
Podnikatelé vybraní pro udělení cen  Spokojený zákazník JČK 2017
                                                      (příloha tiskové zprávy)

Jméno/Název: Jana Havlenová                                                                                                     1.                       

IČ: 60829958

Sídlo: Hálova 1042, Blatná, 388 01

Provozovna: Tř.J.P.Koubka 87, Blatná, 388 01

Kontakt: Tel. 602177897

Činnost: Cukrárna Viola

Ocenění za: Podnikatelka má dlouholeté zkušenosti s provozováním cukráren. Zpočátku vedla

dvě cukrárny najednou .Od roku 1995 provozuje pouze jednu na tř. J.P.Koubka 87,

Blatná pod názvem "Cukrárna Viola", kde stále vylepšuje prostředí pro své

zákazníky. Cukrárna má velké venkovní posezení ve dvorku a také má předzahrádku

přímo na tř. J.P.Koubka. Mnoho zákazníků si tuto cukrárnu oblíbilo.

Jméno/Název: Lucie Jirotková - Statek paní Lucie                                                                    2.          

IČ: 3860183

Sídlo: Voskovcova 4, Oloumouc, 779 00

Provozovna: Střítež u Volyně čp. 10, Litochovice, 387 01

Kontakt: Tel. 602517506, e-mail: statek@panilucie.cz

Činnost: Penzion, rekreační ubytování

Ocenění za: Statek paní Lucie nabízí celoroční rekreační ubytování v jižních Čechách formou

pronájmu apartmánů bez služeb i penzionu s plnou penzí. Vítá individuální hosty i

skupiny. Firmám, spolkům a organizacím poskytuje služby školícího střediska. Mimo

letní sezonu se zaměřuje na pořádání víkendových kurzů (pletení košíků, drátování

,bylinkáři, esoterika), sportovních soustředění (Gladiátoři), narozeninových oslav a

svatebních veselek. Je chválen hosty za klid, čistotu a velmi přátelský přístup a

vynikající domácí kuchyň.



 

Jméno/Název: Pučegl - catering s.r.o                                                                                  3.                              

IČ: 2610949

Sídlo: Dolní Pláně 31, 382 32

Provozovna: Pivovarská 213, Kaplice, 382 41

Kontakt: Tel. 608822642, e-mail: Pucegl-catering@centrum.cz

Činnost: Hostinská činnost - bufet

Ocenění za: Společnost provozuje v centru města Kaplice teplý a studený bufet. Zajišťuje též

catering na svatby, oslavy či firemní večírky, a to vždy s ohledem na přání zákazníka

a k jeho úplné spokojenosti. Provozovna bufetu je moderně zařízená,

vkusná,prostorná a čistá. Pracuje zde zkušený personál, včetně pana Jiřího Pučegla,

majitele, který dohlíží na to, aby se k zákazníkovi dostala kvalitní, čerstvá a velká

porce vybraného pokrmu. Spotřebitel si může vybrat z týdenního menu (vždy na

výběr minimálně dvě polévky, tři jídla, dále minutky a také balíček), dále má možnost

zakoupit si ovocné i zeleninové saláty či kávu s domácími výtečnými deserty.

Společnost Pučegl catering - dostupná, kvalitní a chutná gastronomie.

Jméno/Název: Augustin Kotil, Marek Poláček                                                                                                         4.

IČ: 73476919, 49873172

Sídlo: Lesní 158, Třeboň II., 379 01

Provozovna: Březanova 6, Třeboň II., 379 01

Kontakt: Tel. 724059134, e-mail: augustin.kotil@centrum.cz

Činnost: Z lásky kvítka - květinářství.



Ocenění za: Květinový ateliér "Z lásky kvítka" provozují výše uvedení podnikatelé úspěšně od 

roku 2003. Zabývá se maloobchodním prodejem květin a floristických potřeb. Nabízí 

kompletní floristický servis Dále provádí výzdobu interiérů. Zajišťuje vazbu řezaných 

a suchých květin. Zákazníci prodejny oceňují jeho profesionální přístup, nápaditost a 

originalitu vytvářených květinových vazeb ke každé příležitosti.

Jméno/Název: U Sumečka s.r.o                                                                                                     5.

IČ: 25182129

Sídlo: Staňkov 76, Staňkov, 378 06

Provozovna: Staňkov 15, Staňkov, 378 06

Kontakt: Tel. 606931876, e-mail: takacmarian@seznam.cz

Činnost: Restaurace

Ocenění za: Pan Takáč jako jednatel výše uvedené společnosti provozuje úspěšnou restauraci

" U Sumečka" s nabídkou převážně sladkovodních, mořských a uzených rybích

specialit. Restaurace se nachází v obci Staňkov nedaleko Staňkovského rybníka.

