 

příznivé ceny, ochotná obsluha.  

Marie Smolenová 

IČ:  18267726 
Sídlo:  Kaplická 435, 381 01 Český Krumlov 
Činnost: Prodejna domácích potřeb. 
Ocenění za:    Prodejna byla v loňském roce rozšířena a poskytuje v současné době jeden  

 z nejširších sortimentů tohoto typu zboží v Českém Krumlově. Obsluha je  
 vždy příjemná a ochotná.  

 
František Bauernöpl 

IČ:              43826474 

Sídlo:  Dlouhá 168, 382 41  Kaplice 

Činnost: Zahradnictví 

Ocenění za: Zahradnictví – pěstební činnost květin, jehličnanů, okrasných keřů včetně 

prodeje zahradních potřeb a přípravků na ošetření. Firma zabezpečuje servis 

svatební a smuteční floristiky. Velmi kvalitně tvoří aranžmá k nejrůznějším 

příležitostem, což oceňují zákazníci z  celého okolí.  

Alena  Štěrbová 

IČ: 49039202 
Sídlo:               Bedřicha Smetany  206, 380 01 Dačice III 
Provozovna:    Palackého nám. 59, 380 01 Dačice 
Činnost:  Zdravá  výživa 
Ocenění za: Podnikatelka podniká od roku 1993, má volnou živnost, zaměřila se na 

zdravou výživu,  potravinové doplňky, přírodní kosmetiku a bylinky. V této 
oblasti podniká od samého začátku,  zákazníkům dokáže poradit, je vstřícná, 
ve svém oboru se vyzná.  

Václava Kačmárová 

IČ: 75221349 
Sídlo:              387 19  Čestice 169 
Provozovna:    Nám. Svobody 705, 387 01  Volyně 
Činnost: Volyňka Bufet 
Ocenění za: Volyňka Bufet je rodinná firma se zaměřením na výrobu teplé a studené 

kuchyně, přípravu rautů, oslav narozenin a dalších výrobků dle přání 
zákazníka. Příprava teplých jídel vychází z tradiční české kuchyně. Posezení 
je možné v jídelně i na dvorku u bufetu. Volyňka bufet je hojně navštěvován 
spokojenými hosty díky nabídce kvalitních hotových jídel za dobré ceny, 
hezkému prostředí a vzorné obsluze. Pohodlné bezbariérové pokoje a 
příjemné posezení v restauraci Zlatá Husa, kde naleznete pestrou nabídku 
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klasické české i mezinárodní kuchyně. Pro milovníky vína nabízí vína vysoké 
kvality z moravských či zahraničních vinic. 

Pavel Míka - FALIKO 

IČ: 18325297 
Sídlo:  Čsl. Armády 2244, 390 03  Tábor 
Činnost: Prodej a pokládky podlahových krytin 
Ocenění za: Podnikatel poskytuje na vysoké úrovni  služby v oblasti prodeje a pokládky 

podlahových krytin. Kromě prodeje klasických dřevěných, parketových či 
laminátových podlah se zabývá i renovací historických podlah, sportovních 
umělých povrchů a palubových podlah a jejich odbornou pokládkou. 
Samozřejmostí je poradenství a konzultace včetně přípravy jednotlivých 
rozpočtů, návrhů a technologických postupů.  

Monika Škrdlová - Kosmetický salon ANNIE 

IČ:  45001278 
Sídlo:  Hamerská  620, 391 81 Veselí nad Lužnicí 
Provozovna:    ČSA 571, 391 81 Veselí nad Lužnicí    
Činnost: Komplexní kosmetické služby 
Ocenění za:    Komplexní kosmetické služby pro ženy i muže, manikúra, pedikúra, odborné 

masáže, lymfodrenáže, masáže lávovými kameny, kryoterapie, diamantová 
mikroabraze, mesobotox, kavitace, fotodepilace, prodlužování řas, trvalá řas, 
bělení zubů, diagnostika hydratace pleti, měření hustoty kostí, mamografické 
vyšetření prsu. Paní Monice Škrdlové se podařilo obnovit činnost Českého 
červeného kříže ve Veselí n. L., který tu v minulosti působil. 

 
R a J Kalčík – Jan a Rudolf Kalčíkovi 

IČ: 73547492 
Sídlo:  Komenského 139, 384 22 Vlachovo Březí 
Činnost: Stavební firma 
Ocenění za: Rodinná firma,která provádí veškeré stavební práce od malých oprav až po 

celé kompletní domy. Ocenění mají za rychlou, odbornou, kvalitně provedenou 
práci. Poradenství, možnost pracovních míst pro brigádníky (studenty). 

 
Anna Martanová – Hospoda U Marťana 
IČ: 12878791 
Sídlo:  Dolany 44, 384 81 Čkyně 
Činnost: Restaurace 
Ocenění za:    Nekuřácká restaurace. Příjemné posezení i pro invalidní .hosty. Výborné pro  
                        oslavy narozenin, svátků, porady, svatby a.j.  
 
Ing. Jana Kuželová 
IČ: 15801063 
Sídlo:  Tyršova 642/42,  397 01 Písek 
Činnost: Cukrárna a pekárna Emil Gaigher 
Ocenění za: Pekárnu a cukrárnu  Emil Gaigher  založil v Písku v roce 1924 Emil Gaigher. 

Původně se jednalo o výrobu čajového pečiva, oplatek, po válce byl sortiment 
rozšířen o cukrářské výrobky. V roce 1991 firmu obnovila  a snažila se o její 
rozvoj Ing.Jana Kuželová. Po celou dobu se jednalo o podnikatelku, která 
vedla provozovnu ke spokojenosti všech zákazníků. Cukrářské a pekařské 
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výrobky z provozovny jsou kvalitní ,chutné  a na trhu velmi oblíbené. Dnešním 
ředitelem firmy je Ing. Matěj Kužel, pravnuk zakladatele. 

Jan Roučka 

IČ: 40743942 
Sídlo:  Pivovarská 101, 385 01 Vimperk 
Činnost: Malířství, lakýrnictví a natěračství. 
Ocenění za:    Nominace za ochotu a kvalitně poskytované služby. 

 
  

 

 

 

 

  

 


