Startuje další ročník soutěže živnostníků a firem
Minulý týden byla zahájena registrace do respektovaných podnikatelských soutěží Vodafone
Firma roku 2019 a Moneta Živnostník roku 2019. Podnikatelé a
živnostníci tak mají možnost zařadit se do společnosti firem, které
uspěly v minulých ročnících – například výrobce vesmírných technologií Frentech Aerospace, světový výrobce nemocničních lůžek
Linet, výrobce antivirů Avast
nebo úspěšných živnostníků jako
je Rehana Ježková z Tábora, která
šije maminkám oblečení na nošení dětí, nebo Viktor Hrdina se svým
houpacím prknem. Už v krajských
kolech budou mít podnikatelé a
živnostníci ideální příležitost přilákat regionální klientelu. Nejlepší z každého kraje postoupí do celorepublikového finále. U příležitosti zahájení již čtrnáctého ročníku podnikatelských soutěží má
veřejnost rovněž možnost nominovat své kandidáty do populární
ankety Absurdita roku.
Do podnikatelských soutěží se
můžou přihlásit malé a střední firmy působící v České republice s
nejméně dvouletou účetní historií a s obratem do 1,5 miliardy korun a živnostníci, kteří jsou minimálně jeden rok vlastníky platného živnostenského listu nebo jiného oprávnění k podnikání dle
právních předpisů. V uplynulém
ročníku se přihlásilo celkem 5 784
podnikatelů a živnostníků.
V Jihočeském kraji se v roce
2018 přihlásilo 190 firem a 299
živnostníků. V krajském kole
zvítězila společnost Hojdarovi z
Vimperka, věnující se výrobě
piva a provozu pivovarské pivnice. Mezi živnostníky uspěla
Bedřiška Staňková, která se zabývá renovací novodobého i starožitného nábytku. Shodou náhod rovněž ve Vimperku.
Krajská kola budou opět neopakovatelným setkáním výjimečných podnikatelů a živnostníků.
Proběhnou od 11. září do 19. října. Nejlepší z každého kraje postoupí do celorepublikového finále, v němž bude udělena cena Vodafone Firma roku 2019 a Moneta
Živnostník roku 2019. Vítězné firmy a živnostníci ze všech krajů se
budou v listopadu osobně prezentovat před odbornou porotou. Slavnostní vyhlášení proběhne v prosinci na slavnostním galavečeru v
Praze na Žofíně.
V celostátním kole vloni zvítězila a Živnostníkem roku se stala
Kristina Tomandlová z Karlových
Vraů, která se specializuje na vý-

robu originálních pracovních uniforem pro hotely a wellness, které dodává především do Německa, Rakouska a Švýcarska. Na tuzemském trhu vytváří pro jednotlivé klienty specifické kolekce
oděvů. Jejími zákazníky jsou například hotely Savoy, Bristol,
Kolonáda, Imperial Karlovy
Vary, Golf Mariánské Lázně nebo
Grandhotel Pupp.
Mezi firmami na celostátní

úrovni vloni uspěla společnost
Retigo z Láně na Hané, která vyrábí gastronomická zařízení.
Hlavním produktem jsou parní
konvektomaty. Firma prodává
nejen v tuzemsku, téměř 80 procent produkce je exportováno do
celého světa, především do Německa, Francie, Švýcarska, Norska, Polska, Singapuru a Japonska. Jako první firma vyrábějící
konvektomaty přišla na trh s do-
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tykovým displejem na těchto
strojích.
Zájemci o účast v soutěžích živnostníků a podnikatelů se mohou do
30. června registrovat na internetových stránkách www.firmaroku.cz a
www.zivnostnikroku.cz. Podnikatelské subjekty mohou být do soutěží
také nominovány třeba svými známými, kolegy, zaměstnanci nebo
zákazníky.
-pr-

středa 24. dubna 2019
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PRODEJ
• Nový křovinořez, zabalený z
Mountfieldu. PC 6 500 Kč nyní
3 000 Kč. Tel. 728 200 695 /P19210
• Litinovou krbovou vložku, bez
výměníku, málo používaná a pískovcové obložení. Cena 9 000
Kč. Tel. 603 226 659 /P19-215
• Rohový stolek pod PC nebo TV,
cena 500 Kč. Tel. 604 210 296 /
P19-216
• Thuje na živý plot. Výška 30 a
40 cm po 15 Kč/ks a 20 Kč/ks.
Volat po 19.00 hod. Tel. 382 211
942 /P19-225
• Rybářskou loď 4 m, podlážky,
kotvy, otoč. křeslo. Cena 9 500
Kč. Tel. 775 401 898 /P19-228
• Volně ložené seno a senomet.
Cena dohodou. Tel. 732 377 605
/P19-233
• Dvě čalouněné válendy s čely
a úložným prostorem. Cena 480
Kč/ks. Tel. 736 769 859 /P19232
• Elektrickou tříkolku, PC 45
000 Kč nyní za 30 000 Kč a pemprs kalhotky bal 14 ks za 130 Kč.
Tel. 606 141 679 /P19-230
• Sadbové brambory Adéla 14
Kč/1 kg. Tel. 605 105 833 /P19229
• Palivové dříví, v metrech nařezané, naštípané, Táborsko. Tel.
732 608 546, po 16. hodině /
M19-169
• Dětskou ohrádku na kolečkách, rozm. 73 x 93 cm, výška 65
cm, za 500 Kč a autosedačku pro
dítě 9 – 18 kg, s novým potahem,
za 300 Kč. Tel. 733 645 907 /
M19-170