Tato letní restaurace se specializuje převážně na rybí pokrmy formou rychlého

občerstvení a je velmi oblíbenou zastávkou mnoha návštěvníků této turistické oblasti.

Jméno/Název: Petra Kurschová                                                                                                  6.

IČ: 88141276

Sídlo: Vodní 1357, Strakonice I., 386 01

Provozovna: Bahenní 1395, Strakonice I., 38 601

Kontakt: Tel. 737 788 678,   e-mail: petra.kurschova@strakonice.cz

Činnost: Petruška Kurschová - Strakonice - Módní salon.
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Oceněná za: Salon Petry Kurschové je znám kvalitou zhotoveného oblečení a poctivou řemeslnou

prací. Zde navržené a ušité oblečení má nápad, odpovídá požadavkům zákazníků,

jejich individuálním potřebám. Vizitkou skvělé práce p.Kurschové je též účast na

celosvětové výstavě EXPO 2015 v italském Milánu, kde představila dámské a

pánské plavky ze své dílny.

Jméno/Název: Irena Kamenská                                                                                                     7.

IČ: 68548397

Sídlo: K Píseckým horám 182, Semice, Písek, 397 01

Provozovna: Drlíčov 148/18, Písek, 397 01

Kontakt: Tel. 732112499

Činnost: Obchod U vlka.

Ocenění za: Navrhovaný obchod U vlka, téměř v centru města Písku, má již opravdu dlouholetou

tradici. Hlavním sortimentem jsou zde bylinky, čaje, kávy, sušené ovoce a dárkové

předměty. Jedná se o menší, hezký obchůdek, kam rádi přicházejí zákazníci z

celého Písku a okolí, ale rádi sem zavítají i turisté, návštěvníci města. Spotřebitelé

jsou spokojení s prodávaným zbožím a se způsobem prodeje, kdy dostanou vždy

potřebné informace.

Jméno/Název: K-Max servis s.r.o                                                                                                8.

IČ: 28094875

Sídlo: Jarlochova 620, Milevsko, 399 01

Provozovna:

Kontakt: Tel. 736763483

Činnost: Zakázková výroba nábytku.



Ocenění za: Zakázková výroba nábytku včetně montáže. Kvalitně prováděná truhlářská práce.

Zákazníci oceňují poctivost, ochotu a vstřícný přístup i příznivé ceny.

Jméno/Název: SIMONSCARE s.r.o                                                                                               9.

IČ: 3509818

Sídlo: Dobrovodská 159, České Budějovice, 370 01

Provozovna: Na sadech 23, České Budějovice, 370 01

Kontakt: Tel. 604370012, e-mail: simonscare@seznam.cz

Činnost: Výroba ortopedických a rehabilitačnich pomůcek.

Ocenění za: Tato společnost si zaslouží zvláštní pozornost především díky nadstandartní

vstřícnosti ke svým zákazníkům. Nejenom že ortopedické s rehabilitační pomůcky

vyrobí téměř do druhého dne, přizpůsobí je jakémukoli tělesnému rozměru, ale umí

pomoci i se zlomeninami čtyřnohých miláčků.

Jméno/Název: SPORTCENTRUM DELFÍN s.r.o                                                                         10.

IČ: 26075041

Sídlo: B. Němcové 585/54, České Budějovice, 370 01

Provozovna:

Kontakt: Tel. 606751435, e-mail: hasalova@delfin.cz

Činnost: Sportovní a relaxační služby.

Ocenění za: Tuto firmu chválíme především za velmi rozsáhlou škálu nabídky služeb od fitness,

masáží až po výživové poradenství. Naprostá jedinečnost osobního přístupu ke

každému klientovi a nadstandardní nabídkou osobních tréninků.



Jméno/Název: Ing. Vladimír Voříšek                                                                                            11.

IČ: 12891550

Sídlo: U Sv. Markéty 78, Strakonice, 386 01

Provozovna:

Kontakt: Tel. 77729921, e-mail: v.vorisek@forton.cz

Činnost: Zlatnictví a klenotnictví.

Ocenění za: Široký sortiment v oblasti zakázkové výroby šperků, zlatnických i hodinářských

oprav. Kompletní sortiment šperků, hodinek a modních doplňků. Profesionální

přístup k zákazníkům . Kvalita a spokojený zákazník je vždy na prvním místě.

Jméno/Název: Ing. Marie Kočová                                                                                                 12.

IČ: 15792757

Sídlo: Novohradská 261, Třeboň, 379 01

Provozovna: Palackého nám. 175, Třeboň, 379 01

Kontakt: e-mail: kocova.treb@seznam.cz

Činnost: Prodejna OBUV - ZLATO.

