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PŘEHLED OCENĚNÝCH 

podnikatelských subjektů Cenou SČS v Karlovarském kraji 
2011 

 
 

                                                               IČ 
 
1 Petr Řezníček 46874038   
 360 01 Karlovy Vary Stará Louka 352/10  353 232 276 
Podnikatel provozuje více než 10 let v příjemném prostředí Restauraci U Švejka, která je 
vyhlášená výbornou českou kuchyní a příjemným personálem. 
 
2 Vilém Morávek 10059288  
 360 10 Karlovy Vary - Sedlec Šeříková 117 
Podnikatel poskytuje ke spokojenosti zákazníků již téměř dvacet let služby v oboru opravy 
silničních vozidel, klempířství a oprava karoserií. 
 
3 PRIMA Karlovy Vary spol. s r.o. 45353620 
 360 05 Karlovy Vary-Rybáře Buchenwaldská 711/9 ludeksleisnb@seznam.cz 
Společnost nabízí ve své prodejně masa a uzenin velký výběr vždy čerstvých masných 
výrobků. Zákazníci rovněž oceňují příjemnou a ochotnou obsluhu. 
 
4 Josef Pelant 47699663 
 364 71 Bochov Lipová 384 
Podnikatel dlouhodobě poskytuje u zákazníků oblíbené uzenářské výrobky, které jsou rovněž 
pravidelně oceňovány na soutěžích kvality.  
 
5 PIZZA MAMMA MIA s.r.o. 25246046 
 363 01 Ostrov nad Ohří Jáchymovská 165 
Firma provozuje v příjemném nekuřáckém prostředí hostinskou činnost. Je známá ochotnou 
obsluhou a bezkonkurenčně výbornou pizzou. 
 
6 Anna Nádeníčková 15715957 
 362 21 Nejdek Náměstí Karla IV. 486  353 825 756  
Podnikatelka provozuje Hotel - Penzion ANNA, ve kterém ochotný a vstřícný personál trvale 
poskytuje v příjemném prostředí kvalitní služby. Zákazníci si chválí zejména výbornou 
kuchyni. 
 
 
7 PASTELÁKOVI s.r.o. 29091691 
 360 06 Karlovy Vary - Dvory Chebská 370/81a 
Majitelé poskytují služby v Restauraci v Tescu a v Restauraci Pod kaštanem. Obě 
provozovny jsou známy příjemným prostředím, pestrou nabídkou pokrmů včetně domácí 
kuchyně a ochotnou a rychlou obsluhou. 
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8 Marian Caran  66334934 
 350 02 Cheb Májová 1570/20 www.caran.cz caran@caran.cz 
Podnikatel provádí dle přání zákazníků kompletní rekonstrukce bytů nebo bytových jader a 
úpravy interiérů bytů dle dohody. Zákazníci jsou spokojeni zejména s kvalitou prováděných 
prací. 
 
9 Ing. Lenka Černá 61042013 
 363 01 Ostrov nad Ohří Jáchymov - Mariánská 149 www.chatalesanka.cz 
Podnikatelka dlouhodobě nabízí v horské chaty Lesanka v Krušných horách výtečné 
podmínky pro individuální rodinnou rekreaci a rekondiční pobyty pro děti i dospělé. 
 
10 JS Inženýrská kancelář Aš, s.r.o. 61173959 
 352 01 Aš  Šaldova 11 www.jsik.cz info@jsik.cz Firma 
Společnost poskytuje od roku 1995 služby v oboru zeměměřictví, geoinformatika a prodej 
pracovních pomůcek. Provádí zpracování základních map závodů, digitální zpracování dat a 
geoinformatiku zaměřenou zejména na oblast správy inženýrských sítí a územně 
orientovaných informačních systémů. 
 
11 Iveta  Macháčková  71665439  
 350 02 Cheb Kamenná 3  machackova.iveta@centrum.cz
  
Podnikatelka provozuje malou, ale velice oblíbenou cukrárnu a kavárnu Fantazie, ve které 
nabízí kvalitní zákusky, chlebíčky, poháry a mnoho dalších pochutin. 
 
12 ZDM s.r.o. 668192 
 352 01 Aš  Okružní 1454/22 www.zdm.cz info@zdm.cz  
Firma již 20 let nabízí dle požadavků zákazníků kolekce sportovního a reklamního oblečení. 
Dále vyrábí sportovní ošacení pro reprezentanty ČR a zahraničí a spolupracuje s Českým 
olympijským výborem. K výrobě používá špičkové výrobní technologie. Patří mezi špičkové 
výrobce v České republice. Zaměstnává 150 zaměstnanců. 
 
13 Jaromír  Kalouš  41632176  
 350 02 Cheb Přátelství 1465/41 
 zaluzie.kalous@seznam.cz 
Rodinná firma se dlouhodobě zabývá montáží  markýz, rolet, žaluzií, fólií a ostatních 
zastínění. Zákazníci oceňují zejména vysoce kvalitní a odborně poskytované služby. 
 
14 Centrum denních služeb v Mariánských Lázních 70957142  
 353 01 Mariánské Lázně Skalníkova ul. 519 cedes.jlx.info cedes@jlx.info 
Centrum se nachází v příjemném klidném prostředí nedaleko centra Mariánských Lázní. 
Poskytuje ambulantní sociální služby  klientům zařízení – uživatelům sociálních služeb a 
členům Svazu tělesně postižených. Slouží také jako rekondiční ubytovací zařízení a nabízí i 
společenský prostor a technické zázemí pro konání vzdělávacích programů, školení, ale i pro 
zábavu členů Svazu tělesně postižených. 

 
 


