
 

 

                                                                                                                                              Příloha tiskové zprávy 

  

Jméno/Název: MOFIS CZECH s.r.o.                                                                                   1 

IČ: 26866609 

Sídlo: Palhanecká 479/18, 74707 Opava - Jaktař 

Provozovna: Žimrovická 663, 747 41 Hradec nad Moravicí 

Činnost: Hotel Belaria 

Ocenění za: Hotel je umístěn v nádherném údolí řeky Moravice v areálu zámeckého parku s 
výhledem na zámek, je ideální jak pro rodinnou dovolenou, tak pro pořádání 
různých oslav a školení. Nabízí také spoustu volnočasových aktivit na velmi vysoké 
úrovni. Hostům je k dispozici wellnes, bazén, sauna a další zábava jako např. šipky, 
kuželky, půjčení čtyřkolek apod. Součástí je příjemná restaurace. Milý personál 
hotelu klientům vždy rád a ochotně poradí. Ceny jsou zde přijatelné. 
Díky příjemnému prostředí nabízí hotel klientům klidné ubytování vhodné pro 
odpočinek. Hosté se mohou během pobytu věnovat nejrůznějším sportovním 
aktivitám, které hotel a jeho blízké okolí nabízí. 

  

Jméno/Název: Ing. Jaroslav  MORIC                                                                                  2 

IČ: 67334962 

Sídlo: 747 23, Bělá 36  

Provozovna: Nám.Svaté Hedviky 9, 74600  Opava 

Činnost: Masáže všeho druhu, možné kombinace masáží, mimo thajské a čokoládové 
masáže 

Ocenění za: Krásné, uklidňující prostředí, ochotná masérka příjemného vystupování, vždy 
ochotná, zákazníci se vždy rádi vracejí. 

  

Jméno/Název: Ing. Artur Komárek                                                                                     3 

IČ: 12121452 

Sídlo: 74725 Rohov, Slezská 86 

Provozovna:  

Činnost: Hospoda "U Komárků" 

Ocenění za: Hospoda "U Komárků" je vyhlášená přípravou specialit pečených v peci na 
bukovém dřevě, jako jsou pečená kolena, krocani, kýty. Hospoda je ve stylu 30-tých 
let minulého století, a hosté zde mohou vychutnávat chvíle odpočinku u výborného 
jídla a u piva z vlastního pivovaru. Pivo  z pivovaru je vařeno tradiční metodou, bez 
pasterizace, čímž v pivu zůstávají zachovány nejen všechny vitamíny řady „B“, ale i 
další zdraví prospěšné látky. Do této hospody jezdí hosté z širokého okolí a také si 
pečené speciality na objednávku odvážejí. Hosté se vždy rádi vracejí. 

  



 

 

  

Jméno/Název: Ollies dorty s.r.o.                                                                                        4 

IČ: 28596030 

Sídlo: Výstavní 2968/108, 70300 Ostrava - Vítkovice 

Provozovna:  

Činnost: Cukrárna Ollies 

Ocenění za: Cukrárna Ollies vyrábí kvalitní cukrárenské výrobky bez použití rostlinných tuků, 
chemických konzervačních látek a práškových vycpávek jako jsou dorty, dezerty, 
záviny, sladké pečivo, bábovky, koláče, cukroví a čokoládové pralinky. 
Samozřejmostí je zhotovení narozeninových, svatebních a dětských dortů dle přání 
zákazníků. V útulné cukrárně je vždy milý a ochotný personál. 

  

Jméno/Název: Ing. Jiřina Krajčová                                                                                      5 

IČ: 73263303 

Sídlo: 73553 Dolní Lutyně, K Penzionu 1145 

Provozovna: ul. U Moravy 808, 73514 Orlová-Lutyně 

Činnost: Lahůdky Hvězda  

Ocenění za: Lahůdkárna Hvězda nabízí vše co do lahůdkářského sortimentu patří, jako jsou 
chlebíčky, obložené mísy, bagety, pomazánky, saláty, aspiky, rautové speciality. Při 
výrobě lahůdek používají ověřené suroviny od tradičních českých firem a 
dodavatelů a dbají na tradici českých lahůdek. Výrobky jsou vždy čerstvé, kvalitní a 
velmi pěkně vypadají. Reagují na poptávku trhu a stávající nabídku se snaží stále 
rozšiřovat o nové druhy jako např. více zeleninových, bezmajonézových salátů a 
lehkých pomazánek. 

  

Jméno/Název: Ing. Ivan Svoboda                                                                                        6 

IČ: 11192798 

Sídlo: Balbínova 180/8, 725 29 Ostrava - Petřkovice 

Provozovna:  

Činnost: Elektronické vzdělávací hračky, experimentální stavebnice a hlavolamy 

Ocenění za: Firma Ing. Ivan Svoboda je výhradně český výrobce elektronických 
experimentálních stavebnic, didaktických hraček, netradičních her a hlavolamů. 
Jedná s o velmi dobře zpracované hračky, se kterými se děti rády hrají a zároveň 
se naučí spoutu zajímavých věcí. Výrobky lze zakoupit jak přes jejich eshop, tak 
jsou k dostání v různých obchodech s hračkami. 

