
Ocenění podnikatelé JČK- Spokojený zákazník 2018

Jméno/Název: Sůl a řepa s.r.o.                                                                                                                                    1.

IČ: 6434347

Sídlo: Bavorova 20, Strakonice, 386 01

Provozovna:

Činnost: Restaurace Sůl a Řepa

Ocenění za:                                                                                                  Pavel Drdel se kuchařině věnuje cca 26 let, zkušenosti získal v zahraničí (Německo,Itálie) v roce 2014 se

umístnil mezi 100 nejlepšími kuchaři v ČR. V roce 2017 otevřel gurmány dlouho očekávanou vlastní

restauraci, kde vaří kvalitní, chutné i inspirativní pokrmy ze sezonních surovin, perfektní menu každé 2

měsíce obměňuje, všechna jídla jsou lákavě vizuálně prezentovaná. Externě pracuje pro neziskovou

organizaci (pořádá kurzy vaření pro děti z dětských domovů).Práce p. Drdela zaujala diváky tel. pořadu

Sama doma.

Jméno/Název: Zahradnictví Trávníček spol. s.r.o.                                                                                                      2.

IČ: 15769101

Sídlo: Úzká 844, Milevsko, 399 01

Provozovna:

Činnost: Pěstování a prodej okrasných rostlin

Ocenění za:       Firma nabízí široký sortiment zejména okrasných dřevin, ovocných stromů, trvalek, balkonovek. Zákazníci

oceňují vstřícnost, ochotu a odbornost zaměstnanců a také příznivé ceny produktů.

Jméno/Název: Miloslav Císařovský                                                                                                                                 3.

IČ: 65969928

Sídlo: Třída Národní svobody 146/21, Písek, 397 01

Provozovna: Kollárova 2036, Písek, 397 01

Činnost: Lahůdky U zlaté rybky



Ocenění za:                                                                                        Pan Miloslav Císařovský provozuje výrobnu lahůdek U zlaté rybky na adrese Kollárova 2036, Písek již od

roku 2006. V současné době provozuje ještě 3 prodejny, ve kterých prodává i své výrobky. Specializuje se

na výrobu lahůdek z kvalitních surovin (obložené mísy, chlebíčky, saláty, pomazánky, sendviče, bagety,

aspikové a chlebové dorty). Dle požadavků zajišťují i rozvoz. Zákazníci jsou se službami spokojeni, ať už

se jedná o výrobnu, která vychází zákazníkům maximálně vstříc, tak i o další prodejny tohoto podnikatele.

Jméno/Název: Dana Růžičková                                                                                                                                   4.
IČ: 73550744

Sídlo: Buk 33, Buk, 385 01

Provozovna: 1.máje 3, Vimperk, 385 01

Činnost: Květinářství Anička

Ocenění za:  Podnikatelka (s rodinnýmí příslušníky) dlouhodobě poskytuje služby v oblasti květinářství. Navrhuje se na

ocenění za dlouhodobě kvalitně poskytované služby.

Jméno/Název: Petr Jícha                                                                                                                                                 5.

IČ: 88065618

Sídlo: Čechova 291,Blatná, 38801

Provozovna: tř. J.P.Koubka 86, Blatná, 38801

Kontakt: 603287652

Činnost: (Jídelna) U Mlsouna  ????

Ocenění za:                                                                                                         Provoz jídelny,bufetu a lahůdek. Od roku 2016 byl bufet rozšířen o prostory ve dvorním traktu objektu čp.

86 tř.J.P.Koubka v Blatné z důvodu vyvařování teplé kuchyně. Provozovna poskytuje přibližně 25-30 míst k

sezení, také možnost venkovního sezení. Je zde nabízeno několik druhů teplých jídel, lahůdky, saláty i pro

vegetariány. Podnikatel zajišťuje i dovoz jídel přímo k zákazníkovi. V původních prostorách bufetu (v přední

části objektu čp. 86) je nabízena teplá pizza, kebab a polévky. Zákazníci jsou velmi spokojeni.



Jméno/Název: Miroslav  Holín                                                                                                                                     6.

IČ: 76221822

Sídlo: Nišovice 26, Nišovice, 387 01

Provozovna:

Činnost: Instalace,opravy  telekomunikačních zařízení

Ocenění za:  Podnikatel Miroslav Holín působí ve svém oboru již 10 let. Po celou tu dobu provádí kvalitní práci bez

ohledu na čas, soustavně se vzdělává ve svém oboru a poskytuje vždy služby na špičkové úrovni a dle

posledních vývojových trendů.

Jméno/Název: KOMPAS Milevsko s.r.o.                                                                                                                     7.

