
Příloha tiskové zprávy

Vybraní podnikatelé na cenu Spokojený zákazník MSK 2016

1.

Jméno/Název: Tomáš Vlk

IČ: 49581457

Sídlo: Hornická 928/5a, 747 23  Bolatice

Provozovna:

Provozovna není zřízena,  služby jsou spotřebitelům poskytovány v pohodlí jejich 

domova.

Činnost: Výroba jízdních kol, vozíků pro invalidy a jiných nemotorových dopravních 

prostředků 

Ocenění za: Pan Tomáš Vlk pod názvem „vše pro handicapované“ nabízí pomoc při výběru a

zabezpečení pomůcek pro handicapované všech věkových skupin a pro seniory. Nabízí

širokou škálu mechanických a elektrických vozíků, skútrů, chodítek, zvedáků, postelí a

jiných zdravotních prostředků.

Jeho hlavní devízou je dlouholetá praxe s handicapovanými spojená s rozsáhlými

zkušenostmi získanými v minulosti při práci v Rehabilitačním ústavu v Hrabyni. 

Jeho podnikatelský úspěch je dán vysoce kladným vztahem k handicapovaným a jeho

schopností vnímat a naplňovat jejich potřeby.

2.

Jméno/Název: Karla Smolková

IČ: 87678837

Sídlo: Střední 139, 747 15  Šilheřovice

Provozovna:

Činnost: ROTHSCHILDOVA cukrárna ŠILHEŘOVICE

Ocenění za: Malebná cukrárna se nachází již 5 let v prostorách bývalého majetku rodu Rothschildů. Pro

zákazníky nabízí příjemné posezení u kávy spolu s výbornými domácími zákusky, dortíky a

dalšími dobrotami. Zákazníci mohou také využít WIFI připojení zdarma, venkovní posezení,

nebo si pochutnat na výborné točené české zmrzlině. Součástí cukrárny je dětský koutek,

který potěší všechny děti i rodiče. Samozřejmostí je možnost objednání dortů pro každou

příležitost, mini zákusků, svatebního či vánočního cukroví, svátečních koláčů, plněného

listového pečiva, obložených chlebíčků či kanapek, salámových či sýrových mís.

3.

Jméno/Název: Bc. Blanka Sedlářová

IČ: 70246262

Sídlo: 73401 Karviná - Ráj, Nová 1512/9

Provozovna: Fryštátská 152, 733 01 Karviná - Fryštát

Činnost: Bylinky u Blanky

Ocenění za: Paní Sedlářová již 6 let provozuje prodejnu bylinek a všeho, co se týká přírodní

léčby a zdravého jídla. Nabízí široký sortiment bylin, různých čajů, bylinné masti,

kapky, tinktury, výluhy, gely a přírodní kosmetika. Nemalou řadou je zastoupeno

zboží zdravé výživy. Také se zabývá prodejem potravin pro občany s bezlepkovou

dietou, pro které má zboží širokého výběru. Zákaznici se zde vždy setkají s milou

obsluhou, která vždy velmi dobře poradí a pomůže vybrat vždy to správné ze

širokého sortimentu.



4.

Jméno/Název: Soňa Skřivánková

IČ: 65153782

Sídlo: Masařská 329/12, 746 01, Opava - Město

Provozovna:

Činnost:
KOBRAMODE - obchod s dámskou ležérní módou

Ocenění za: Paní Skřivánková nabízí dámskou ležérní módu "LEN PRO KAŽDOU PŘÍLEŽITOST",

určenou zákazníkům, kteří se chtějí odlišit, mají rádi přírodní materiály, pohodlné,

jednoduché střihy a především nadčasovou módu, která se dá vzájemně kombinovat,

doplňovat a nepodléhá módním trendům. Společným znakem této módy je návrat k

přírodním materiálům - především ke lnu. Hlavním cílem je spokojenost zákazníka a kvalitní

zpracování modelů.

5.

Jméno/Název: NAGAMAS s.r.o.

IČ: 26802392

Sídlo: 739 51, Dobrá 324 

Provozovna: Těšínská 537/4, 736 01, Havířov - Bludovice 

Činnost:
Svatební salon Vanessa 

Ocenění za: Svatební Salon Vanessa již dlouhou dobu nabízí svým klientům nádherné svatební a

společenské modely. Pravidelně přichází s nabídkou novinek a to nejen ve výběrů nových

druhů materiálů, ale hlavně nových a originálních střihů. Svatební salon zajistí pro svatební

den vše dle přání a spokojenosti klientů. Zákazníci se zde vždy setkají se skvělým

přístupem, profesionálním a vstřícným personálem a velmi příjemnými cenami.

6.

Jméno/Název: Václav Hýl

IČ: 87471833

Sídlo: Sakrovecká 88, 739 23, Stará Ves nad Ondřejnicí - Košatka

Provozovna:

Činnost: Zámečnictví Hýl 

Ocenění za: Zámečnictví pana Hýla se zaměřuje především na kované ploty a kované brány. 

