
Cena SČS MSK 2015 - konečný výběr
1.

Jméno/Název: Silvie Ďurinová

IČ: 88141268

Sídlo: 74719 Bohuslavice, Petra Bezruče 457

Provozovna: Dlouhoveská 439/2, 748 01 Hlučín

Činnost: ZSservis - Aranžérský a květinový servis

Ocenění za: Jedná se o velmi pěkné květinářství, kde pro každou příležitost doporučí, uvážou a

naaranžují krásné kytice. Firma zajišťuje také rozvoz květin. Vždy mají velký výběr

čerstvých, krásných a rozmanitých květin. V prodejně i na eshopu je možné si

vybrat nejen živé květiny, ale zákazníkovi se dostane velký výběr sušených květin,

dekorací, bytových doplňků. To vše je doplněno příjemných prostředím a pečlivým

a milým personálem.

2.

Jméno/Název: Jaroslava Fojtíková

IČ: 479 70 634

Sídlo: Karvinská 1285/23, Havířov, 73601

Provozovna: 735 42  Těšínská 147/17, Těrlicko

Činnost: Výroba zeleninových hořčic - e-shop Zeleninová hořčice

Ocenění za: Paní Fojtíková nabízí domácí produkty, které se vyrábí z nejkvalitnější čerstvé a

důkladně prověřené zeleniny a ovoce. Jedná se velmi chutné, rozmanité a kvalitní

české výrobky, které zákazníci oceňují a doporučují dalším a dalším zákazníkům.

Výrobky mohou zákazníci získat ve vlastní prodejně, prostřednictvím e-shopu a

hlavně na farmářských trzích.

Samozřejmostí je profesionální přístup, ochota.

3.

Jméno/Název: Karin Smiešková

IČ: 74732641

Sídlo: 73541 Petřvald, Ve Finských 1826

Provozovna:

Činnost: Úklidová služba Sylva



Ocenění za: Úklidová služba Sylva nabízí profesionální úklidové práce jak pro domácnosti tak

pro firmy a vždy své práce přizpůsobí především požadavkům a potřebám

zákazníkům. Firma zajistí generální úklid, pravidelný úklid nebo úklid jednorázový a

samozřejmostí je profesionální přístup, kvalita odvedené práce a diskrétnost.

Zákazníci se velmi rádi k využívání nabízených úklidových prací vracejí.

4.

Jméno/Název: NORTHMAN OUTDOOR s.r.o.

IČ: 25821237

Sídlo: Na Ostrově 1229/1, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Provozovna: K. H. Máchy 951/5, 792 01, Bruntál

Činnost: Český výrobce sportovních ponožek

Ocenění za: Firma je českým výrobcem sportovních ponožek, které nabízí jak v prodejně tak v 

eshopu. K jejich výrobě používají nejmodernější materiály a design. Neustále vyvíjí 

nové produkty, u kterých upřednostňují především potřeby zákazníků a jejich 

maximální komfort. Snaží se přizpůsobit potřebám zákazníků a tomu podřizují 

volbu materiálů a použitých technologii, tak aby vyrobené ponožky splňovaly i ty 

nejnáročnější kritéria. Firmu tvoří tým odborníků, který plní přání zákazníků.

5.

Jméno/Název: Oldřich Rys 

IČ: 12653306

Sídlo: Na Drahách 617/20, 742 21, Kopřivnice

Provozovna: Záhumenní 1152/4, 742 21, Kopřivnice

Činnost: Knihkupectví POHODA

Ocenění za: Příjemné knihkupectví s dlouholetou tradicí provozovny v Záhumenní, kde vždy na

zákazníky čeká příjemný personál, který se velmi ochotně a trpělivě snaží

doporučit zákazníkovi pro něj to nejlepší. V současné době pan Rys provozuje dvě

knihkupectví a přehledný internetový obchod. V nabídce je spousta titulů různých

žánrů.

6.

Jméno/Název: Josef Zimml

IČ: 11563087



Sídlo: Dvořákova 1631/12, 735 06, Karviná

Provozovna:

Činnost: Zlatnictví Josef Zimml - zakázková výroba šperků

Ocenění za: Jedná se o zlatnictví s dlouholetou tradicí. Pro zákazníky je připravena široká

nabídka ručně vyráběných šperků, které jsou připravené v kamenném obchodě

nebo je možné objednat na internetových stránkách firmy. Stále i nové zákazníky

se vždy těší milý kolektiv pracovníků, který rád poradí s opravou, úpravou nebo

zakázkou nového výrobku. Pro své zákazníky jsou připraveni šperky dle jejich

představ vyrobit a také opravit jejich stávající.

