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2010 
 

1)   Lázně Hodonín – provozovna Lednice 
IČ:              478 94 733 
Sídlo:     Břeclavská 700; Lednice 
Činnost:  Lázeňství 
Vznik:            2007 
Ocenění za:  Lázně Lednice je moderní rehabilitační zařízení, které bylo otevřeno v roce 

2007 a během krátké doby si získalo mnoho spokojených zákazníků. A dále 
Lázně Lednice se výrazným způsobem podílí na obohacení kulturního a 
společenského dění  v Lednici a okolí. 

 

2)   Vítězslav Stix 
IČ:                 628 51 802              
Sídlo:             Pionýrská 513; Moravský Krumlov 
Činnost:        Čalounictví  
Vznik:           1997 
Ocenění za: Dlouholeté působení v prostředí ochoty, příjemné a vstřícné domluva důrazem 

na kvalitně provedenou práci 
 
3)   Gold Bode, s.r.o. hotel Epopej 
IČ:            255 93 382             
Sídlo:            T.G. Masaryka 27; Moravský Krumlov 
Činnost:  provoz hotelu 
Vznik:            2001 
Ocenění za:  Nejlepší podnik ve městě. Kuchyně česká, asijská, italská.   Bezkonkurenční 

nabídka jídel, rauty, obsluha. Pestrost a kvalita poledního menu. Vysoká 
úroveň pořádaných společenských  akcí. Příkladné ubytování.                       

 

4)   Jízdní kola Berka 
IČ:              456 01 321 
Sídlo:              Na Brněnce 1; Ivančice 
Činnost:   Prodej a servis jízdních kol 
Vznik:            1992           
Ocenění za: Dostatečným způsobem deklaruje jakost a spolehlivost při nadstandardním 

poskytování svých služeb a spokojeným zákazníkům se zde dostává 
potřebných informací 

 

5)   BUBI GASTRO, s.r.o. 
IČ:             283 13 101 
Sídlo:      Uzavřená 5; Brno 
Činnost:  Lahůdkářská výroba 
Vznik:            2008 
Ocenění za: Firma dlouhodobě zásobuje svými kvalitními výrobky, nejen většinu členů 

Maloobchodní sítě BRNĚNKA, ale i ostatní prodejny v regionu. 
 

6)  Jihomoravské pivovary, a.s.  
IČ:             499 73 720 
Sídlo:     Nám. Čsl. Armády 116/4; Vyškov 
Činnost:         Pivovarnictví  
Vznik:             1994 



Ocenění za: Pivovar s 330  letou tradicí ve výrobě piva. Za celou dobu jejich    
existence se  vyrobilo nesčetné množství různých druhů piva a na jejich 
kvalitě a pestrosti se  neustále pracuje a pivovar dosáhl  se svými výrobky 
mnoho úspěchů v ocenění na  významných soutěžích. 

 

7)   Ing. Anna Adámková 
IČ:             440 27 656 
Sídlo:     Chvalovice 33 
Činnost:   Výroba a prodej vína 
Vznik:            1992 
Ocenění za:   Přiváží hosty do regionu a nabízí jim zajímavý program.Vinařství  

  obhospodařuje 2 ha vinic, s roční produkcí 6000 - 8000 lahví vína.  
  Vlastní  rozsáhlý archiv našich nosných odrůd. Provádí degustace ve  
  vlastním sklepě, má licenci průvodce CR se specializací na  
   vinařský program - provází německy mluvící cizince po jižní  
   Moravě a naše vinařské spolky a milovníky vína po všech  

                       vinařských oblastech Rakouska.  
 

8) Ing. Milena Vančurová   
IČ:              127 48 129 
Sídlo:               Velká Michelská 1; Znojmo 
Činnost:    Cestovní kancelář 
Vznik:            1992        
Ocenění za:   Její slogan je: "Cestujte kvalitně a s důvěrou". 

 Garantuje kvalitní služby, dovede zaujmout, nadchnout i pobavit. 
 Má profesionální, přitom velmi lidský, vstřícný a obětavý přístup.  

 

9)   Miroslav Kučera 
IČ:            133 95 238 
Sídlo:      Dlouhá 19; Suchohrdly 
Činnost:  Prodej a servis jízdních kol 
Vznik:            1992   
Ocenění za:    Má stabilní počet zaměstnanců, založil cykloklub, který se stal později 

občanským    sdružením. Soustřeďuje cca 150 lidí se sportovním zaměřením, 
především na cyklistiku,  snaží se vyhovět maximálně zákazníkům a řídí se 
heslem: „Chcete kvalitu – přijďte se  k nám podívat“. 

 

10)   Eva Sedláková 
IČ:             494 64 477             
Sídlo:    Šošůvka 45 
Činnost:  Chovatelství 
Vznik:             2004         
Ocenění za:  Firma je dominantní na místním trhu, působí v konkurenčním prostředí. Klade 

důraz na kvalitu prodávaných výrobků a odbornost prodávajících, resp. 
poskytovatelů služby   

 

11) Jarmil Valíček 
IČ:              719 47 051 
Sídlo:              Na Padělcích 769; Bučovice 
Činnost:         Holičství a kadeřnictví  
Vznik:            2006 
Ocenění za: Jde  o podnikatele, který ke spokojenosti široké veřejnosti provozuje  malé 

kadeřnictví rodinného typu, ve kterém kadeřnické služby provádí sám 
podnikatel s manželkou 

 



12)   KM Beta, a.s. 
IČ:            253 16 583 
Sídlo:            Dolní Valy 2; Hodonín 
Činnost:        Stavebnictví  
Vznik:          1990        

Ocenění za: Jde o největšího ryze českého výrobce betonové střešní krytiny a 
vápenopískových zdicích prvků SENDWIX. Firma úspěšně působí na trhu již od 
listopadu 1996 a tím navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových 
cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě; ta se započala již v roce 1912, 
kdy byl postaven závod v Bzenci – Přívozu na výrobu vápenopískových cihel. 

 

 

13)   Morava – Gross, s.r.o. – Hotel Morava 
IČ:              262 39 566 
Sídlo:              Horní Náměstí 16; Znojmo 
Činnost:   Provoz hotelu 
Vznik:             2001  
Ocenění za:  Vysoká spokojenost zákazníků, oceňují především vstřícnost o čem svědčí i 

zajištění dovozu z periferních parkovišť, dále široký sortiment velmi kvalitních  
pokrmů v sympatické cenové relaci. 

                       Nelze opomenout ani sponzorství při akcí pořádaných Znojmem 

http://www.kmbeta.cz/sortiment/info_BETA.html
http://www.kmbeta.cz/sortiment/info_VPC.html
http://www.kmbeta.cz/sortiment/info_SENDWIX.html