  

Jméno/Název: Petra Pamánková                                                                                          7 

IČ: 73199745 

Sídlo: 73601 Havířov - Podlesí, Kosmonautů 1233/43 

Provozovna: E.F.Buriana 869/4a (Bílý dům - 4.NP), 73601  Havířov - Město 



 

 

Činnost: SILHOUETTE Body & Face Studio 

Ocenění za: V tomto studiu se klientky cítí velmi dobře, snaží se jim vyjít maximálně vstříc a 
nabízí zde možnosti a ošetření, jak dokonale vypadat a zároveň se dokonale cítit.  

  

Jméno/Název: AL-VO ATELIÉR s.r.o.                                                                                   8 

IČ: 27843343 

Sídlo: 73981 Košařiska 73 

Provozovna: Oldřichovice 788, 739 61 Třinec 

Činnost: E-shop www.dekoracedoplnky.cz  

Ocenění za: E-shop nabízí pestrý výběr obrazů, dekorací a bytových doplńků. Zákazník si může 
vybírat ze široké palety obrazů na plátně, dřevořezeb a sošek koček, ptáků, slonů, 
žiraf a dalších zvířátek, etnické předměty a domorodé masky z tropického dřeva. 
Zajímavé zboží je pro mnoho zákazníků inspirací pro originální dárky pro své 
příbuzné a známé. Samozřejmostí je možnost zakoupení dárkového poukazu, 
rychlost doručení, zboží skladem, bezproblémové vyřízení případných reklamací. 
 

   

Jméno/Název: ELEKTRO KRUPA expert s.r.o.                                                                   9 

IČ: 26847191 

Sídlo: Ostravská 136/6, 74801 Hlučín 

Provozovna:  

Činnost: ELEKTRO KRUPA expert s.r.o. 

Ocenění za: Elektro krupa expert je kamenný a internetový obchod s dlouhou tradicí. Nabízím 
kompletní zančkový sortiment elektro zásadně určený pro český trh (domácí a 
vestavné spotřebiče,  spotřební elektroniku, IT, telefony, meteo stanice a mnoho 
dalšího). Samozřejmostí je odborné poradenství, záruční a pozáruční servis. 

  

Jméno/Název: Renáta Jakubcová                                                                                     10 

IČ: 46163077 

Sídlo: 74221 Kopřivnice - Lubina 495 

Provozovna: Místecká 1116, 742 58 - Příbor 

Činnost: Samoobslužná prádelna - Madlenka 

Ocenění za: V provozovně v Příboře si mohou zákazníci sami vyzkoušet profesionální pračky s 
mincovníkem, které jsou známé z amerických filmů. Mimo samoobslužnou prádelnu 
je k dispozici rovněž prádelna s obsluhou nabízející navíc možnost mandlování a 
ručního žehlení prádla. 

  

Jméno/Název: ETNO restaurant s.r.o.                                                                               11 



 

 

IČ: 1594567 

Sídlo: Farní 16, 738 01 Frýdek-Místek 

Provozovna:  

Činnost: Vegetariánská restaurace 

Ocenění za: Jedná se o vegetariánskou restauraci ETNO, která používá kvalitní suroviny. 
Zákazníci se zde rádi vrací díky neobyčejně příjemné obsluze, útulnému prostředí, 
výbornému a ve F-M zcela ojedinělému menu a celkové úžasné atmosféře podniku. 
Jídlo je možné nechat si dovést a za symbolický peníz a s úsměvem a milým 
slovem zdarma. Nabízejí excelentní chléb  a vynikající sladkosti vlastní výroby. 
Rovněž ceny jsou za nabízenou kvalitu více než konkurenceschopné. Také je zde 
možné navštívit jejich kurz vaření.  
 

  

Jméno/Název: Grzegorz Adamus                                                                                      12 

IČ: 1282956 

Sídlo: Kolofíkovo nábřeží 1128/3, 747 05, Opava - Kateřinky  

Provozovna: Rolnická 29, 747  05 Opava 5 

Činnost: Grzegorz ADAMUS-BISTRO 

Ocenění za: Bistro, které se specializuje na obědy a víkendové oslavy. Do tohoto bistra rádi 
dochází lidé z celé Opavy na vyhlášené obědy, chutné jak od maminky, veliké 
porce, příjemné prostředí, ochotný personál. 

  

Jméno/Název: Vojtěch Fojtík                                                                                              13 

IČ: 63014149 

Sídlo: Albrechtická 1035/29, 794 01, Krnov - Pod Bezručovým vrchem  

Provozovna:  

Činnost: FOJTÍK VOJTĚCH –  VF SERVIS kotlů 

Ocenění za: Nabízí servis plynových, olejových i fosilních kotlů. Dodává a montuje měřicí či 
regulační techniku včetně tepelných čerpadel. 
Ochotný personál, kvalitně provedená práce, vždy vyjdou vstříc zákazníkovi. 

  

Jméno/Název: Renáta Pašková                                                                                           14 

IČ: 71894977 

Sídlo: 74722 Dolní Benešov, Osada míru 414 

Provozovna: Opavská 150 , 72422 Dolní Benešov 

Činnost: Krejčovství Renáta Pašková 

Ocenění za: V krejčovství provádí opravy a úpravy oděvů. Zároveň prodávají galanterii, spodní 
prádlo, plavky, ponožky, silonky, bytový textil, stříbrné šperky. Pro děti zde šijí 
úžasné kapsáře na stěny, postýlky, postele (www.kapsare.websnadno.cz). Kapsáře 
lze objednat přes e-shop a také je možné nechat si kapsář ušít na míru s vlastními 
motivy. 

 


