
Rozšiřujeme kolektiv a nabízíme brigádu na pozici:

SERVÍRKA, ČÍŠNÍK , KUCHAŘ
POKOJSKÁ

 POMOCNÁ PRACOVNICE DO KUCHYNĚ
Nabízíme práci v mladém kolektivu, příspěvek na stravu, firemní oblečení.

Dobré finanční ohodnocení. Spropitné pro číšníky a servírky.
Kontaktní osoba: Lucie Sekventová

rezervace@balonovyhotel.cz tel.: +420 773 02 02 71

www.balonovyhotel.cz 

BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN

PIVO

Z VLASTNÍHO PIVOVARU
BALÓNOVÝ HOTEL
A PIVOVAR RADEŠÍN 
restaurace | ubytování | pivovar | školení | svatby | oslavy

lety horkovzdušným balónem
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Žďárští živnostníci a podnika-
telé mají právě jedinečnou mož-
nost zviditelnit se v regionálním 
či v celostátním měřítku, a hájit 
tak „barvy“ nejen své značky, ale i 
města Žďáru.

Již 13. ročník soutěže o nejlepšího 
letošního podnikatele a živnostníka 

právě začíná… 
V roce 2017 se přihlásilo 6.619 

podnikatelů a živnostníků z celé-
ho Česka. U nás v Kraji Vysočina to 
bylo 273 firem a 212 živnostníků.

Vítězství na krajské úrovni loni 
obhájila třebíčská firma Altreva, 
vyrábějící pracovní oděvy. Nejlep-

Začíná soutěž o českého podnikatele
a živnostníka letošního roku

ší krajskou živnostnicí za rok 2017 
byla zvolena kadeřnice Helena Pudi-
lová z Jihlavy. 

Soutěžící nejen, že o sobě takto 
dají vědět, ale otevírá se jim i mož-
nost k navázání přátelství a nových 
obchodních vztahů. Mnohdy díky 
soutěži rozjedou  vlastní byznys na 
plné obrátky… 

Registrace do podnikatelských 
soutěží Firma roku 2018 a Živnost-
ník roku 2018 právě začaly a poběží 
až do 30. června. Zájemci o účast v 
soutěžích se zaregistrují na strán-
kách www.firmaroku.cz a www.ziv-
nostnikroku.cz. 

Podmínky soutěže
Do soutěže se mohou přihlásit 

malé a střední firmy působící v ČR, s 
nejméně dvouletou účetní historií, a 
obratem do 1,5 miliardy korun; dále 
živnostníci, kteří jsou minimálně 
jeden rok vlastníky platného živnos-
tenského listu nebo jiného oprávně-
ní k podnikání, dle právních předpi-
sů. 

Ostýchavé podnikatele a živnost-
níky také mohou do soutěží nomi-
novat přátelé, kolegové, zaměstnanci 

nebo dokonce i zákazníci. 
Krajská kola proběhnou od 12. září 

do 18. října, a budou opět výjimeč-
nou možností, jak si udělat před-
stavu o místním podnikatelském 
prostředí, rozvíjet své podnikání a 
propojovat myšlenky. 

Nejlepší z každého kraje postoupí 
do celorepublikového finále, v němž 
bude udělena cena Firma roku 2018 
a Živnostník roku 2018. 

Vítězné firmy a živnostníci ze 
všech krajů se budou začátkem lis-
topadu osobně prezentovat před 
odbornou porotou. Slavnostní 
vyhlášení proběhne v prosinci na 
pražském Žofíně. 

Na žofínském galavečeru budou 
oceněni celorepublikoví vítězové 
doprovodných kategorií Odpovědná 
firma roku a Nejlepší Startup roku. 

Záštitu mají Hospodářská 
komora a hejtmani

Záštitu a odborný dohled nad sou-
těžemi zajišťuje Hospodářská komo-
ra ČR. Záštitu projektu poskytli 
hejtmani krajů ČR.

 (Pokračování na str. 10)


