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PŘEHLED OCENĚNÝCH 

podnikatelských subjektů Cenou SČS v Moravskoslezském kraji 
2010 

 
 

Cheesy Shop, s.r.o.              

IČ:              27855376 
Sídlo:  Čs. legií 1719/5, 702 00 Ostrava 
Činnost:  Prodejna holandského, francouzského a italského sýra, vín a biopotravin 
Ocenění za: Originální prodejna nabízí výborné čerstvé sýry, samozřejmostí je ochutnávka 

nabízeného zboží, příjemná obsluha. 
  
Josef  Barčák 
IČ:  73033839 
Sídlo:  739 61  Třinec – Oldřichovice 449 

Činnost:  Zahrady na klíč 

Ocenění za: Firma pana Barčáka poradí, a kvalitně zajistí projekci a realizaci nových 
zahrad, zajistí údržbu zahrad, ošetří vzrostlé stromy a také poradí se 
zavlažovacím systémem.  

 
ABESO  KRNOV, s.r.o. 
IČ: 25865803 
Sídlo:   Revoluční 62, 794 01  Krnov 
Činnost:  Prodejna pánského a chlapeckého společenského oblečení 
Ocenění za:   Prodejna nabízí standardní i luxusní oděvy pro slavnostní příležitosti – plesy,      
                       promoce, svatby. Šijí na míru kvalitní pánské a chlapecké obleky i košile za   
                       přijatelné ceny. V nabídce mají také klobouky, cylindry a svatební kloboučky a  
                       retro hole, jejichž rukojeti jsou odlévány z originálních forem z počátku  
                       minulého století a jsou postříbřené případně pozlacené.  

 
Rybí  dům, s.r.o. 
IČ: 27767965 
Sídlo:             Karvinská 234, 735 61 Chotěbuz 
Provozovna:    Karvinská 381, Chotěbuz 
Činnost:           Restaurace Rybí dům 
Ocenění za:  Rybí dům  nabízí výtečnou restauraci nejen s rybími specialitami, dále 

ubytování, prodej i chytání ryb a také možnost prohlídky stálé výstava 
sladkovodních ryb, které jsou umístěné v obřích akváriích. Samozřejmostí je 
provádění různých akcí, svatebních hostin i s obřady.  

 
Elvíra  Kerekešová 
IČ:   71928243 
Sídlo:  Štramberská 722, 742 58  Příbor 
Provozovna:    Náměstí Sigmunda Freuda 20, 742 58 Příbor 
Činnost:  Cukrárna U Elvíry 
Ocenění za: Cukrárna u Elvíry vyrábí zákusky, minizákusky, rolády, dorty z tradičních  
                        surovin, nepoužívají náhražky, hodně používají med, oříšky, tvaroh, jogurt a  
                        různé druhy ovoce. Cukrárna se díky svým netradičním domácím zákuskům  
                        pyšní označením speciálním logem „Vyrobeno v Beskydech®“.    
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Ing. Petr Burda  a  Radka  Zmijková 
IČ:  73265365 
Sídlo:  739 61  Třinec – Oldřichovice 617 
Činnost:  Dětský svět u Kamči 
Ocenění za:  Kamenná prodejna v Třinci a internetový obchod nabízí bohatý sortiment pro 

maminky i děti od těhotenských potřeb, přes výbavičku pro miminka, hračky, 
oblečení, kosmetiku, textil, nábytek, kočárky apod. a to vše za velmi dobré 
ceny.  

 
VEGA  PROVITA, s.r.o.  
IČ:                   26831601 
Sídlo:  Radniční 1242, 738 01  Frýdek-Místek 
Činnost: VEGA zdravá výživa 
Ocenění za: Specializovaná prodejna zdravé výživy. Vlastní výrobní činnost. Firma 

vytvořila vlastní značku PROVITA, pod kterou nabízí kvalitní a zároveň cenově 
přijatelné zdravé produkty. Firma provozuje několik dalších prodejen. Aktivně 
podporuje humanitární organizaci Adra. Podporují místní regionální aktivity 
zejména v oblastech práce s postiženými občany.  

 
Jana Kořistková  a  Kamil Bena  
IČ: 42072379, 11542047 
Sídlo::  Podolská 341, 747 41  Hradec nad Moravicí 
Činnost: Cukrárna Kamahaj 
Ocenění za:  Cukrárna je vyhlášena svými vynikajícími zákusky, dorty neuvěřitelných tvarů, 

vánočním cukrovím a hlavně čtyřmi druhy domácích koláčů. Výrobky vyrábí z 
másla a vajec a nešidí je náhražkami a dodávají je do mnoha prodejen po 
kraji.    

 
Počítače  Orlová,  s.r.o.  
IČ: 26824337 
Sídlo:  Osvobození 570, 735 14  Orlová - Lutyně 
Činnost: Prodej a servis výpočetní techniky 
Ocenění za: Firma se snaží o individuální přístup k zákazníkům. V prodejně je vždy 

ochotný personál s odbornými znalostmi, který velmi rád poradí.  
 
MVDr.  Pavel  Vašut 
IČ: 41018770 
Sídlo:  741 01  Starý Jičín – Palačova 82 
Činnost:  Pekárna Anežka 
Ocenění za:  Pekárna vyrábí a prodává tradiční valašské frgály pro slavnostní příležitosti i 

každodenní potřebu s distribucí. Kromě tradičních frgálů (makový, tvarohový, 
hruškový a další) pečou i zakázkově koláče na přání zákazníka. Frgál je 
možné koupit i on-line.  

 
Stanislav  Radiňák 
IČ: 65488008 
Sídlo:  Tichá 8, 735 81  Bohumín 
Činnost: Kominické práce, zámečnictví, vodoinstalace 
Ocenění za: Vysoká odbornost při poskytování  celého komplexu služeb, ochota a 

vstřícnost k zákazníkům.  
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Aleš  Střílka - ITAS 
IČ: 13601482 
Sídlo:  U Cukrovaru 1645/2a, 747 05  Opava 
Činnost: Vstupní systémy 
Ocenění za: Montáž garážových vrat, bran, závor, žaluzií, markýz, venkovních i 

interiérových dveří, centrální vysávací systémy.  Rychlé a odborné vyřízení 
objednávek, příjemní a ochotní pracovníci, krátké dodací lhůty.   

 

 


