
Platný seznam oceněných 2018

Jméno/Název: Lenka Fojtíková                                                                                         1                                              

IČ: 76050050

Sídlo: 74271 Hodslavice 523

Provozovna:

Činnost: Květinářství Květinka

Ocenění za: Květinářství KVĚTINKA je na trhu již od roku 2008. Denně svým zákazníkům váží kytice ke

všem společenským příležitostem. Nabízí bohatý sortiment květin, který je doplněn

množstvím dekorativního a dárkového zboží. Připravují velmi pěkné venkovní i interiérové

dekorace. Zajišťují také rozvoz všech kytic i dalšího zboží. V květinářství je vždy

profesionální a dobře naladěný personál.

Jméno/Název: Petr Slavkovský                                                                                           2

IČ: 73247481

Sídlo: Mnichov 278, 793 26, Vrbno pod Pradědem

Provozovna:

Činnost: Sklárna Jakub - výroba historického skla

Ocenění za: Sklárna Jakub nabízí ručně vyráběné repliky historického skla, které jsou

zhotovovány podle způsobů zpracování skla ve středověku. Nazelenalá barva této

křehké krásy společně s drobnými bublinkami, které jsou charakteristické pro tzv.

lesní sklo, byly specifické díky výrobnímu postupu. Zákazníky zaujímá netradiční

výroba, ale především jim přináší radost z praktického užívání výrobků. Přímo v

jejich huti je k vidění práce sklářských mistrů, a lze zde okusit atmosféru tradiční

manufakturní výroby.

Jméno/Název: next SALE s.r.o.                                                                                           3                        

IČ: 1558951

Sídlo: Poštovní 244, 739 61  Třinec

Provozovna:

Činnost: Willsoor online store - módní značka 

Ocenění za: Módní značka Willsoor nabízí širokou škálu košil, a to jak z hlediska designu, tak 

využití. Každá košile je zabalená v elegantní dárkové krabici.Pro košile Willsoor je 

samozřejmostí špičkový materiál a skvěle padnoucí střih. Návrháři značky Willsoor 

se soustředí především na originální design.Zákazníci oceňují velký výběr košil i 

jiného krásného zboží, kvalitu zpracování, rychlost dodání a v neposlední řadě 

maximální vstřícnost v poradenství při správném výběru.

Jméno/Název: Maso V+W, s.r.o.                                                                                         4

IČ: 61977713

Sídlo: Červený dvůr 1128/33, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Provozovna:

Činnost: Václav Warisch - maso uzeniny



Ocenění za: Firma V + W, s. r. o.  je regionálním producentem masa a uzenářských výrobků. 

Od samotného počátku výroby masných výrobků se zaměřili na kvalitní masné 

výrobky, a proto nepoužívájí v žádné formě strojně oddělené maso (separat).

Warischova pečená klobása patří k významným pochoutkám Jeseníků a byla 

oceněna titulem Regionální potravina roku 2015 a je rovněž držitelkou značky 

KLASA.

Jméno/Název:  Jaroslava Trzaskaliková                                                                          5

IČ: 67687181

Sídlo: 735 33  Doubrava 1006

Provozovna: Dvořákova 1633/16, 735 06, Karviná - Nové Město 

Činnost: STUDIO J.T. pedikúra,manikúra,ortonyxie-rovnání nehtů,nehtové špony

Ocenění za: Paní Trzaskaliková ve svém studiu poskytuje služby převážně v oblasti pedikúry,

manikúry a kosmetiky. Svým klientům vždy s odbornou péči uleví od problémů. Ve

svém oboru se stále vzdělává, je čenkou "České podiatrické společnosti". Zakládá

si na osobním, profesionálním a vstřícném přístupu ke klientům.

Jméno/Název: Moisha Wings s.r.o.                                                                                   6

IČ: 4443331

Sídlo: Hutnická 942, 73961 Třinec, Česká republika

Provozovna: Lánská 128, 739 61, Třinec - Kanada 

Činnost: MOISHA  - český výrobce šátků na nošení dětí a nosítek

Ocenění za: Moisha je mladá a téměř rodinná firma dvou žen , která se zabývá výrobou šátků z

kvalitních materiálů na nošení dětí a také ergonomických nosítek. Šátky jsou

vyráběny z různých kvalitních materiálů, tak aby jejich vlastnosti vyhovovaly všem

potřebám již novorozeným dětem, ale třeba i těžším dětem. Pro každé dítě se zde

najde vhodný šátek. Šátky Moisha jsou oblíbené u zákaznic hlavně díky kvalitním

materiálům, elegantnímu designu a především skvělým nosícím vlastnostem za

příjemnou cenu.