Ocenění za: Podnikatelka provozující obchod více jak 26 let. Kvalitní služby, prodej kvalitných

výrobků, velká spokojenost zákazníků se širokým množstvím nabízeného sortimentu

jak v nabídce obuvi a koženého zboží, tak i ve zlatých a stříbrných špercích. Přijímají

i opravy šperků, čištění a další služby na zakázku.

Jméno/Název: Ervín Pospíšil                                                                                                        13.

IČ: 67185517

Sídlo: Náchodská 2676, Tábor, 390 03

Provozovna:

Kontakt: Tel. 728838067, e-mail: pospisil.ta@tiscali.cz
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Činnost: Výroba  keramiky a práce s dětmi. 

Ocenění za: Pan Pospíšil společně se svojí manželkou se zabývají mj. pořádáním zájmových

kroužků v mateřských a základních školách. Předávají dětem dlouhodobě nabyté

zkušenosti. Zájem o jejich výrobky a jejich služby přesahuje rámec okresu. Podporují

děti v rukodělných dovednostech.

Jméno/Název: Eva Suchanová                                                                                                     14.

IČ: 43854851

Sídlo: 5. května 381, Milevsko, 399 01

Provozovna:

Kontakt: Tel. 724295401, e-mail: suchanovae@seznam.cz

Činnost: Prodej květin, výroba květinové výzdoby, prodej dárkového zboží.

Ocenění za: Na trhu od roku 2002. S květinovými výzdobami p. Suchanové dostanou prostory

nový styl a vytvoří nové prostředí. Její profesní umění je na vysoké úrovni. Vstřícná k

požadavkům zákazníků. Veškeré naše práce jsou "šité na míru" s individuálním

přístupem k prostorám a přání zákazníka.

Jméno/Název: Milada Schweigerová - "SCHWEIGER"                                                             15.

IČ: 40863336

Sídlo: Osadní 869, Praha 7, 170 00

Provozovna: Hrejkovice 54, Hrejkovice, 398 59

Kontakt: Tel. 382521467, e-mail: schweiger@schweiger.cz

Činnost: Výroba  a prodej pracovních oděvů a ochranných pomůcek.



Ocenění za: Milada Schweigerová je podnikatelka s velkým srdcem.Vzhledem k tomu,že je již v

důchodovém věku neustále rozvíjí firmu,její zakázková náplň se rozšiřuje do

zahraničí.Poptávka o pracovní oděvy z podnikatelčiny dílny má vzestupný charakter.

Jméno/Název: For Body studio                                                                                                     26.

Jméno/Název: Bibo stores s.r.o                                                                                                      16.

IČ: 26105021

Sídlo: Sedláčkova 472/6, Písek, 397 01

Provozovna: Havlíčkovo nám. 94, Písek, 397 01

Kontakt: Tel. 603258000, e-mail: m.bisek@shoemaker.cz

Činnost: Prodej obuvi a kožené galanterie.

Ocenění za: Prodejna se zaměřuje na kvalitní obuv a doplňky. Najde se vždy něco unikátního,

něco co nemá každý druhý a je to zárověň velmi komfortní. Prodejna si zakládá na

čistém a moderním prostředí a servis jak obsluhy na prodejně, tak případné

vyřizování reklamací je exelentní. Vycházejí vstříc i v situacích, které jsou pro jejich

konkurenty na obtíž. Firma využívá i nové technologie-komunikuje se zákazníky přes

sociální sítě a také provozuje eshop. Prodejna vlastní speciální stroj, který

automaticky impregnuje obuv. Nově spouští pilotní projekt zabývající se diagnostikou

plosky nohy speciálním přístrojem. Tím mezi konkurencí opět vyniká. 

Jméno/Název: Moje Lhota                                                                                                             17. 

IČ: 5324866

Sídlo: Barborky 399, Třeboň, 379 01

Provozovna: Žižkova třída 728/10, Písek, 397 01

Kontakt: Tel. 608508605, e-mail: info@mojelhota.cz

Činnost: Prodej farmářských regionálních potravin.



Ocenění za: Neobyčejný farmářský obchod s tím nejlepším z jižních Čech, krásnou atmosférou v

Písku. Moje Lhota není jen obchod s lokálními potravinami v Písku, ale je to

především první online obchod s potravinami na Písecku. Večer objednáte, druhý

den Vám dovezou zdarma nákupní tašku domů nebo do práce. Moje Lhota

podporuje jihočeské farmáře a propojuje je s novými odběrateli a zákazníky.

Představuje zákazníkům jednotlivé farmáře, aby věděli odkud mají sýr, mléko,

mrkev nebo maso. Pořádá ochutnávky místních produktů i setkávání s farmáři. Vizí

Mojí Lhoty je podpořit prodej lokálních výrobků, neboť je přesvědčena, že výrobci si

zaslouží náš respekt a fér cenu.


