
Seznam schválených podnikatelů po jednání Odborné komise

1.

Jméno/Název: SNABYTEK COMPANY s.r.o.

IČ: 286 18 203

Sídlo: Ve Statku 1966/2, Hlučín 748 01

Provozovna: Mírové náměstí 29, Hlučín 748 01

Činnost: SNABYTEK COMPANY s.r.o. - Interiérové studio Hlučín

Ocenění za: SNABYTEK je obchodně-výrobní společnost zabývající se komplexní dodávkou

bytových i obchodních interiérů. Nabízí vlastní výrobu kvalitního nábytku za

rozumné ceny. Navrhují a vyrábí luxusní kuchyně, vestavěné skříně, koupelnový

nábytek, design obývací stěny, dveře a zárubně, podlahy a koberce, terasy.

Zákazníkům dodají i odpovídající dekorativní předměty, aby byl celý interiér dle

přání splněn.

2.

Jméno/Název: Rostislav Buček  

IČ: 43550550

Sídlo: Morávka 400, 739 04 Morávka 

Provozovna:

Činnost: Hotel a pension U přehrady

Ocenění za: Hotel U Přehrady je ideální jako ubytování na horách v pohoří Beskyd. Je vhodný

pro dovolenou s dětmi, s možností využití všech atrakcí včetně bazénu, dále pro

pobyty v přírodě, rekondiční pobyty a firemní školení.

Hotel a pension je krásné místo pro strávení příjemné rodinné dovolené.

3.

Jméno/Název: MA´MA GROUP CZ, s.r.o.

IČ: 29457301

Sídlo: Poděbradova 2738/16, 702 00 Ostrava

Provozovna:

Činnost: MA’MA Café Restaurant

Ocenění za: Ma‘Ma  Café je nekuřácká restaurace s připojením k wifi, je postavena na klasické 

kuchyni s jednoduchým a přesto vytříbeným stylem reflektujícím jednotlivá roční 

období. Vybírají jen ty nejlepší ingredience středomořské kuchyně a podle sezóny 

doplňují pokrmy i čerstvými produkty přímo z našeho regionu. Součástí Ma´Ma je 

cukrářství nabízející výtečné dobroty pro každou příležitost a galerie.

4.

Jméno/Název: David Kučera    

IČ: 86933892

Sídlo: Ostrava – Petřkovice, Údolní 291, 725  29 

Provozovna:

Činnost: Zlatnický a Klenotnický Ateliér



Ocenění za: David Kučera je talentovaný Český umělecký zlatník, klenotník, návrhář šperků s

více jak desetiletou praxí . Zabývá se především zakázkovou výrobou šperků s

nejrůznějšími přírodními drahokamy . Jak tradičním způsobem, ručně podle

starých klenotnických a zlatnických technik, tak i pomocí nejmodernějších 3 D

technologii . Je to návrhář, který se osobně věnuje zákazníkům a vytváří šperky

přesně podle představ, vkusu či životního  stylu klienta.

5.

Jméno/Název: Pavel Dostál

IČ: 68943199

Sídlo: Oblouková 1330, 72525 Ostrava-Polanka nad Odrou

Provozovna:

Činnost: Čalounictví Pavel Dostál

Ocenění za: Čalounictví Pavel Dostal je zkušená firma a v oblasti čalounictví působí již 11 let.

Zabývá se navrhováním renovací a realizací na klíč. Používá kvalitní materiály

převážně od českých dodavatelů a  kvalitní italské kůže.

6.

Jméno/Název: Robin Fryś

IČ: 70324298

Sídlo: Mickiewiczova 1944/76, 73301 Karviná

Provozovna:

Činnost:
RELAXUNAS KOSMETIKA STUDIO VISAGE

Ocenění za: Kosmetické studio Visage nabízí širokou škálu kosmetických služeb v příjemném

prostředí, které klientům plně umožňuje oddat se uvolňující atmosféře s

profesionální kolagenovou kosmetikou. Prioritou studia je spokojený klient, proto

kladou důraz na kvalitu zákaznického servisu a individuální poradenství. Ve studiu

lze kosmetické výrobky zakoupit, provozují také e-shop.

7.

Jméno/Název: Monika Cyroňová

IČ: 62308050

Sídlo: 73572   Petrovice u Karviné, Závada 250

Provozovna: Čáslavská 1067,  Nový Bohumín  73581

Činnost: Květinové studio 

Ocenění za: Květinové studio paní Cyroňové nabízí krásné květiny pro sváteční i všední den. 

Zákazníci si velmi cení krásné a precizní práce při vázání kytici přesně podle přání 

a představ klientů. Odborně zaškolený personál v květinářství nabízí nejen veškeré 

služby týkající se oblasti květiny, ale též ochotně poradí v oblasti botaniky a 

zahradnictví. Všechny činnosti jsou zaměřeny na plnou spokojenost zákazníků. 

Velký důraz je kladen na maximální kvalitu nabízeného zboží, schopnosti 

pracovníků a příjemné prodejní prostředí.

8.

Jméno/Název: LUBRIMEX, s. r. o.



IČ: 61945269

Sídlo: Albrechtická 751/82, 79401 Krnov - Pod Bezručovým vrchem

Provozovna:

Činnost: Optika Lubrimex

Ocenění za: Optika Lubrimex nabízí svým zákazníkům odborné měření zraku, široký výběr

dioptrických a slunečních brýlí, aplikaci kontaktních čoček, roztoky na kontaktní

čočky, opravy a úpravy brýlí. Samozřejmostí je vstřícný, ochotný personál, který

poskytuje kvalitní poradenství. Zákazníci především oceňují ochotu, odbornost,

rychlost a to vše za rozumné ceny.

9.

Jméno/Název: Artemis Válková

IČ: 88590712

Sídlo:  73553 Dolní Lutyně, K Vodárně 252

Provozovna:

Činnost: FotoArtemis

Ocenění za: Fotografické studio se zabývá především fotografováním budoucích maminek, dětí

od miminek až po teenagery, rodin včetně domácích mazlíčků, portrétů žen nebo

párů a také fotografováním svateb.

10.

Jméno/Název: Bronislav Sikora

IČ: 45218510

Sídlo: 73991 Dolní Lomná 217

Provozovna: Dolní Lomná 17 , 739 91 Dolní Lomná

Činnost: Pekárna a cukrárna Sikora

Ocenění za: Pekárna už více než dvacet let pro své zákazníky každý den připravuje široký

sortiment ručně zpracovaného a tvarovaného pečiva a chlebů. Výrobky si zákazníci

mohou zakoupit ve firemních prodejnách a také u více než 50 regionálních

odběratelů. Firma také vyrábí výborné cukrářské výrobky, které jsou připravované

podle receptu babičky a dělají radost spokojeným zákazníkům, kteří rádi vrací.

11.

Jméno/Název: Marta Lhotská

IČ: 63304350

Sídlo: Rolnická 1234/21, 747 05 Opava 5

Provozovna:

Činnost: Reklamní a dárkové předměty a služby

Ocenění za: Odbornost pracovníků,  kvalitní a rychlá práce, spokojenost zákazníků.

12.

Jméno/Název: Zdeněk Bačina 

IČ: 43597122

Sídlo: Hlavní 299, 747 81 Otice



Provozovna: Zadní ul., 747 41 Branka u Opavy

Činnost: Zahradnictví BRANKA - ZÁVLAHA

Ocenění za: Nabízí kvalitní a ojedinělé zboží vlastní produkce, dále i velikou škálu služeb. 

Působí na místním trhu a hlavním cílem této firmy je přímý kontakt s koncovým 

zákazníkem.





 


