Regionální značka
Projekt spolupráce místních
akčních skupin
MAS Lužnice, MAS Vltava, MAS Úhlava

Katalog výrobků
produktů a služeb
certifikovaných
regionální značkou

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Vítejte v mikroregionu Lužnice
Venkovský mikroregion Lužnice leží na území okresu
Tábor a svou rozlohou 234 km2 zabírá přibližně jeho
pětinu. Vymezen je ohybem řeky Lužnice, z větší části
jejím levým břehem. Na jihu tvoří jeho hranici hranice
okresu Tábor, kde sousedí s okresem českobudějovickým.
Mikroregion Lužnice sdružuje v současné době 17 obcí,
které mají dohromady 41 osad. V mikroregionu žije více
než 11 000 obyvatel.
Obce mikroregionu Lužnice:
Bechyně
Březnice
Černýšovice
Dobronice u Bechyně
Haškovcova Lhota
Hodětín
Hlavatce
Hodonice
Komárov
Malšice
Radětice
Rataje
Skrýchov u Malšic
Stádlec
Sudoměřice u Bechyně
Záhoří
Želeč
Mikroregion Lužnice má mimo jiné značný přírodní a kulturní potenciál, který ovšem není dostatečně využíván.
Příčinou je nedostatečná obslužnost území, nevyrovnaná
kvalita služeb a malá propagace území.
I to jsou důvody, které nás přiměly zavést na tomto
území Regionální značku, která garantuje určitou kvalitu
výroby a služeb v mikroregionu, a chce tak motivovat
snahu místních drobných podnikatelů, aby svou výrobu
či služby neustále zlepšovali.
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Co je to Regionální značka
Projekt Regionální značka vznikl na podporu marketingu
místních výrobků, produktů a služeb v cestovním ruchu.
Značení místních produktů, výrobků a služeb využívá
dobrého jména regionu k propagaci a pomáhá čelit dováženým produktům a výrobkům, které se vyznačují často
nižší kvalitou.
Značené produkty, výrobky a služby, jejich prodej a propagace zároveň posilují turistickou atraktivitu místa a
dotváří jeho charakter. V neposlední řadě také přispívají
ke zvyšování hrdosti místních obyvatel na místo, kde žijí
a příznivě ovlivňují vnímání tohoto místa návštěvníky a
turisty.

Výrobky a produkty označené Regionální značka
mikroregionu Lužnice garantují, že jsou:
-

vyrobeny na území Mikroregionu Lužnice
kvalitně zpracované
šetrné k životnímu prostředí
výjimečné ve vztahu k území Mikroregionu
Lužnice

Služby v cestovním ruchu označené Regionální
značka mikroregionu Lužnice garantují:
-

kvalitní služby
výjimečný vztah k regionu
šetrnost k životnímu prostředí

Certifikace je určena každému místnímu výrobci
nebo poskytovateli služeb, který:
·
·
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splňuje předepsaná kritéria nezávislé komise
zabývá se některou z těchto oblastí: ruční nebo
strojní výroba (např. sklo, keramika, kůže,
papír, kov, šperky, hračky aj.), zemědělský
a lesní produkt, potravina nebo služba
v cestovním ruchu

Máte zájem o certifikaci Regionální značkou:
Kontaktujte
MAS Lužnice, o.s.
Sudoměřice u Bechyně 105
391 72 Sudoměřice u Bechyně
tel.: 774 424 078
e-mail: mas.luznice@sudomerice.cz
www.masluznice.bechynsko.cz
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Seznam služeb v cestovním ruchu
Vila Liduška
Křižíkova vilová čtvrť 538
391 65 Bechyně
Tel.: 731 109 101
e-mail:
skabroudova@seznam.cz
www.vilaliduska.kvalitne.cz

Nabízíme ubytovaní v rekonstruované secesní vile. Poloha
objektu na skalním výběžku nad řekou Lužnice zaručuje
neobyčejně krásný výhled do údolí řeky a ničím nerušený
pobyt a odpočinek.
Nabízíme ubytování až pro 22 lidí, přičemž přímo na našem
pozemku je možnost parkování aut, úschovy kol a zahrada k
odpočinku. Poloha našeho ubytovacího zařízení je taková, že
veškeré další služby – restaurace, pošta, potraviny, stadion,
lázně nebo nádraží jsou pěšky cca 10 – 15 min.

