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PŘEHLED OCENĚNÝCH 

podnikatelských subjektů Cenou SČS v Moravskoslezském kraji 
2011 

 
 

Richard  Valenta           

IČ:              75989174 
Sídlo:  Sosnová 387, 739 61 Třinec – Dolní Líštná 
Provozovna:  1. Máje 500, 739 61  Třinec 
Činnost:  RV Richard Valenta – Úklidové služby, pomocné práce, maloobchod                
Ocenění za: Nabízí úklidy domácností i firem, zabývají se údržbou nemovitostí i údržbou 

zeleně. Nabízí likvidaci odpadů, praní koberců, odklízení sněhu i ze střech 
apod. 

  
Zdeněk Škarka 
IČ:  49571109 
Sídlo:  741 01 Nový Jičín – Bludovice 11 
Činnost:  PNEUnet.cz – on-line prodej pneumatik 

Ocenění za: PNEU net.cz nabízí pneumatiky za rozumné ceny jak pro osobní tak i pro 
užitkové a nákladní vozy všech významných značek. Mají mnohaleté 
zkušenosti v oblasti pneu a ochotné a  odborně poradí. Také se zabývají 
hodnocením pneumatik od samotných uživatelů.  

TRILEK, a.s.. 

IČ: 26874571 
Sídlo:   1. Máje 17, 739 61  Třinec 
Činnost:  Lékárna Oáza 
Ocenění za: Lékárna Oáza je nejstarší lékárnou na území města Třince. Vedle volně 

prodejných léků a léků na lékařský předpis také nabízí potravinové doplňky, 
léčebnou kosmetiku, homeopatika, zdravotní obuv, veterinární přípravky a 
mnoho dalšího. Zákazníkům se věnují vždy ochotní a milí lékárníci, kteří 
odborně poradí. V lékárně Oáze je také velmi přehledný e-shop, kde je možné 
objednané zboží nechat si doručit nebo osobně vyzvednout v lékárně. 

Pekařství  Illík, spol. s r.o. 

IČ: 43960651 
Sídlo:             743 01  Bílovec – Lhotka 8 
Provozovna:    Prodejna Fulnek, Masarykova 59 
Činnost:           Prodej pekařských výrobků 
Ocenění za:  Prodejna Pekařství Illík ve Fulneku nabízí zákazníkům pekařství, cukrářství a 

rychlé občerstvení. Výrobky jsou vždy z čerstvých a kvalitních surovin. Čerstvé 
pečivo pečou v prodejně. Vstřícný a milý personál je samozřejmostí. 
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Eva  Hájková 
IČ:   70316651 
Sídlo:  Jugoslávská 1130/17, 741 01 Nový Jičín 
Činnost:  Cukrárna  Heliera Losertovi 
Ocenění za: Cukrárna Heliera Losertovi je rodinný podnik, který nabízí nejen vlastní 

cukrářské výrobky, jako jsou dorty, zákusky, cukroví apod., ale i studenou a 
teplou kuchyni, zajistí rauty, bankety a různá pohoštění dle přání klientů. Svým 
zákazníkům vyšli vstříc a pečou i slané dorty. 

Hukvaldská pekárna, s.r.o. 

IČ:              28606205 

Sídlo:  Syllabova 1278/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
Provozovna:   Prodejna Hukvaldy 17 
Činnost:  Prodej pekárenských výrobků 
Ocenění za:  Hukvaldská pekárna nabízí široký sortiment pekárenských výrobků. Pečou 

koláče, koláčky, preclíky a drobné pečivo na svatby, oslavy i rodinné 
příležitosti. Výrobky jsou vyráběny podle tradičních receptur a mají originální 
design.  

Radim  Kuboš  

IČ:                   63050102 
Sídlo:  Pabla Nerudy 61a/236, 742 21 Kopřivnice 
Činnost: Bubla City Ranch Kopřivnice 
Ocenění za: Bubla City Ranch se zabývá chovem amerických koní, ve stájí je umístěno 17 

koní,  každoročně pořádá westernové závody. Na Ranči je restaurace 
s typicky westernovým stylem.  