Majitelky si zakládají na tom, aby šátek vznikal v České republice a to od barvení,

přes tkaní až po konečné ušití. Věří v kvalitní českou práci, šátek je tak Made in

Czech Republic.

Jméno/Název: Stanislav Šimeček                                                                                      7

IČ: 64603563

Sídlo: Na Lánech 853/13, 747 23, Bolatice 

Provozovna:

Činnost: Šimeček – Krby a kachlová kamna

Ocenění za: Firma pana Šimečka se specializuje na stavbu interiérových topidel – kachlových

kamen, krbů a sporáků. Vyrábí širokou nabídku odlévaného kalibrovaného kachloví

s vysokým podílem ruční práce. V současné době fungují ve dvou pobočkách, v

Opavě , kde se nalézá kamenný obchod se showroomem, a také v Bolaticích, kde

jsou sklady a technické zázemí a zároveň provozují eshop. Zákazníkům se snaž

firma vždy vyjít maximálně vstříct a splnit jejich přání. Firma je členem Cechu

kamnářů ČR.



Jméno/Název: Ing. Jana Vařáková                                                                                     8

IČ: 60334037

Sídlo: Pod Hubleskou 1051/19, 743 01, Bílovec

Provozovna: Slezské náměstí 31/23, 743 01, Bílovec 

Činnost: Knihkupectví Monami - přátelské knihkupectví s kavárnou

Ocenění za: Knihkupectví Monami je příjemné místo, kde si zákazník může vybrat knihy a při

výběru mu velmi ochotně poradí profeionální obsluha. Zároveň je to útulná kavárna

s vekým výběrem teplých i studených nápojů, moučníků a míchaných nápojů.

Prostory knihkupectví slouží také jako malá galerie, konají se zde různé přednášky

apod.. Je to klidné místo pro osobní i pracovní schůzky nebo kafe "jen tak".

Přátelská atmosféra a milá obsluha je vždy samozřejmostí.

Jméno/Název: Dagmar Kravcová                                                                                       9

IČ: 60759968

Sídlo: Hynčice 2, 793 95, Město Albrechtice 

Provozovna: nám. ČSA 8/19, 793 95, Město Albrechtice

Činnost: BARVY LAKY Dagmar

Ocenění za: V prodejně Barvy Laky Dagmar se zákazník setká vždy s osobním přístupem, s

milým personálem, který je vždy k dispozici, pokud je potřeba s čímkoliv poradit.

Nabízí výhradně kvalitní zboží za dostupné ceny. Zákazníci se zde rádi znovu a

znovu vracejí.

Jméno/Název: FRONT SECURITY s.r.o.                                                                         10

IČ: 4887336

Sídlo: Hasičská 551/52, 700 30, Ostrava - Hrabůvka

Provozovna:

Činnost: Zabezpečovací technika

Ocenění za: Montáž a servis zabezpečovací techniky, e-shop s elektro zbožím. Profesionální

přístup, kvalita provedené práce, skvělá komunikace.

Jméno/Název: Jan Kelar                                                                                                    11

IČ: 5047773

Sídlo: Lidická 915, 724 83, Klimkovice

Provozovna:

Činnost: Jan Kelar první míza

Ocenění za: Stoprocentně přírodní produkty bez nutnosti pasterace či konzervace. Jde o

březovou mízu a několik druhů 100% ořechového másla. Prožitek přímého spojení

s přírodou.

Jméno/Název: Josef Kozák - TOUR                                                                                 12

IČ: 15408830

Sídlo: Hlučínská 41. 747 22, Dolní Benešov

Provozovna:

Činnost: CK KOZAK TOUR

Ocenění za: Pestrá nabídka zájezdů. Kvalitní zajištění služeb se skvělými ohlasy klientů.



Jméno/Název: Navínko s.r.o.                                                                                            13

IČ: 6771491

Sídlo: Francouzská 6019/65, 708 00, Ostrava - Poruba

Provozovna:

Činnost: Prodej vína

Ocenění za: Široká nabídka vín a služeb. Rychlé dodání, skvělá komunikace. Odborníci ve

svém oboru.



Lenka Fojtíková                                                                                         1                                              

next SALE s.r.o.                                                                                           3                        