Kavárna

Miroslav Zelenka
Komárov 24
392 01 Soběslav
Tel.: 777 628 162
731 104 961
e-mail:
miroslav1.zelenka@
centrum.cz
Kavárna spojená s prodejnou potravin a prodejní galerií
uměleckého a dárkového zboží a regionálních výrobků stojí
přímo uprostřed malebné komárovské návsi. Nejen pro
cyklisty je připraveno venkovní posezení a mnoho informací
o okolí a turisticky zajímavých místech.
Otevírací doba:
pondělí, středa, pátek 7:00 – 9:00 14:00 – 16:00
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Restaurace
Protivínka
Náměstí T. G. Masaryka 11
391 65 Bechyně
Tel.: 380 426 626
e-mail:
restaurace@seznam.cz
web: www.protivinka.cz
Restaurace Protivínka se nachází na náměstí lázeňského
města Bechyně. V naší restauraci můžete ochutnat českou i
italskou kuchyni. Nabízíme polední menu, steaky na lávovém
grilu, hamburgery, pizzu, těstoviny, moučníky. Naleznete
u nás také pivnici, nekuřáckou jídelnu a zahradní restauraci
s dětským koutkem a parkovištěm.
Otevírací doba:
pondělí, úterý 10:30 – 22:00, středa, čtvrtek 10:30 – 22:30
pátek
10:30 – 00:30, sobota, neděle 11:00 – 22:00

Penzion U Pichlů

Náměstí T. G. Masaryka 141
391 65 Bechyně
Tel.: 775 418 489
web: www.penzionupichlu.cz
Penzion v historickém centru
města nabízí kromě kvalitního ubytování i stylovou
restauraci s vybranou kuchyní a speciální nabídkou vín
z jižní Moravy. Restaurace je
držitelem ocenění „Hospůdka roku 2010“, čímž se řadí
k 7 nej- oblíbenějším jihočeským restauracím. Kromě pokrmů
připravovaných na lávovém grilu můžete v naší restauraci
ochutnat i exklusivní kroužkový ležák Budvar.
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek, neděle 11:00 – 22:00
pátek, sobota
11:00 – 24:00
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Seznam služeb v cestovním ruchu
Ubytování
Jan Valenta
Dobronice 60
391 65 Bechyně
Tel.: 608 821 313
e-mail:
danaskala@seznam.cz
Pronajímáme roubenou chalupu v Dobronicích. Ubytování v této chalupě nabízí příjemný
pobyt na břehu řeky Lužnice s výhledem na zříceninu hradu
Dobronice. Naše chalupa je ideální pro prázdninový pobyt až
9 osob. Krom toho nabízíme i ubytování v Bechyni. Jedná se
o pokoj se 2 lůžky v rodinném domě v klidné lokalitě města
nedaleko městských lázní v ulici 5. Května 783.

Pivnice Bechyně

Valtrova 13
391 65 Bechyně
Tel.: 608 654 200
e-mail:
jacobmara@centrum.cz

V naší pivnici se točí nejkvalitnější pivo Kozel 10°,
11°, 12° a černý Kozel.
Zakládáme si na ochotné
obsluze a kladném přístupu
k zákazníkovi. Kromě příjemného posezení v naší
hospůdce nabízíme možnost opékání a grilování
v soukromých prostorách uzavřeného dvora, poslechu
živé hudby nebo účastnění se turnaje v pokeru či stolním
fotbálku.
Otevírací doba:
pondělí - čtvrtek, neděle 15:30 – 23:00
pátek, sobota
15:30 – 02:00
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Hostinec Březnice
Březnice 12
391 65 Bechyně
Tel.: 724 895 866

Hostinec s možností
venkovního posezení, které
mohou při svých jihočeských
toulkách využít nejen
cyklisté.
Otevírací doba:
úterý, čtvrtek, pátek, sobota, neděle 15:00 – 21:00
pondělí, středa
zavřeno

