PŘEHLED OCENĚNÝCH
podnikatelských subjektů Cenou SČS v Karlovarském kraji 2010

IČ
Galanterie - Marie Chytrová 12480762
350 02 Cheb
Dlouhá 462/27
Zákazníci obchodu paní Chytrové jsou již 20 let spokojeni s výbornou obsluhou, velkým výběrem
zboží, ochotou a s individuálním přístupem při prodeji zboží.
Ing. Jiří Benda
72277611
350 02 Cheb
Na Hradčanech 1602/18
Projektant je znám svou spolehlivostí, pečlivostí a profesionálním přístupem k zákazníkům při
zpracování dokumentace, výkonu inženýrské činnosti a dozorování staveb.
ENGLISH ACADEMY
76425142
350 02 Cheb
Sládkova 159/1
http://www.englishacademycheb.cz/
Nabízí kvalitní výuku anglického jazyka zejména ve večerních kurzech pro všechny úrovně znalostí.
Výuka je zajišťována jak zahraničními lektory, tak kvalifikovanými českými učiteli. Zajišťuje překlady a
tlumočení z angličtiny do češtiny a naopak. Poskytuje také překlady se soudním ověřením.
Centrum tradičních řemesel Královské Poříčí o.p.s. 29093058
357 41 Královské Poříčí Šachetní 135
http://www.statek-bernard.cz/
Na oblíbeném statku je v provozu sedm řemeslných dílen, kde je možné zakoupit ručně vyrobený
dárek či suvenýr. Dále si mohou návštěvníci jednotlivá řemesla vyzkoušet, získat základní dovednosti
v daném řemesle a ještě si odnést vlastnoručně vyrobený suvenýr domů.
QANT – Robert Bauer – Výpočetní technika
66332796
350 02 Cheb
Komenského 14
http://www.qant.cz/
Firma nabízí výpočetní techniku a software od spolehlivých a prověřených dodavatelů. Dlouhodobě
poskytuje rychlé a kvalitní služby při správě a údržbě výpočetní techniky.
Josef Šimeček - Foto - elektronika
10048162
357 31 Horní Slavkov
Dlouhá 733/46
Podnikatel poskytuje všechny druhy fotografických služeb na vysoké profesionální úrovni.
Jana Slouková
40486516
360 05 Karlovy Vary
Dolní Kamenná 1035/12 http://www.mbn.cz/
Jedná se o podnikatelku, která se zabývá prodejem a půjčováním elektro nářadí a potřeb pro stavební
firmy, stavebníky a domácí kutily. V Karlových Varech působí od roku 1993 a v podvědomí
spotřebitelů je její firma zaspána ochotou, profesionalitou a vysokou kvalitou poskytovaných služeb.

Henry Šebek
64364640
351 34 Luby
Dolní Luby 22
Podnikatel nabízí výrobu a prodej tvarovaných pomníků, parapetů a stolových desek. Zákazníci
oceňují zejména jeho vysoce kvalitní a odborné služby.

Marián Valko - Kamenictví
68806612
353 01 Mariánské Lázně Na Výsluní 561/4
Podnikatel byl navržen místní samosprávou zejména za spolehlivé provádění veškerých kamenických
prací. Nabízí také hřbitovní architekturu, pomníky, hřbitovní doplňky - vázy, svítilny, pamětní
keramické portréty na pomníky.

FORNICA GRAPHICS s.r.o.
25238035
356 01 Sokolov
Smetanova 514
Firma se zabývá komplexním zpracování tiskových zakázek a propagačních materiálů a odborným
marketingovým servisem na vysoké úrovni. Významně se mj. podílela na vydání publikace Relikviář
sv. Maura.
Hana Futrová
66368235
364 01 Toužim
Sídliště 450
Podnikatelka je známa svou ochotou a odborným přístupem k zákazníkům při provádění pedikúry,
manikúry a modeláže či zdobení nehtů. Služby poskytuje ve vkusném a příjemném prostředí.

Kovo-Dřevo Zdeněk Votípka
41631790
353 01 Mariánské Lázně Valy 89
http://www.kovodrevo.cz/
Rodinná firma se zabývá zakázkovou výrobou stavebně truhlářských a zámečnických konstrukcí pro
bytovou i průmyslovou výstavbu, truhlářskou a nábytkářskou výrobou. Je známa zejména kvalitou
svých výrobků.
Autoservis Jindřich Gabriel
18690092
353 01 Mariánské Lázně Tepelská 606/7
Opravy osobních vozidel, měření emisí, prodej náhradních dílů poskytuje zákazníkům vždy vstřícný a
ochotný personál na vysoké odborné úrovni.

