
PARTNEŘI TENISOVÉHO TURNAJE OHK HODONÍN 2020 

DevelopTec Hodonín, s.r.o. 

Společnost působí v oblasti pronájmu skladů a logistiky od r. 2009. K tomuto účelu využívájí rozsáhlý 

výrobní areál bývalé Tabačky v Hodoníně, jehož součástí jsou prostory pro dlouhodobý pronájem 

skladu, výrobní prostory k pronájmu, administrativní a kancelářské prostory. 

www.skladyhodonin.cz 

 

 

 

ENBRA, a.s. 

Topení, chlazení a měření spotřeby vody. Jednička na trhu vodoměrů, jsme v první trojce na trhu 

měřičů tepla, rozumíme metrologii, umíme vyřešit vytápění i chlazení. 

www.enbra.cz 

 

 

 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS, s.r.o. 

STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o. je spolehlivým partnerem svým zákazníkům již od roku 1990. Vznikla z 

nadšení a chuti zakladatelů - fyzických osob - něčeho dosáhnout jako Stavební sdružení PLUS - přímý 

předchůdce současné společnosti. 

www.firmaplus.cz 

 

MND, a.s. 

Je největší česká těžební společnost ropy a plynu MND a.s., Společnost Moravské naftové doly, která 

má stoletou tradici v oboru. Plyn přímo z těžby jsme se rozhodli nabízet nejen velkoodběratelům, ale 

také napřímo. 

www.mnd.cz 

 

 

 

 

http://www.skladyhodonin.cz/
http://www.enbra.cz/
http://www.firmaplus.cz/
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Ing. Jitka Podveská – Obchodní partner firmy BBIG (prodej minerální vody Bohemia Quella) 

 

 

Montpetrol, spol. s.r.o. 

Zajišťují montáž ocelových konstrukcí, geotermálních přípojek, ropovodů a plynovodů, výrobu 

tlakových nádob stabilních, rekonstrukce a opravy poruch na plynovodech, zemní a výkopové práce, 

instalaci kotelen a rozvodů ústředního topení. 

www.montpetrol.com 

 

MORAVIA SYSTEMS, a.s. 

Jsme nejznámějším dodavatelem průmyslových armatur, potrubí a potrubního uložení na českém 

a slovenském trhu. Společnost založil Karel Komárek a již od roku 1992 jsme stabilním partnerem pro 

špičky v oboru. 

www.moraviasystems.cz 

 

Readymat, s.r.o. 

„Jsme inspirativní firma v regionu a přitahujeme lidi, kteří nás také inspirují. Vytváříme společně 

trvalé hodnoty. Děláme to jinak a inovativně." 

www.readymat.cz 

 

 

 

 

http://www.montpetrol.com/
http://www.moraviasystems.cz/
http://www.readymat.cz/
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Gurman Pizza 

Od roku 2010 pečeme pizzu v Hodoníně. S láskou, jinak a hlavně z kvalitních surovin. Není nad 

spokojeného zákazníka. 

www.pizzagurman.cz 

 

 

Vinařství Hřiba Čejkovice 

vinařství bylo založeno v roce 1989 a navazovalo na rodinnou tradici. Založil jej Stanislav Hřiba 

st., později se k němu přidal i jeho syn Stanislav Hřiba ml. a v poslední době ve vinařství pracuje i 

vnuk zakladatele Pavel Hřiba.  

Společně hospodaříme na vlastních vinicích o výměře pět hektarů. V Čejkovicích jsme vybudovali 

vinařský dvůr se sklepem, výrobními a degustačními prostory a penzion s kapacitou pro 8 osob. 

www.vinohriba.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pizzagurman.cz/
http://www.vinohriba.cz/