Kemp
Na Staré papírně
Dobronice 51
391 65 Bechyně
Tel.: 381 210 761
607 153 840
e-mail:
info@nastarepapirne.com
web:
www.nastarepapirne.com
V našem kempu se můžete ubytovat v malých čtyřlůžkových
chatkách, jednom z šesti apartmánů, případně ve vašem
vlastním stanu, karavanu,
nebo obytném autě. Sprchy a
teplá voda jsou pro vás na Staré
Papírně zdarma. Po probuzení
uprostřed lesů za zvuků řeky
určitě přijdete na chuť našim
čerstvým sendvičům. Můžete
též navštívit naši restauraci,
kde podáváme snídaně, obědy
i večeře.
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Seznam služeb v cestovním ruchu
Penzion u kaštanu

Dobronice 102
391 65 Bechyně
Tel.: 608 930 003
e-mail: penzion-ukastanu@email.cz
web:
www.penzionukastanu.cz

Nabízíme bezbariérové uby- tování v soukromí vhodné
pro rodiny s dětmi i cyklisty, kteří u nás mají možnost
uložení svých kol. Součástí je
prostorná terasa pro příjemné
posezení s krásným výhledem
do krajiny a dětské hřiště.
K penzionu patří pizzerie, kde
můžete ochutnat nejlepší
pizzu v Dobronicích!
Otevírací doba pizzerie:
pátek - neděle 10:00 – 18:00

Pohostinství
Hlavatce
Hlavatce 91
391 73 Hlavatce
Tel.: 607 989 880

Pohostinství s možností
venkovního posezení přímo
na hlavatecké návsi. Nejen
cyklisté jistě ocení rychlou
obsluhu a dobré pivo.
Otevírací doba:
úterý – neděle 18:00 – 24:00
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Restaurace Rejda

Malšice 235
391 75 Malšice
Tel.: 606 794 985
e-mail:
FrantisekDouda@seznam.cz
Restaurace s venkovní
zahrádkou, kde pro vás
můžeme uspořádat soukromý
večírek, svatbu či raut podle
vašich představ.
Otevírací doba:
pondělí – pátek 9:00 – 23:00
sobota- neděle 16:00 – 23:00

Karolín

Malšice 85
391 75 Malšice
Tel.: 603 818 577
e-mail: juha.karolin@tiscali.cz
web: www.penzionkarolin.cz
Karolín je bývalý jihočeský
statek uprostřed krásné
přírody. Můžete zde nalézt
nejen vynikající restauraci s
příjemnou obsluhou a bohatým
výběrem jídel, ale i penzion sice s malým počtem lůžek,
ale o to vyšším standardem poskytovaných služeb. Naše
restaurace je hojně využívána pro firemní večírky, svatby
a větší oslavy. Na statku
chováme i několik koní, na
kterých se po předchozí domluvě
můžete svézt.
Otevírací doba:
v sezóně denně 11:00 – 24:00
mimo sezónu úterý – neděle
18:00 – 24:00
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Seznam služeb v cestovním ruchu
Penzion Na
Pastoušce

Čenkov 24
391 75 Malšice
Tel.: 777 131 708
e-mail:
z.kluzakova@seznam.cz
web: www.napastousce.cz

Nabízíme ubytování s restaurací, ve které si kromě tradiční
kuchyně můžete objednat i pizzu z klasické pece na dřevo.
Navíc si u nás můžete zajít do posilovny nebo zahrát
ricochet a v našem dalším
objektu bowling. Prostorná
restaurace je často využívána
pro pořádání svatebních hostin,
firemních akcí apod.
Otevírací doba:
po – ne 10:00 – 23:00

Hostinec U Lípy

Rataje 50
391 65 Bechyně
Tel.: 724 131 810
e-mail: kniezek@volny.cz
Hostinec v Ratajích je ideální
pro konání akcí pod širým
nebem. Jsme zařízeni i pro
venkovní pečení celých selat.
Otevírací doba:
úterý, středa, čtvrtek 16:00 – 22:00
pátek
16:00 – 24:00
sobota
15:00 – 24:00
neděle
14:00 – 20:00
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Pony cross