Prioritou zámečnictví je spokojený zákazník, zaměřují se na individuální přístup a 

vždy se snaží maximálně naplnit požadavky a potřeby každého zákazníka. Mají 

dlouholeté zkušenosti a zákazníkům je vždy k dispozici plně vyškolený personál. 

7.

Jméno/Název: Ing. Pavlína Byrtusová

IČ: 73916986

Sídlo: Stará Rudná 192, 793 31  Rudná pod Pradědem

Provozovna: Nerudova 141/5, 792 01  Bruntál 

Činnost: Sladký bar - Domácí muffiny 

Ocenění za: Paní Byrtusová nabízí různé muffiny všech chutí. Velmi úspěšně se snaží uspokojit

i ty nejmlsnější jazýčky. Sladký bar nabízí zákazníkům velký výběr domácího

pečiva a to jak sladké tak i slané, bezlepkové, bezlaktozové, bezcukru.

Samozřejmostí je milá obsluha a příjemné posezení u kávy, čaje, vína nebo

čehokoliv jiného. Zákazníci si mohou výrobky objednat také přes eshop, doručení

funguje naprosto perfektně.

8.



Jméno/Název: Markéta Toběrná

IČ: 62356224

Sídlo: 742 91 Velké Albrechtice 95

Provozovna:

Činnost: Ekofarma Šťastná koza

Ocenění za: Ekofarma Šťastná koza vznikala pořízením prvních koziček plemene bílá

krátkosrstá. Ekofarma nabízí především velký výběr čerstvých kozích výrobků, má

schválený prodej mléka ze dvora a registrovanou malou sýrárničku. Zdejší čerstvý

kozí sýr získal ocenění regionální potravina Moravskoslezského kraje. V současné

době na farmě chovají kromě koz, krávy, prasata, slepice, koně, husy ... Zákazník

si zde může vyzkoušet "den na farmě", tzn. aktivně si vyzkouší pod odborným

dohledem práce na farmě a ochutná farmářský oběd.

9.

Jméno/Název: Antonín Směšný - DAJAS

IČ: 46138625

Sídlo: Revoluční 900/38, 794 01 Krnov

Provozovna:

Kontakt: dajas.mistr@tiscali.cz, 722 529 295, 554 614 359, www.barvydajas.cz

Činnost: Prodejna barev a laků (maloobchod, velkoobchod)

Ocenění za: Výborně zásobená prodejna, kvalitně vyškolený a ochotný personál. Nabídka

poradenství. 

10.

Jméno/Název: Zuzana Žídková

IČ: 73089010

Sídlo: Hlavní 61/57, 747 06 Opava 6

Provozovna:

Činnost: Potřeby pro šití, metrový textil, vedení kursů

Ocenění za: Velmi příjemný osobní přístup, ochota poradit, vybrat. Kurzy na vysoké

profesionální úrovni. Také zboží na dobírku a e-shop.

11.

Jméno/Název: Gustav Kořínek

IČ: 40303623

Sídlo: Luční 316, 74901 Vítkov

Provozovna:

Činnost: Profi Dům.cz

Ocenění za: Internetový obchod s širokou škálou nabízeného zboží. Zákazníci oceňují pestrost 

nabízeného zboží, rychlost dodání.

12.

Jméno/Název: Ing. Patrik Wieder 

IČ: 73936448

Sídlo: Hlinská 35, 747 33, Oldřišov 

Provozovna: Zámecká ulice, 747 33  Oldřišov

Činnost: Okrasná školka Oldřišov

Ocenění za: Okrasná školka v Oldřišově nabízí sortiment okrasných dřevin vhodných pro 

výsadbu na trvalé stanoviště. Zákazníkům nabízejí jednak poradenství a také 

možnost využít jejich služby v oblasti zahradní architektury a to jak návrhy tak i 

samotnou realizaci a následnou údržbu zahrad.

13.

mailto:dajas.mistr@tiscali.cz#


Jméno/Název: DAVID stolařství s.r.o.

IČ: 25850954

Sídlo: Lukavec 101, 742 45  Fulnek

Provozovna:

Činnost: DAVID stolařství

Ocenění za: Stolařství David se v současné době  specializuje na výrobu samonosných 

schodišť, obklady schodišť masivním dřevem a obklady technologií Postforming. 

Samozřejmě zvládnou velmi rádi, precizně a kvalitně vyrobit cokoliv ze dřeva dle 

přání zákazníků. Na trhu působí již od roku 1991 a za dobu své existence načerpali 

spoustu zkušeností ve svém oboru, což dokazuje celá řada výrobků a spokojených 

zákazníků a to nejen v ČR ale i v Rakousku a Německu.


