
Jméno/Název: Milan Novák                                                                                                   1

IČ: 65152972

Sídlo: Celní 1893/4A, 748 01 Hlučín

Provozovna:

Činnost: Okrasné školky Novák

Ocenění za: Okrasné školky Novák nabízí ve své prodejně široký sortiment zahradnických

výrobků, zároveň je možné využít e-shop. Také nabízí aranžování prostorů jako

jsou např. kostely, výzdoba místností a stolů nebo jen volné ikebany a vazby k

nejrůznějším příležitostem podle představ klientů

Jméno/Název: Dagmar Lachmanová                                                                                    2

IČ: 44190891

Sídlo: 739 95 Bystřice nad Olší 766

Provozovna:

Činnost: Tradiční perník

Ocenění za: Paní Lachmanová se zabývá tradiční výrobou perníku. S jejími výrobky se můžeme

setkat po celé republice ve skanzenech, na folklórních slavnostech, na řemeslných

a historických jarmarcích. V jejím sídle je možno koupit vše, co nabízí v katalogu,

nebo si nechat napsat nápis na přání. Může vyrobit dárky na přání např.: dárky k

výročím, na svatby, přátelům do zahraničí nebo upomínkové předměty k

reprezentaci firmy.

Jméno/Název: Petra Karasová                                                                                            3

IČ: 69578222

Sídlo: 74221 Kopřivnice - Lubina 405

Provozovna: Lidická 480, Příbor 742 58 

Činnost: Prodejna - Hezká keramika

Ocenění za: Prodejna - Hezká keramika nabízí svým zákazníkům široký výběr keramických

výrobků, např. jídelní sady, truhlíky, květináče, vázy, dózy, také nabízí čajové sady

a svíčky. 

Jméno/Název: B+K FARMA Rychvald s.r.o.                                                                        4

IČ: 26866935

Sídlo: Porubská 1215, 73532 Rychvald

Provozovna:

Činnost: Farma Rychvald - čerstvé krůty z české farmy

Ocenění za: Jedná se o rodinnou krůtí farmu, která se již řadu let specializuje na odchov a

výkrm krůt. Chovy jsou pod stálou veterinární kontrolou. Nabízejí to nejlepší z

české produkce: chlazené krůty a krůtí díly, vykrmené krůty a krocany, 6-ti týdenní

rozkrmená krůťata

Jméno/Název: Jana Hluchníková                                                                                          5

IČ: 87810646

Sídlo: Lipová 155/178, 747 16 Hať

Provozovna:

Činnost: Prádelna a žehlírna  Impress



Ocenění za: Prádelna a žehlírna Impress nabízí svým zákazníkům profesionální služby dle

jejich potřeb v oblasti praní, mandlování, žehlení, škrobení, drobné opravy, zajistí

svoz i odvoz, poskytuje ramínka i ochranné obaly a to jak pro jednotlivce tak pro

firmy. Velmi si cenní spokojeného zákazníka a plně se orientují na jeho potřeby a

požadavky.

Jméno/Název: Vladimír Martoch                                                                                            6

IČ: 73266221

Sídlo: 74231 Starý Jičín - Vlčnov 29

Provozovna: Dub 4, Starý Jičín

Činnost: zmasivu.cz - ručně vyráběné výrobky z masivu

Ocenění za: Firma pana Martocha ručně vyrábí originální výrobky z masivního dřeva. Zajistí

kompletní návrhy a realizaci na míru ve spolupráci s architektem. Firma se

specializuje na práci s masivním dřevem a má bohaté zkušenosti z celé řady

realizací. Své výrobky dodává v termínu, v nejvyšší kvalitě a dohodnutá cena je

samozřejmostí.