Staré Sedlo 44
391 62 Stádlec
Tel.: 606 464 118
777 188 117
e-mail:
prusova.irena@centrum.cz
web: www.ponycross.cz
Přicházíme s nabídkou
aktivního využití volného času
nejen pro děti, ale i dospělé,
kteří chtějí poznat krásu světa
z koňského hřbetu a příznivce
koní. S milým a profesionálním
kolektivem se uvolníte při
vyjížďce krásnou přírodou.
Dále nabízíme profesionální
výcvik na jízdárně a ustájení
koní.

Hospoda U Kyriánů
Stádlec 69
391 62 Stádlec
Tel.: 602 487 378
e-mail:
kyrian.lubomir@seznam.cz

Restaurace s kapacitou cca
50 míst k sezení s milou a
rychlou obsluhou a vstřícným
přístupem k zákazníkovi.
Otevírací doba:
úterý- čtvrtek 13:00 – 21:00
pátek – neděle 13:00 – 23:00
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Seznam služeb v cestovním ruchu
Zábavní centrum
Kameňák

Bežerovice 50
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 381 213 221
777 742 970
web: www.kamenak.cz

Nabízíme Vám 125 míst k sezení v příjemném prostředí
restauračního zařízení, pohodlné parkování pro 40
automobilů před restaurací, pro letní pohodu i venkovní
sezení pod pergolou. Součástí
restaurace jsou 2 bowlingové
dráhy, možnost wi-fi připojení
zdarma a o víkendu diskotéky.
Otevírací doba:
pondělí – pátek 8:00 – 22:00
sobota
11:00 – 23:00
neděle
11:00 – 22:00

Penzion Fontána

Sudoměřice u Bechyně
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 604 444 751
e-mail:
penzionfontana@seznam.cz
web: www.penzionfontana
.unas.cz
Penzion Fontána je rodinný
penzion s výbornou kuchyní,
s možností půjčení kol a v létě
venkovního posezení pod pergolou. Naši hosté mohou využít
i bazén.
Otevírací doba:
neděle – čtvrtek 15:00 – 22:00
pátek, sobota 15:00 – 24:00
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Ubytování
Dagmar Rybová

Sudoměřice u Bechyně 146
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 737 924 801
e-mail:
dagmarrybova@seznam.cz
web:
www.dagmarrybova.wz.cz
Nabízím vám ubytování v soukromí s kapacitou 10 lůžek (3
pokoje se společnou halou, koupelnou, zařízenou kuchyní
a terasou). Naši hosté mohou využívat také bazén s
protiproudem.

Ubytování na faře

Sudoměřice u Bechyně 8
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 724 180 824
e-mail: sthoudek@seznam.cz
web: www.ubytovaninafare.cz
Nabízíme ubytování v
objektu starobylé fary v
klidné části obce a přitom
přímo na návsi. Dva oddělené
apartmány s vlastními
koupelnami a kuchyněmi
vám zaručí naprosté soukromí
a v horkém létě i příjemný
chládek. V blízkosti fary je
restaurace s letním posezením
venku, prodejna potravin,
pošta i autobusová zastávka.

15

Seznam služeb v cestovním ruchu
Ubytování
Vlastimil Suchan

Sudoměřice u Bechyně 24
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 604 535 838
e-mail: ubytovanisuchan@
seznam.cz
web: www.ubytovanisucha
n.wz.cz

Nabízíme ubytování v apartmánech či pronájem celé
chalupy. U nás ubytovaní hosté mají absolutní soukromí,
jelikož ubytování je ve zcela oddělené samostatné části, ale
zároveň pokud je potřeba, majitel je vždy na blízku. Jako naši
hosté můžete využít velkou prostornou zahradu, bazén apod.

