SPONZO I A P ÍZNIVCI
VÁCKÉHO TÁBORA 2012
sto Litom ice – starosta m sta Mgr. L.Chlupá – finan ní dar
Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice – jednatel ing. M.Grmela – finan ní
dar, provazy, trika, tisky diplom , kancelá ské pot eby
Johnson Controls k.s., Roudnice nad Labem – finan ní dar
Mechanika Teplice – finan ní dar
SAD SLANÝ – doprava d tí
Zden k Matzke – zajišt ní dopravy kufr a materiálu, sportovní pot eby,
Krajský ú ad Ústeckého kraje –propaga ní materiály
sto Lovosice - propaga ní a reklamní p edm ty
Informa ní centrum Teplice – propaga ní a reklamní p edm ty
Severo eské vodárny a kanalizace, a.s., Teplice (S VaK) - reklamní
edm ty
Lovochemie a.s. Lovosice, Ing. Bradá - propaga ní a reklamní p edm ty
KIK Ústí nad Labem – Patrik Chrudimský – ceny a drobné v ci do
bazaru
RS MO Litom ice, Velká Mlýnská 2 – zap ení vozíku a kopírky
DM drogerie markt, s.r.o., pobo ka Lovosice – nafukovací balonky
Drogerie u Iny - drobné v ci do bazaru
Peka ství Kodys & Hamele, Litom ice – pe ivo
Ing. Ivan Palán - výroba me , palic, nož a kopí pro etapovou hru
Ing. Šárka Melmuková, Litom ice – propaga ní a reklamní p edm ty,
kancelá ské pot eby
Ing. Martin Veber a spol. – materiál na medaile, samolepící fólie,
hv zdá ský program
Zdenka Elmanová, Alena Bart ková, Eva Soukupová - hra ky a v ci do
bazaru
Monika Zábelková, Helena Nitlová – v ci do bazaru
Martin Vocásek – spolutvorba nových S váckých web stránek,

Lukáš „Krtek“ Svoboda – „výroba“ elektronické p ihlášky na S vácké
webové stránky,
Bc. Jan erný, Bc. Leona Slabochová - IT práce, diplomy, mapy, tabulky
Ing. Tomáš Fröhlich - tisky zp vní , kancelá ské pot eby
Kolá Vladimír – zap ení motorové pily, výroba slovanského boha a
hole Praotce echa
Gábina Pa ízková - šití oblek na EH, kimonek a kapsi ek na mobil
Ing. Jaroslav Slabý (JC LITOKAN Litom ice) – zap ení tatami
Veterinární ordinace „Pod Mostnou Horou“, MVDr. Marcela Matzkeová
– sklen né lahvi ky
MUDr. Helena Terberová – sklen né lahvi ky
Antonín Chrudimský - organiza ní výpomoc
Ing. Ivo Perna - dopravn organiza ní výpomoc
DUHA Libochovice – Gabriela Va hátová, Drahuše Procházková –
výroba táborových medailí, šablon a zajišt ní pot eb na ru ní práce,
Jana Rybová – finan ní dar, oplatky
Linea podlahy – Konrád Litom ice – od ezky lin na linoryty
SVS a.s. Teplice – propaga ní a reklamní p edm ty
eská spo itelna Lovosice – bonbony
ZEPTER INTERNACIONAL, p. Martin Halík – bonbony
L+L dopravní zna ení Milan Lipš, Okna – odrazky na no ní hry
Stavební práce Sk ivánek, Litom ice – zap ení dodávkového vozu
TERMO-S s.r.o, Libor Svoboda, Litom ice – propaga ní materiály
všichni zletilí ú astníci tábora – práce na p íprav a výroba všeho druhu
– styl Ferda Mravenec (nebo Brouk Pytlík ???)

