DĚKUJEME TĚMTO OSOBÁM, FIRMÁM a SPOLEČNOSTEM,
kteří nám v roce 2014 pomáhali se zajištěním Sůváckého tábora:
Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice - finanční dar, provazy, trika, kancelářské potřeby
Lovochemie a.s. Lovosice - propagační a reklamní předměty
ČSAD Slaný, a.s., pobočka Litoměřice - zajištění dopravy dětí
Severočeské vodárny a kanalizace, a.s., Teplice (SČVK) - reklamní a propagační předměty
Severočeská vodárenská společnost, a.s., Teplice (SVS) - reklamní a propagační předměty
Město Litoměřice – starosta města Mgr. L.Chlupáč - finanční dar
Město Lovosice - propagační a reklamní předměty
Bioveta, a.s., Ivanovice na Hané - trika, sladkosti, reklamní předměty
Informační centrum Teplice - propagační a reklamní předměty
ČRS MO Litoměřice - zapůjčení vozíku za auto
o.s. JC LITOKAN Litoměřice - ing. Jaroslav Slabý - zapůjčení judistických tatami
Zdeněk MATZKE, Litoměřice - doprava tatami, kufrů a materiálu, zapůjčení motorové pily
praotec Zdeněk Matzke - zapůjčení rodinného klenotu - Seat Ibiza
Veterinární ordinace "Pod Mostnou horou", Litoměřice - MVDr. Marcela Matzkeová - skleněné lahvičky
pro rukodělnou činnost
Stavební práce Skřivánek, Litoměřice - Josef Skřivánek – výpomoc s dopravou, propagační mat.
Bohušovická mlékárna a.s. - Pitíčka
TERMO-S s.r.o., Litoměřice - Libor Svoboda - propagační a reklamní materiály
Viacell s.r.o., Ústí nad Labem - vybavení lékárničky
Jana a Miroslav Rybovi - zajištění výroby táborových trik a vlajky, oplatky
Irena a Karel Kosovi - výroba táborových medailí
Ivana Kretová a Petra Slezáková - výroba medailí a keramických soviček
Truhlářství Srba – dodání truhlářského materiálu
Petr Kopřiva - výroba vyhodnocovacího zařízení pro etapovou hru
ELSTAR COM s.r.o. Litoměřice - Zdeněk Ludvík - dar O2 mobilní internet karta
Jakub Fujera - zámečnictví Litoměřice - zapůjčení pokladničky
Radek Novák, Libochovice - zapůjčení hudební aparatury pro disco
Manželé Timofejevovi - propagační a reklamní materiály
Helena Stupková - dar 50x keramický hrníček pro malbu
Ing. Jan Černý, Ing. Leona Slabochová - IT práce, diplomy, tabulky
Zahradnictví Kamila a Florana, Žitnice - reklamní předměty
Ing. Tomáš Fröhlich - tisky táborových zpěvníčků, zapůjčení luku
BAZAR (nejlepší) v Mostecké ulici - Iveta Janštová - drobné ceny
Ing. Ivan Palán - výroba stávků na pletení náramků a pasovačky
Miroslav Rajmon a Zdena Štýbrová - zapůjčení prodlužováků
Naďa Lukešová - zapůjčení multifunkční tiskárny
Helena Nitlová - věci do táborového bazaru
Martin Vocásek - spolutvorba Sůváckých web stránek
Lukáš "Krtek" Svoboda - "výroba" elektronické přihlášky na www stránky
Ing. Ivo Perna - dopravně organizační výpomoc
Antonín Chrudimský - organizační výpomoc
A dále všichni zletilí účastníci tábora
práce na přípravě a výroba všeho druhu
styl Ferda Mravenec - nebo Brouk Pytlík ???