Jméno/Název: Zuzana Tománková                                                                                        7

IČ: 76154173

Sídlo: 79401 Krnov, Pod Kopcem 1575/13

Provozovna: 794 01 Krnov, SPC U/74

Činnost: Fotoatelier

Ocenění za: Paní Tománková je výborná fotografka, která svým zákazníkům umí vytvořit

netradiční dětské foto, rodinný portrét, svatební fotky, apod. zároveň krásně nafotí

těhotenství, tabla, apod. Vždy maximálně vychází vstříct svým klientům.

Jméno/Název: DARA BABY, s.r.o.                                                                                        8

IČ: 25871030

Sídlo: Poličná 389, 75701 Valašské Meziříčí

Provozovna: Hoblíkova 2, 74101 Nový Jičín

Činnost: DARA BABY- dětské a kojenecké zboží

Ocenění za: DARA BABY je internetový obchod, prodejna a také velkoobchod dětského a

kojeneckého zboží. Firma má mnoholeté zkušenosti v oblasti dětských kočárků a

kojeneckého zboží. Samozřejmostí jsou bohatý sortiment, příznivé ceny, vstřícný

personál. 

Jméno/Název: Ingrid Schwarzová                                                                                      9

IČ: 87865378

Sídlo: 73514 Orlová - Lutyně, Ke Studánce 1036

Provozovna: Lešetínská 317/12a ( u VOKD), 73301 Karviná - Staré Město

Činnost: Cukrárna Inka

Ocenění za: V Cukrárně Ince velmi rádi zhotoví dorty pro jakoukoliv příležitost. Jejich dorty,

zákusky, mimi zákusky nejenom dobře vypadají, ale také velmi dobře chutnají.

Prioritou je pro ně spokojený zákazník, který se k nim rád vrací.

Jméno/Název: Lada Půčková                                                                                               10

IČ: 88185362



Sídlo: 74247 Hladké Životice, Hlavní 53

Provozovna: 747 05  Opava - Kateřinky, Vrchní 43

Činnost: BELLISSIMA Italská móda

Ocenění za: V prodejně Bellissima najdou zákaznice kvalitní sezónní italské oblečení, doplňky a

obuv v módních barvách. Zboží mají vždy jen exkluzivně po pár kouscích z

každého typu, vždy čtyřikrát za rok přichází s novými kolekcemi dle posledních

módních italských trendů. Samozřejmostí je ochotný personál, který umí dobře

poradit každé ženě.

Bellissima provozuje také e-shop a má další prodejnu v Novém Jičíně.

Jméno/Název: Stanislav Rek                                                                                             11

IČ: 41044011

Sídlo: 73946 Hukvaldy 51

Provozovna:

Činnost: Tropic Hukvaldy

Ocenění za: Firma Tropic Hukvaldy připravila pro své návštěvníky překrásné skleníky s

tropickými a subtropickými rostlinami, dále nabízí na ploše 360 m japonskou

zahradu, kde se pěstují bonsaje, bambusy, schizandry a mnoho dalších rostlin.

Jeden tropický skleník je obohacen o umělou skálu, ve které jsou terária pro plazy.

Děti zde můžou samy krmit Holandské kozy, králiky a morčata. V celém areálu se

návštěvník setkává s příjemnými lidmi, kteří svou práci berou jako koníček. 

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

IČ: 28626869

Sídlo: 79391 Úvalno 281

Provozovna: Nám.Svaté Hedviky 9, Opava 746 01

Činnost: Rodinná kavárna Mrňouskov

Ocenění za: Rodinná kavárna Mrňouskov nabízí příjemné prostředí - hernu pro rodiče s dětmi

všech věkových skupin, kde si děti mohou spolu hrát s různými hračkami, najdou

zde oblíbené kuličky, skluzavku, průlezky, odrážedla apod. Pořádají se zde dětské

narozeninové oslavy. Rodiče mohou využít hlídání dětí.

Jméno/Název: Ivo Marák                                                                                                       13

IČ: 42952450

Sídlo: Dolní nám. 118/2, 746 01 Opava

Provozovna:

Činnost: Výroba klíčů a zámkových systémů

Ocenění za: Příjemné a odborné vystupování zaměstnanců.


