
DĚKUJEME TĚMTO OSOBÁM, FIRMÁM a SPOLEČNOSTEM, 

kteří nám v roce 2018 pomáhali se zajištěním Sůváckého tábora: 
 

Město Litoměřice – dotace na celodenní výlet, zapůjčení přívěsného vozíku 

Město Litoměřice – starosta města Mgr. L.Chlupáč - finanční dar,  

Město Lovosice – dotace, propagační a reklamní předměty 

Ústecký kraj – dotace na soustředění malých judistů JC Litokan Litoměřice 

Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice - finanční dar, provazy, trika, kanc. potřeby 

Lovochemie a.s. Lovosice - propagační a reklamní předměty 

PREOL a.s., Lovosice - propagační a reklamní předměty 

Severočeské vodárny a kanalizace, a.s., Teplice (SČVK) – rekl. a propag. předměty 

ČSAD Slaný, a.s., pobočka Litoměřice - zajištění dopravy dětí 

Stavební práce Skřivánek, Litoměřice - Josef Skřivánek - doprava zavazadel, 

Stavební firma Matzke, Litoměřice - Zdeněk Matzke - doprava zavazadel a tatami, 

zapůjčení motorové pily 

Jaromíra Šalounová, Libochovice – šití kostýmů na etapovou hru a šití soviček 

Petra Ducháčková – šití drobných odměn 

JC LITOKAN Litoměřice, o.s. - ing. Jaroslav Slabý - zapůjčení judistických tatami 

Veterina "Pod Mostnou horou", Litoměřice - MVDr. Marcela Matzkeová – vybavení 

zdravotky, sádr. obvazy 

EMCO spol. s r. o., Hrdly – Müsli tyčinky 

John & Fictum s.r.o., Lovosice – odměny, sladkosti, 

Jaroslav Kyzlík, Ohňostroje – Fireworks, Litoměřice – závěrečný táborový ohňostroj 

Jana a Miroslav Rybovi, Litoměřice – oplatky 

Petr Cermánek – sportovní potřeby 

Perloza s.r.o. Lovosice – Jiří Hrnčíř – chladivé obklady (kryoperloza) 

Tereza Marvánková – Second hand Lovosice – oblečení na etapovou hru 

Truhlářství Srba, Litoměřice – dodání truhlářského materiálu 

Potraviny Krátký, Lovosice – lízátka 

Ing. Jan Černý, Ing. Leona Slabochová - IT práce, diplomy, tabulky 

Zahradnictví Kamila a Florana, Žitenice - reklamní předměty 

Ing. Tomáš Fröhlich, Srdov - tisky táborových zpěvníčků, zapůjčení luku 

BAZAR (nejlepší) v Mostecké ulici, Litoměřice - Iveta Janštová - drobné ceny 

Naďa Lukešová, Čížkovice - zapůjčení multifunkční tiskárny  

Miroslav Rajmon, Žalhostice – zapůjčení prodlužovacích kabelů 

Ing. arch. Dušan Oslej, Ústí nad Labem - spolutvorba Sůváckých web stránek,  

Martin Vocásek, Litoměřice - spolutvorba Sůváckých web stránek  

 

A dále všichni zletilí účastníci tábora 

práce na přípravě a výroba všeho druhu 

styl Ferda Mravenec - nebo Brouk Pytlík ??? 