Farma u lesa

Sudoměřice u Bechyně 6
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 739 277 504
e-mail:
hanka.treslova@volny.cz
web: www.farmaulesa.cz
Nabízíme ubytování na
rodinné farmě, která
se zabývá převážně
zemědělskou činností, ale
provozujeme i agroturistiku,
výcvik koní a jezdců. Pro
ubytování jsou v současné
době k dispozici 2 velké pokoje.
Každý pokoj má vlastní
koupelnu se sprchovým
koutem a WC. Pro hosty
je k dispozici společenská
místnost s kuchyňkou.
K ubytování dále patří
zastřešené venkovní
posezení a velký gril.
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Vinárna Želeč
Želeč 26
391 74 Želeč
Tel.: 724 723 548

Pohostinství s možností
sledování sportovních
přenosů.
Otevírací doba:
pondělí, středa, čtvrtek 15:00 – 22:00
pátek
15:00 – 24:00
sobota
17:00 – 24:00
neděle
17:00 – 22:00

Restaurace Na Staré
Želeč - Pavel Minář

Želeč 65, 391 74 Želeč
Tel.: 739 012 193
e-mail: Pavel_
minar@seznam.cz
web: www.restauracezelec.cz
Naše restaurace se zabývá
závodním stravováním,
ale také se specializujeme
na svatby, oslavy, degustační menu a tematické rauty.
Denně nabízíme čerstvá jídla české klasiky, minutkovou
kuchyni, zejména pak široký výběr steaků z Jižní Ameriky.
Co se týče degustačních menu, naší klasikou jsou telecí,
zvěřinové či vepřové hody. Tematické rauty jsou zaměřeny
na staročeskou, thajskou, mexickou a japonskou kuchyni.
V naší restauraci klademe důraz na čerstvost a kvalitu.
V naší restauraci je k dispozici až 200 míst k sezení. Nabízíme
také ubytování až pro 14 lidí. Díky naší poloze mezi městy
Tábor, Bechyně, Soběslav se dá podniknout spousta výletů
za krásami těchto měst. Dalším lákadlem k provozování
turistiky jsou hluboké lesy, kterými jsme doslova obklopeni.
V dostupné vzdálenosti pro výlet na kole jsou i soběslavská
blata se svým selským barokem.
Otevírací doba: Po - Ne 10:30 - 22:00, po dohodě i déle.
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Seznam producentů
Farma
u Drhovských
– čerstvé
kravské mléko
Maršov 10
391 75 Malšice
Tel.: 603 268 863
e-mail: farmaudrhovskych@seznam.cz
web: www.farmaudrhovskych.cz
Jsme rodinná farma zabývající se chovem krav červeno
strakatého plemena, v jehož mléce jsou vyšší složky tuku a
bílkovin. Pro mléko si můžete přijet k nám na farmu nebo
do našich mléčných automatů, které najdete jak v Táboře
(Sídliště nad Lužnicí – konečná autobusu; Pražské sídliště
– u pošty), tak i v Bechyni (Libušina ulice naproti hotelu
Jupiter).
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Petr Kosík
Čerstvé české maso
Dobřejice 55
391 75 Malšice
Tel.: 381 277 290
e-mail:
kosikreznictvi@seznam.cz
Nabízíme kvalitní čerstvé
maso z vlastní porážky, a to
jak vepřové, tak i hovězí. Dále u nás můžete zakoupit světlou
i tmavou tlačenku, huspeninu, prejt, jitrnice, jelita apod. Naši
prodejnu najdete přímo v Dobřejicích, ale i v Jistebnici na
náměstí a v Míkově ulici v Měšicích.
Otevírací doba prodejny
v Dobřejicích:
Út 10 – 12
St 10 – 12 15 – 17
Čt 10 – 12 15 – 16
Pá 10 – 12 15 – 16:30
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Mapa mikroregionu Lužnice
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Seznam produktů
Pavel Burian
Vitráže, skleněné obklady
Dobřejice 43
391 75 Malšice
Tel.: 605 783 206
e-mail: skloburian@seznam.cz
web: www.skloburian.cz
Vyrábím vitráže a barevná obkladová skla do kuchyní,
koupelen apod. Obkladová skla jsou barvena ekologicky
nezávadnými barvami na sklo, takže nezatěžují životní
prostředí a působí v interiéru jako příjemná dominanta.
