
 
 

Název firmy: MITRENGA, a.s. 

Adresa: 

 

Střítež 275 
739 59 Střítež 
tel: +420 602 717 995 
e-mail: dobryden@mitrenga.cz  
Internet: www.mitrenga.cz  

Historie vzniku: Společnost MITRENGA a.s. Společnost působí na českém trhu již od 
roku 1993 jako fyzická osoba Ing. Alois Mitrenga a od roku 2001 
jako akciová společnost. Hlavní činností firmy je prodej 
zemědělské, dopravní a komunální techniky, náhradních dílů a 
servis strojů ve vlastním firemním areálu. Sídlo firmy a divize 
zásobování se nachází v Brně, prodej náhradních dílů, strojů a 
servis ve Stříteži – Mikroregion obcí povodí Stonávky. 
V roce 2012 byla ve Stříteži rozšířena stávající prodejní plocha a 
otevřena nová prodejní hala, která slouží k prodeji nových strojů a 
náhradních dílů – doplňkového sortimentu. Nová hala je napojena 
na původní prodejnu náhradních dílů, čímž tady vznikl souvislý 
obchodní prostor dlouhý přes 100 m. Nové prodejní hale dominuje 
prosklený showroom v přední části. 
Svým zákazníkům společnost nabízí široký sortiment náhradních 
dílů, disponuje 12 000 položkami ve vlastním skladu.  Kromě 
náhradních dílů na zemědělskou techniku nabízí také vše potřebné 
pro chovatele zvířat, farmářské a veterinární pomůcky, dále 
hospodářské potřeby, pracovní oděvy, ochranné pracovní pomůcky 
a drogistické zboží. Firma nezapomíná ani na naše nejmenší 
zákazníky, kterým nabízí pěkné hračky od různých výrobců.  
Firma je autorizovaným regionálním prodejcem mnoha strojů a 
zařízení a ráda poradí s výběrem vhodného stroje pro specifického 
zákazníka. 
Servisní tým je složen z vyškolených odborníků s dlouholetou praxí. 
Mechanici procházejí pravidelnými servisními školeními v České 
republice i v zahraničí, mohou proto nabídnout špičkové služby. 
Servisní tým zajišťuje záruční i pozáruční opravy zemědělské 
techniky a dalších strojů.  

Specifikace činnosti: 
(popis produktu/služby): 

Nabídka společnosti zahrnuje: 
• Podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti 
• Opravy a instalace strojů a zařízení 
• Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních 

strojů 
• Opravy silničních vozidel 

 

 
 
 



 
 

Název firmy: ERIKA TROJKOVÁ – E.T. WOOL 

Adresa:  Řeka 209 
739 55 Řeka 
tel: +420 606 775 051 
e-mail: info@etwool.cz  
Internet: www.etwool.cz  

Historie vzniku: Po babičce, která byla vyhlášenou přadlenou, jsem zdědila 
kolovrátek, a ten pak několik let stál v obýváku jako dekorace. 
Minulé jaro jsem byla pomáhat sousedům se stříháním ovcí a bylo 
mi líto krásné měkoučké vlny, která měla skončit zakopána v zemi 
jako nepotřebný materiál a také jsem si vzpomněla na babičku jak 
láskyplně a s úctou s vlnou zacházela. Vypůjčila jsem si jutový pytel 
a část vlny jsem si odnesla domů. Pak nastalo praní ve staré dětské 
vaničce, několikáté máchání, znovu a znovu, až byla voda čistá. 
Sušila jsem na plotě a těšila se na další práci. Když byla vlna suchá, 
seděla jsem na verandě a čechrala ji do voňavých nadýchaných 
chomáčků. 
Jisté zklamání přišlo, když jsem se pokoušela vlnu česat na starých 
kramplích. Drátkové zuby byly už z části vylámané a jiné povolovaly. 
Rozhodla jsme se proto pořídit si novou moderní česačku a pak už 
se česalo jedna radost. Nemohla jsem uvěřit proměnám tohoto 
úžasného materiálu.  
Konečně přišla řada na kolovrátek. Naposledy jsem viděla příst 
babičku ještě jako dítě a matně jsem si pamatovala, jak se točilo 
kolo a babička povytahovala vlákna, která se sama vtahovala a 
natáčela na cívku. Trvalo mi dva večery, než jsem přišla na to, jak 
vlákno vést a jak mám seřídit napnutí šňůr na kole a cívce. 
První vlákna připomínala nepovedené provazy ale byla jsem za ně 
šťastná. Po dvou týdnech jsem ale předla vlnu. 
Uběhlo hodně času, kdy jsem se snažila zdokonalovat a vymýšlet 
další techniky a způsoby zpracování. Nyní pracuji především s vlnou 
australské merino, která je heboučká a na nošení neskutečně 
příjemná. Vlnu si sama barvím, pak ji předu a pletu čepice, kdy 
každá je originálem. 
Výrobky pak doplsťuji aby byly ještě krásnější. 