Pavla  Konvičková  

IČ: 46156437 
Sídlo::  742 74  Tichá 467 
Činnost: Okrasné zahradnictví 
Ocenění za:  Zahradnické centrum je na trhu již 12. let. Každý den je zde možné najít 
zajímavé akce a super ceny. Zároveň je možné vše zakoupit v internetovém obchodě. 
V případě zakoupení rostlin pracovníci zahradnictví navrhnou zdarma osazení okrasných 
zahrad. 

AM  caffé,  s.r.o.  

IČ: 28585798 
Sídlo:  Hlučínská 183/126, 747 14 Ludgeřovice 
Provozovna:   Hlučínská 1409, Ludgeřovice 
Činnost: Kavárna s cukrárnou  AM caffé 
Ocenění za: Příjemná a útulná kavárna s milým personálem nabízí svých zákazníkům 

výbornou kávu, pestrý výběr nápojů, dezertů a pokrmů, mimo jiné také 
snídaňové menu. Samozřejmostí je bezdrátové připojení, parkování u objektu 
hlídané kamerovým systémem, možnost posedět na terase. Nad kavárnou je 
možno ubytovat se v luxusním apartmánu.  
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RIK, realitní a inženýrská kancelář, s.r.o. 
IČ: 47681667 
Sídlo:  Podlesní 1827, 735 41 Petřvald 
Provozovna:   Polská 117/8, 735 41 Petřvald 
Činnost: Restaurace Ovečka 
Ocenění za: Restaurace Ovečka je příjemná moravská restaurace, která svým hostům 

nabízí příjemné posezení s kvalitní obsluhou a výbornou gastronomickou 
nabídkou zahrnující jak moravskou, českou i zahraniční kuchyni. Pořádají se 
zde různé společenské akce, oslavy, hostiny, večírky apod.  

 
Vitaminátor, s.r.o. 
IČ: 28585658 
Sídlo:  793 12  Sosnová 107 
Činnost: Výroba a prodej ovocné šťávy 
Ocenění za: Vyrábí 100% ovocnou šťávu z ovoce a zeleniny plnou vitamínu a důležitých 

živin. Bez jakýchkoliv konzervantů a chemických přísad! Vitaminátor 100% 
ovocnou šťávu balí do speciálních tzv. BAG-IN-BOX (balení: 2l, 3l 5l a 10l), ve 
kterých vydrží ovocná šťáva po dobu až 1 roku. Balení je v aseptické kvalitě. 
Výrobek je pasterován na 78°C. Po otevření je vhodné spotřebovat do dvou 
týdnů a skladovat v chladu. 1l ovocné šťávy obsahuje cca 1,4kg ovoce. Výběr 
druhů a velikost balení jsou závislé od momentální nabídky, úrody a také dle 
ročního období. 

 
RESTLESS, s.r.o. 
IČ: 42864585 
Sídlo:  Nám. Sv. Hedviky 2680/9, 746 01 Opava 
Činnost: Výroba a prodej speciálního oblečení 
Ocenění za: Kvalitní šití nejen  motooblečení, vysoká kvalita  
 
Hotel & Caffe Silesia, s.r.o.   
IČ: 25866800 
Sídlo:  Zámecké náměstí 1259, 738 01 Frýdek - Místek 
Činnost: Stylová restaurace 
Ocenění za: Hotel & Cafee Silesia je stylová restaurace s nevšedním interiérem a 

zajímavou nabídkou jídel. Restaurace má připravenou originální nabídku na 
míru pro každou rodinnou oslavu, večírek apod. akce, jedná se o tzv. korýtko, 
které obsahuje různé druhy masa, uzenin a příloh podle přání zákazníků, a 
které si zákazník odváží k sobě.   

 
 