Vitráže všeho druhu vyrábím klasickým způsobem ručně,
takže každý kousek je originál.
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Alena Kissová
Malované hedvábí,
užitková keramika
Na Libuši 626
391 65 Bechyně
Tel.: 777 280 229
e-mail: akisso@seznam.cz
Zabývám se nejrůznější ruční výrobou, ale zaměřuji se
především na užitkovou keramiku – hlavně nápojové
soupravy, svícny, bábovkové formy, apod. a malováním na
hedvábí. Hedvábí, to ovšem nejsou jen šátky, šály a obrázky,
ale i lampy, které dodají vašemu interiéru tu správnou jiskru!
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Seznam produktů
Petr Kabát
Keramika
Zářečí 492
391 65 Bechyně
Tel.: 603 246 085
Jsme rodinná dílna, která se zabývá výrobou keramiky.
Vyrábíme nejen nápojové soupravy, vázy, misky, svícny,
olejové lampy, krmítka pro ptáky, ale i krmítka pro plže!
Jedná se o náš typický výrobek, který vám pomůže v boji
proti všudypřítomným nenasytným plžům.
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Jaromír Ernekr
Keramické šperky
Bežerovice – Kamenný Dvůr E 137
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 607 613 016
e-mail: ernekr@seznam.cz
Již dlouhá léta se zabývám výrobou keramických šperků a
dalších drobností především pro dámy. Konkrétně nabízím
keramické náušnice, přívěsky, spony do vlasů i brože a to v
různých velikostech i barevných provedeních. Veškeré zboží si
můžete po telefonické domluvě prohlédnout na výše uvedené
adrese.
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Seznam produktů
Eva Vítová
Šperky z polodrahokamů
Bechyně
Tel.: 606 534 094
Vytvářím autorské šperky v počtu max. 5 kusů od jednoho
druhu. Pro tuto výtvarnou tvorbu používám výhradně
přírodní materiály charakteru polodrahokamů a minerálů ve
spojení s textilním vláknem. Tato moje tvorba je zastoupena
v několika prodejních galeriích v České republice a na
výstavách.
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Eva Němcová
Koláče, cukrářské výrobky
Plechamr 434
391 65 Bechyně
Tel.: 381 211 435 /776 782 990
e-mail: Inko@cukrarstvinemcova.cz
web: www.cukrarstvinemcova.cz
Zabývám se výrobou pekařských a cukrářských výrobků, a to
jak sladkých, tak i slaných koláčů, dortů a drobného cukroví.
Jedná se výhradně o ruční práci s využitím tradičních i
nových receptur. Pro pečení nepoužívám žádné připravené
směsi, ale pouze klasické těsto z čerstvých surovin a čerstvé
nebo zamražené ovoce. Veškeré naše zboží si můžete
zakoupit v 1. bechyňské koláčovně v Písecké ulici č. 203.
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Seznam produktů
Pavel Bakule
Dřevěné hračky
Za Trubným 242
391 65 Bechyně
Tel.: 723 473 761
e-mail: BakuleP@seznam.cz
Vyrábím dřevěné hračky pro děti podle vlastních originálních
vzorů. Hračky jsou vyráběny ručně z kvalitního bukového
dřeva, u kterého nehrozí uvolnění třísek a následné zranění
dítěte. Jednotlivé části jsou buď přírodní, nebo barvené
nezávadnými barvami.
Hračky si můžete po telefonické domluvě zakoupit na výše
uvedené adrese v Bechyni nebo v některých obchůdcích v
Praze a Českém Krumlově.
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Milan Voborský
„Veselá keramika“
Zářečí 481
391 65 Bechyně
Tel.: 777 832 567
e-mail: MilanVoborsky@seznan.cz
Zabývám se ruční výrobou keramiky s originálními „veselými
motivy“. V mém obchodě v Zářečí můžete koupit hrnečky,
misky, zvonečky, cedulky na dveře, jablečníky a mnoho a
mnoho dalšího keramického zboží.
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Seznam produktů