• Čerpadlo – řezačka WQ 10-100,75, 220 l/min., h 11 m, 0,75 kW,
skoro nové, cena 4 000 Kč. Tel.
602 265 154 /M19-172
• Sadbové brambory, odrůda
Antonia, varný typ A, cena 10
Kč/kg, zn. kvalitní. Tel. 606 815
681 /M19-180
• Za symbolickou cenu 3 křesla,
třeba i na chalupu. Tel. 725 544
294 /M19-184
• Nové péřové prošívané deky a
polštáře, novou benzínovou pilu
Champion, dětskou kolébku,
rozkládací stoleček a kočárek.
Tel. 723 550 974 /T291050
• Silný kompresor. Cena 600 Kč.
Tel. 602 805 562 /S19-36
• Sadbu brambor, odrůda Adéla, přivezené z Pacova, 13 Kč/kg
(nákupní cena), 6 km od Písku.
Tel. 721 434 691 /P19-239
• Motokolo za 7 000 Kč v záruce. Tel. 723 171 252 /P19-237
• Sazečku, obracečku brambor,
secí mašiny, brány, suché borové fošny, prkna - borová, dubová
a lipová, dřevěné panely 2x1 m
(oplechované), karavan, buňku,
cirkulárku, míchačku. Cena dohodou. Tel. 774 877 406 /P19234

DARUJI
• Rozkládací gauč s úložným
prostorem. Tel. 723 171 252 /
P19-237

KOUPĚ
• Kdo daruje nebo prodá gramofonové desky, knihy, časopisy,
plakáty, pohlednice do Muzea

hudby Tábor? Tel. 773 623 626
nebo www.muzeum-hudby.cz,
pneufus@seznam.cz /T1901001
• Antikvariát U Pavla v Táboře
přijme knihy do antikvariátu. Přijedeme a vyklidíme jakékoliv
množství. Bereme i gramofonové desky, pohledy, plakáty a časopisy. Vítány jsou knihovny,
pozůstalosti. Tel. 773 624 688 /
T1901012
• Zlato, stříbro, všechny druhy.
Šperky i poškozené, zlomky,
zubní korunky (zuby nevadí).
Veškeré starožitnosti, pohledy,
hodiny, hodinky, obrazy, housle, harmoniky, mince, zbraně.
Drobnosti, vyznamenání, ale i
nábytek, sbírky, pozůstalost.
Tel.607 613 463 /T1901002
• Staré housle, violu, vzduchovku, bajonet, šavli, voj. helmu,
medaile, odznaky, mince, kapesní i náramk. hodinky, fotoaparáty (Flexaret, Mikroma aj.), obrazy, porcel. sošky, chrom. lustry a
lampičky, pohlednice, bižuterii,
vánoč. ozdoby, nábytek a jiné z
pozůstalosti. Tel. 603 872 698
• Staré peřiny a nedrané peří tel.
720543953 /P1930041
• Miluji starožitnosti. Koupím
staré šperky, zlaté a stříbrné mince, staré zbraně, řády a vyznamenání. Pište a volejte erichhart@post.cz, tel. 777 189
918 /P19-129
• Vyklízíte chalupu, půdu,
byt či dům? Po dohodě od
vás koupím různé věci, od
menšího nábytku až po všelijaké drobnosti ze 40. - 80.
let. Peníze ihned. Děkuji za
nabídky. Tel. 608 252 575 /
M19-132
• Vojenské válečné věci z obou
světových válek po armádách
Německa a U.S. vykoupí sběratel, veškerou výzbroj a výstroj i
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její součásti. Za nabídky na tel.
608 063 704 děkuji, vojenskesberatelstvi@centrum.cz / M19292018
• Skříň s prkenými zády v horším stavu na díly. Dále zemědělský stroj za koně nebo kravky:
vyorávací (čert), pluh obracák,
kypřič a pod. i nefumkční, k dekoraci na zahradu. Tel. 702 928
110 /P19-235

NEMOVITOSTI
Prodej
• RK prodá zděný družstevní byt
3+1, 78 m2, 2 lodžie, 2 komory,
6. p. s výtahem, Tábor, Petrohradská. Tel. 723 117 704 /T19-65

Pronájem
Nabídka
• Garsonku, ul. Za Pazdernou v
Písku, 1. patro, 30 m2, zděná, zařízená, dlouhodobý pronájem,
nájem + poplatky (1 osoba) 6 700
Kč, kauce - 2 měsíce. Tel. 723
148 435 /P19-219
• Garáž v Písku v Dukelské ulici (za lesnickou školou). Bez
elektriky. Volná ihned. Cena
1 500 Kč/měsíc. Tel. 775 923 338
/P293062
• Byt 1+1 dlouhodobě na Nábřeží 1. máje, plně vybavený, 4.p.,
výtah, balkon, sklep. Zn. Dlouhodobě! Volný od 1. 6. 2019. Tel.
602 647 581 /P19-236

Poptávka
• Hledám dlouhodobý pronájem
chalupy na venkově, v okolí
Milevska. Podmínka: pitná
voda, koupelna a možnost chovu holubů a slepic. Nebo byt na
venkově. Tel. 607 817 076 /
M19-142
Pokračování na straně 21
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