Specifikace činnosti: 
(popis produktu/služby): 

Nabídka společnosti zahrnuje: 
• Ruční zpracování vlny - praní - barvení - česání - tkaní - 

pletení - plstění  
• Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních 

doplňků  
• Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček 

a dětských kočárků  
• Výroba dřevěných knoflíků 

 

 



 
Název firmy: FABRI PLUS  s.r.o. 

MARTIN HUMPOLEC 

Adresa:  739 59 Vělopolí 68 
Provozovna: 735 62 Stanislavice, Dvorská 79 
tel: +420 776 151 277 
e-mail: fabriplus@email.cz   
Internet: - 

Historie vzniku: Mé původní vzdělání je strojař, nicméně okolnosti mě donutily 
rozšířit své znalosti a dovednosti, a díky tomu jsem se začal 
věnovat zámečnictví a kovářství. Před patnácti léty jsme  založiili 
firmu  se třemi společníky, kteří postupem času ukončili svou 
činnost a nyní jsem zůstal ve firmě sám. Firma  se nachází v areálu 
technického zázemí bývalého  zámečku ve Stanislavicích. 
Specializuje se především  na ručně  kované výrobky ploty, brány, 
mříže  a jiné doplňky jak do interiéru, tak i do exteriéru. Její další 
náplní je zámečnická práce a drobné kovoobrábění. Snažíme se 
vyhovět všem zákazníkům, a proto vyrábíme na míru. Naše výrobky 
najdete ve firmách, u rodinných domků, v kostelích, na hradech a 
zámcích, realizujeme soukromé i státní zakázky. Pro zákazníky 
provádíme zdarma návrhy a konzultace.Dále se také věnujeme 
drobným opravám zemědělského nářadí,strojů a pracovních strojů.  
Firma se neustále snaží rozvíjet a zdokonalovat kvalitu provedené 
práce a vstřícného přístupu k zákazníkům. 
 

Specifikace činnosti: 
(popis produktu/služby): 

Nabídka společnosti zahrnuje: 
• Kovářství a podkovářství  
• Zámečnické a kovoobráběčské prace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Název firmy: KAMENICTVÍ KUBICZEK 
KUBICZEK PATRIK 

Adresa:  Ropice 134 
739 61 Ropice 
tel: +420 602 524 989 
e-mail: pkubiczek@seznam.cz  
Internet: www.stonetradeczech.cz  

Historie vzniku: Firma má tradici na českém trhu již od roku 1922. V oblasti 
zpracování kamene pracuje již 3 generace, což vedlo postupem 
času k založení s.r.o. Studovali jsme na střední uměleckoprůmyslové 
škole v Podkrkonoších, tato škola má 120letou tradici a studovali 
zde přední čeští umělci. 

Společnost STONE TRADE CZECH s.r.o., se zabývá prodejem 
přírodního kamene a jeho  realizací. Portfolio nabízených služeb v 
oblasti přírodního kamene se skládá ze dvou základních segmentů, 
interiéry a fasády z kamených obkladů a výrobky z kamenných 
desek. Přístup k jednotlivým zákazníkům je zcela individuální a 
společnost se snaží uspokojít nároky i těch nejnáročnějších 
zákazníků. Firma nabízí profesionální montáž a pokládku kamene, 
řezání kamene, leštění žuly, výrobky ze žuly, mramoru, pískovce, 
renovaci a ochranu památek a další kamenické práce. Vyrábí 
pomníky, základy, rámy, krycí desky, vázy, schody, parapety, 
kamenné stoly, obklady, dlažby, balustrády, zábradlí, sloupy, krby, 
fontánky, altánky a jiné.  

Specifikace činnosti: 
(popis produktu/služby): 

Specifikace činnosti: 
• Zpracování kamene 
• Řezání, tvarování a konečná úprava kamenů  
• Kamenické a restaurátorské prace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