Luděk Fábera
Keramika
Hodětín 3
391 65 Bechyně
Tel.: 381 219 071
777 592 949
e-mail: LFabry@seznam.cz
Zabývám se zakázkovou výrobou zahradní keramiky
(květináče, obaly na květináče, žardiniéry, krmítky apod.),
užitkové keramiky (hrnky, konvice, mísy apod.) a dekorativní
keramiky. Dále vyrábím formy a rozmnožovací zařízení v
keramice (sanitní keramika).
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Josef Maruna
Truhlářské výrobky
Hlavatce 80
391 73 Hlavatce
Tel.: 602 241 369
e-mail: marunajosef@seznam.cz
Nabízím veškeré truhlářské práce na zakázku (dveře, postele,
schodiště, kuchyně, selský nábytek apod.). Samozřejmostí je
přizpůsobení se požadavkům zákazníka.
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Seznam produktů
Roman Šimon
Originální nábytek
Sudoměřice u Bechyně 41
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 602 516 325
e-mail: rom.kovar@seznam.cz
Tvoříme originální nábytek za příznivé ceny, přičemž
nevyrábíme repliky, ale obnovujeme původní nábytek.
Oživujeme řemeslo starých mistrů s individuálním
přístupem ke každému kousku nábytku. Kromě jednotlivých
plně funkčních kusů nábytku nabízíme i řešení celého
interiéru. Naše výrobky jsou
vhodné nejen k zařízení starých
venkovských chalup, ale i jako
vintage prvek do moderního interiéru.
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Jan Brůček
Keramika pálená dřevem
Sudoměřice u Bechyně 30
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 608 822 682
e-mail: jan_brucek@seznam.cz
Keramiku vyrábím tradičními postupy a technologiemi,
které jsou vyzkoušeny dlouhým časem, ve kterém se užívaly.
Zaměřuji se hlavně na zakuřovanou keramiku a tzv.
kameninu. Zakuřovaná keramika je bezglazurová keramika,
která ale díky zakouření nepropouští vodu a kamenina je
velmi pevná vysoko pálená keramika pokrytá popelovou
glazurou. Nevyrábím série, jen originální kusy.
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Seznam produktů
Martin Houdek
Stavebně-truhlářské výrobky
Sudoměřice u Bechyně 148
391 72 Sudoměřice u Bechyně
Tel.: 606 704 264
e-mail: Inko@truhlarstvihoudek.cz
web: www.truhlarstvihoudek.cz
Specializuji se na stavebně-truhlářské výrobky, jako jsou
okna (jednoduchá i zdvojená, špaletová nebo eurookna – i
atypická), vchodové dveře (euro – 68, 58) a vnitřní dveře
včetně obložkových zárubní. Veškeré výrobky jsou kvalitně
zpracované, ručně doladěné a vyrobené z masivu. Při každé
objednávce se snažíme maximálně přizpůsobit požadavkům
zákazníka i při řešení atypických prvků výrobku či při řešení
požadavků památkových objektů. Mimo jiné také nabízíme
zhotovení replik podle
předlohy.
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Pavel Pícha – Václav Kadlec
Truhlářské výrobky
Želeč 123
391 74 Želeč
Tel.: 723 066 930
Nabízíme truhlářské výrobky na zakázku (dveře, schody,
nábytek apod.). Při každé zakázce se snažíme co nejvíc
přizpůsobit požadavkům a potřebám zákazníka.

35

Seznam produktů
Václav Zeman
Výroba nábytku
Rataje 24
391 65 Bechyně
Tel.: 728 902 565
e-mail: iguan@volny.cz
Zabývám se veškerou truhlářskou výrobou, ale především
zakázkovou výrobou nábytku.
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Ing. Milan Krátký
Kaktusy, akvarijní ryby
Čenkov 73
391 75 Malšice
Tel.: 602 420 325
e-mail: milan.kratky@seznam.cz

Jsem dlouholetým sběratelem a pěstitelem kaktusů.
V nabídce mám kaktusy z celého světa. Kromě kaktusů se
věnuji i chovu akvarijních ryb.
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