IČ: 48204269

Sídlo: J.A.Komenského 1219, Milevsko, 399 01

Provozovna:

Činnost: Servis a prodej výpočetní techniky

Ocenění za:  Firma působí na trhu 23 let, což samo o sobě vypovídá, že kvalita poskytovaných služeb a prodej IT

techniky (PC,tiskárny,příslušenství,mobilní telefony aj.) je na velmi vysoké úrovni. Majitel a jednatel Ing.

Pavel Bolek je člověk na svém místě (ochota,přístup k zákazníkům).

Jméno/Název: MUZEUM ČOKOLÁDY a MARCIPÁNU o.p.s.                                                                                      8.

IČ: 28099770

Sídlo: Kotnovská 138/13, Tábor, 390 01

Provozovna: Masarykovo nám. 103, Třeboň, 379 01

Činnost: Provozování muzea čokolády a marcipánu

Ocenění za:  Otevřením prodejny a muzea poskytlo zákazníkům zcela nový rozměr pohledu na Třeboň a okolí. Majitelka

dokázala netradičním způsobem skloubit prodej čokolády a dortů s ukázkou výroby marcipánu a muzea

marcipánu s tématikou Třeboně a třeboňských lázní. Nechybí ani marcipánová rukodělná dílna pro děti i

dospělé. Obchod společně s muzeem se stal jednou z nezapomenutelných atrakcí Třeboně, kde na

zákazníky dohlíží příjemný a vstřícný personál.



Jméno/Název: Gastro Ziegler s.r.o.                                                                                                                               9.

IČ: 2789264

Sídlo: Bělehradská 858/23, Praha 2, 120 00

Provozovna: Táboritská 352, Třeboň, 379 01

Činnost: Restaurace Oregano

Ocenění za:     Restaurace nabízí svým klientům jak českou tak i italskou kychyni. Již několikátým rokem po sobě získala

cenu za "Nejlepší rybí polévku", o které rozhodují hosté restaurací. K dalším službám patří rozvoz pizzy,

těstovin a salatů až do domu. Součástí restaurace je venkovní terasa s dětským koutkem a útulný penzion.

Vše je vzorně čisté s profesionální obsluhou, kde majitel dohlíží na to, aby se zákazníkovi dostala kvalitní a

čerstvá porce vybraného pokrmu.

Jméno/Název: Markéta Oklešťková                                                                                                                            10.

IČ: 60634863

Sídlo: Chlumec 30, Chlumec, 382 32

Provozovna: Areál Nemocnice Český Krumlov, Český Krumlov, 381 01

Činnost: Baby club  OK

Ocenění za:  Paní Markéta Oklešťková podniká již 23 let a spolu se svým týmem nabízí možnost rodičům kojenců a

batolat z Českokrumlovska užívat si společné chvíle ve vodě . Kromě plavaní pro dětičky mohou služeb

využít i těhotné ženy v podobě cvičení. Klub je vyhlášený profesionálním a zároveň velmi milým přístupem.

Kromě příjemného personálu na všechny klienty čeká i komfortní prostředí. Neustálá snaha přinést

zákazníkům to nejlepší znamená i inovace v nabízených službách. Od roku 2017 je v nabídce klubu

disciplína dětské akvabely.

Jméno/Název: KOMAT - STK s.r.o.                                                                                                                             11.

IČ: 25153790

Sídlo: Dolní Třebonín 195, Dolní Třebonín, 382 01

Provozovna:



Činnost: Servis a STK  automobilů

Ocenění za: Již od roku 1994 poskytuje "lékařskou péči" automobilům. Za více než 20 let provozu má společnost řadu

stálých zákazníků a početný tým, který se maximálně snaží pracovat precizně a rychle. Zájemci mohou

vstoupit do klubu a využívat tak některých výhod. Perfektní je i možnost objednat se na STK na určitou

hodinu. Kromě STK a emisí KOMAT nabízí výměnu pneu, údržbu klimatizace a množství dalších věcí,

které Vaše auto může potřebovat s velkým benefitem příjemného jednání a dostupnosti všeho na jednom

místě.

Jméno/Název: NEUK s.r.o.                                                                                                                                            12.

IČ: 46682414

Sídlo: Dlouhá louka 480, Vlachovo Březí, 384 22

Provozovna:

Činnost: Výroba čalouněného nábytku na zakázku

Ocenění za:                                                                                                Malá rodinná firma, která se zabývá čalouněním nábytku do domácností. Klade důraz na požadavky

spotřebitele, garantuje mu kvalitní materiál a následný servis. Zákazníci si hlavně chválí osobní a

profesionální přístup s celkovým zpracováním zakázky - od návrhu látky přes kalkulaci a realizaci až po

následné opravy čalounění. Doprava zakázky přímo do domu je samozřejmostí.