7.

Jméno/Název: Slezská pekárna JK s. r. o.

IČ: 25823451

Sídlo: Frýdek-Místek - Frýdek, Slezská 1082, PSČ 73801

Provozovna:

Činnost: Pekařství, cukrářství

Ocenění za: Dlouhodobé úspěšné působení pekárny a cukrářství ve velmi tvrdé konkurenci.

8.

Jméno/Název: Ing. Roman Bruss

IČ: 74129821

Sídlo: Mládežnická 367, 747 57 Slavkov

Provozovna: Nám. Svaté Hedviky 2680/9, 746 01 Opava

Činnost: Contours Opava Fitnes pro ženy

Ocenění za:  Poskytování fitnesu pro ženy pod vedením zkušených cvičitelek, příjemné 

prostředí, odborný přístup zaměstnanců, časově dostupná služba pro veřejnost. 

Tým trenérek sestaví cvičení přímo na míru.

9.

Jméno/Název: Šárka Lipinová

IČ: 14566923

Sídlo: 71700 Ostrava - Bartovice, Šenovská 440/351

Provozovna: Šenovská 295, Ostrava-Bartovice

Činnost: Pekařství Bartovice



Ocenění za: Pro své zákazníky pečou Bartovický chléb z přírodního kvásku, svatební koláče,

mnoho jiného sladkého i slaného pečiva. Ruční výroba a původní receptury,

zaručují perfektní chuť a dobrou volbu.

10.

Jméno/Název: Kateřina Kilarová

IČ: 63688662

Sídlo: Bieblova 2071/22, 702 00 Ostrava 

Provozovna: ul. Na Hradbách 18, Ostrava

Činnost: Kosmetický salón Studio KILI

Ocenění za: Kateřina Kilarová je velmi šikovná kosmetička, která se neustále vzdělává a zajímá

se o nejnovější trendy ve svém oboru, které pak úspěšně aplikuje na svoje

zákazníky, kteří si ji velmi pochvalují a rádi se k ní vrací.

11.

Jméno/Název: Vladimír Kuňák

IČ: 14569001

Sídlo: 74258 Trnávka 134

Provozovna: Fryčovická 196, 739 44 Brušperk

Činnost: Truhlářství VŠK

Ocenění za: Truhlářství VŠK je sdružení fyzických osob podnikajících v oboru dřevovýroba,

stolářství, truhlářství a výroba nábytku již od roku 1992. Základem úspěchu firmy

jsou především dlouholeté profesní zkušenosti. Vyrábí na míru kuchyňské linky,

obývací sestavy, ložnice, vestavěné skříně a jiný nábytek a různé dřevěné

doplňky.

12.

Jméno/Název: Na Zámku, s.r.o.

IČ: 27764621

Sídlo: Masarykovo nám. 1/1, Fryštát, 733 01 Karviná

Provozovna:

Činnost: Café & Restaurant Na Zámku



Ocenění za: Restaurace Na Zámku Karviná Fryštát se nachází v levém křídle fryštátského

zámku Pro zákazníky je připravena bohatá nabídka pokrmů připravovaná v nové a

moderní kuchyni. 

13.

Jméno/Název: Řeznictví H+H, s.r.o.

IČ: 26788942

Sídlo: Hladké Životice, Hlavní 46, PSČ 74247 

Provozovna: Hlavní 63, 736 01  Havířov

Činnost: Řeznictví H+H, s.r.o.

Ocenění za: Řeznictví H+H, s.r.o. v Havířově nabízí denně svým zákazníkům čerstvé maso a

uzeniny z kvalitních surovin. Zákazníkům se vždy věnuje ochotný personál.

vedoucí prodejny: Hrubešová Kamila.

14.

Jméno/Název: Zdeněk Šopík, s.r.o.

IČ: 28607708

Sídlo: Studénka - Butovice, Butovická 14, PSČ 74213

Provozovna:

Činnost: Tepelné a zvukové izolace, klempířství a rekonstrukce střech

Ocenění za: Firma pana Šopíka má letité zkušenosti v oblasti tepelné a zvukové izolace,

klempířství a rekonstrukce střech. Zajišťuje kvalitní izolace různých objektů. Vždy

se snaží najít cenově dostupné a účinné řešení. Za kvalitu a odbornost prací si ručí

svým dobrým jménem. 