Jméno/Název: ELIM spol. s r.o.                                                                                                                                  13.

IČ: 49018353

Sídlo: Luční 515, Volary, 384 51

Provozovna:

Činnost: Výroba a prodej LED světelných zdrojů a LED svítidel

Ocenění za:                                                                                       Firma si zakládá především na spokojenosti zákazníků a proto vytváří svým zaměstnancům příznivé

podmínky k práci. Klade důraz na kvalitní dodávku zakázky a dodržení smluvního termínu. Využívá

alternativní a hospodárné technologie a tím šetří životní prostředí.



Jméno/Název: Qicktour  s.r.o.                                                                                                                                     14.

IČ: 28115244

Sídlo: Biskupská 12, České Budějovice, 370 01

Provozovna:

Činnost: CK  QUICKTOUR

Ocenění za:                               Neobvyklé nabídky destinací – nevšední jednorázové poznávací zážitky, vyhledání dovolené a zážitků na

míru, nabídka i rodinných výletů, výborné reference od klientů. Příjemné prostředí (káva při jednání),

individuální přístup, bezproblémové vyřízení storna zájezdu v případě stornování (ze zdravotních důvodů),

rychlé jednání a rychlé vrácení peněz.

Jméno/Název: Josef Kohout                                                                                                                                         15.IČ: 60852054

IČ: 60852054

Sídlo: Lesní 723, Třeboň, 379 01

Provozovna:

Činnost: Výroba a zpracování skla

Ocenění za:  Firma provádí komplexní zpracování skla do exteriérů i interiérů po celé České republice. Zabývá se

kompletní dodávkou, zaměřením, následným zpracováním a finální montáží. Klienti oceňují především

individuální přístup ke každé zakázce a profesionalitu. Jejich heslo "Kvalita a zákazník jsou vždy na prvním

místě" je v tomto případě zcela na místě.

Jméno/Název: Sýrárna Bratří Brunnerů s.r.o.                                                                                                            16.

IČ: 26069571

Sídlo: Jarošov nad Nežárkou 97, Jarošov nad Nežárkou,  378 41

Provozovna:

Činnost: Výroba sýrů



Ocenění za:                                                                                                        Strojnímu zpracování mléka a výrobě sýrů na Jindřichohradecku se již od roku 1900 věnovala rodina 

Brunnerů, a to v Jindřichově Hradci v pronajatém statku a ve sklepích Jakubského dvora. Zde se věnovali 

výrobě a prodeji zrajících sýrů, které si získaly oblibu u zákazníků pro svou typickou vůni a pikantní 

kořeněnou chuť. V roce 1927 koupili bratři Jan a Ladislav Brunnerové mlékárnu v Jarošově nad Nežárkou, 

ke které přistavěli zrací sklepy a vytvořili soukromý podnik Bratři Brunnerové - velkosýrárny v Jarošově nad 

Nežárkou. Tento podnik měl vedlejší provozovny v Plavsku, Deštné, Černovicích a Nové Včelnici. Tato na 

svou dobu velkosýrárna umožnila využít mechanizaci při výrobě sýrů, tak aby mohla uspokojit stále se 

zvyšující zájem o tyto sýry nejen u nás, ale i v nedalekém Rakousku. Dokonce i po železnici byly tyto sýry 

expedovány k obchodníkům do Prahy a Vídně. 

Po II. světové válce a únoru 1948 se firmy zmocnili státní správci a v roce 1952 byla znárodněna a 

začleněna pod Jihočeské mlékárny n.p. Tento sýr byl přejmenován na Jarošovský romadur a prodával se 

prakticky v celé ČSSR. Zkušenosti s výrobou těchto sýrů se plně využilo při výstavbě mlékárny v 

Jindřichově Hradci, kam v roce 1979 byla tato výroba přemístěna a realizovala se na kontinuální výrobní 

lince od Západoněmecké firmy ALPMA.  A objekt Jarošovské sýrárny trochu upadal do zapomění.   Až v 

roce 2001 pan Nechyba (vlastník Žirovnické mlékárny) zde provedl rekonstrukci a započal zde zrání a 

balení sýrů, které byly vyráběny v Žirovnici. Vzhledem k vysoké pracnosti a nízké rentabilitě zde měla být 

výroba ukončena. Proto koncem roku 2004 výrobní prostory a výrobu převzala firma Sýrárna Bratří 

Brunnerů s.r.o. pod zastoupením jednatele Jaroslava Hulíka, která zde dodnes porcuje, nechává zrát a balí 

sýry dle původní receptury s uplatněním moderních technologií.


