
 

SPONZOŘI A PŘÍZNIVCI 
 

SŮVÁCKÉHO TÁBORA 2010 
 
1. Johnson Controls k.s., Roudnice nad Labem - doprava dětí 
2. ČSAD Slaný a.s. – doprava dětí 
3. Otto Vrba, Žitenice – doprava kufrů 
4. Ing. Šárka Melmuková, Litoměřice - vicemistryně světa a letošní mistryně České a Slovenské 

republiky v rýžování zlata – výuka rýžování zlata, zabezpečení víkendového programu a 
přednáška o rýžování zlata na Klondiku 

5. Milan Čurda – Team Siberian Husky, Hrob u Teplic - zabezpečení víkendového programu – 
mašerské jízdy se psím spřežením a povídání o severských psech 

6. Jan Bašta, předseda Českého klubu zlatokopů – zapůjčení potřeb na rýžování zlata 
7. KANTECH Litoměřice spol. s r.o. - ceny pro mladší děti (medvědi)  
8. PUR Izolace s.r.o., Litoměřice - drobné reklamní předměty 
9. ZPMV ČR - drobné předměty 
10. Lékárny Dr. Jeřábek, Litoměřice – vybavení lékárniček  
11. Glanzstoff Bohemia s.r.o., Lovosice – jednatel ing. M.Grmela – finanční dar, provazy, trika 
12. Spojené kartáčovny a.s., Pelhřimov (SPOKAR) – štětce 
13. časopis ABC – časopisy ABC, filmy a PC hry na DVD 
14. Město Litoměřice – starosta města Mgr. L.Chlupáč– finanční dar 
15. Město Lovosice - batůžky, trička, klíčenky 
16. Magistráty měst Ústí nad Labem, Teplice – propagační a reklamní předměty 
17. KÚ Ústeckého kraje – propagační a reklamní předměty 
18. Severočeské vodárny a kanalizace, a.s., Teplice (SČVK) - reklamní předměty  
19. Kolář Vladimír – výroba rukojetí k nožům, zapůjčení motorové pily 
20. Martin Vocásek – výuka tvorby a spolutvorba nových Sůváckých web stránek,  
21. Jan Černý, Miroslav Rajmon, Leona Slabochová - IT práce, diplomy,  
22. Ing. Ivo Perna - dopravně organizační výpomoc 
23. Ing. Michal Zubíček, výroba koženého zboží, Vsetín – kůže, kulaté kožené řemeny 
24. Gábina Pařízková, Marie Dětinská, Ludmila Gargulová, Radka Drbalová – šití šátků a kapsiček 
25. Pekařství Kodys & Hamele, Litoměřice – pečivo 
26. Mistr Řezníček s.r.o., řeznictví a uzenářství – vuřty 
27. Komerční banka a.s., pobočka Lovosice - ceny pro mladší děti (berušky) 
28. DM drogerie markt, s.r.o., pobočka Lovosice – nafukovací balonky 
29. Leonard, spol. s.r.o., Bohušovice nad Ohří –dřevo na rukojeti nožů, mořidla, bezbarvé laky, 
30. Helena Nitlová - háčkované ozdobné kytičky, zapůjčení závaží 
31. Monika Zábelková – keramické housenky, barvy, drobné předměty do bazaru, zapůjčení váhy 

na zlato a zvonu k bazaru 
32. Salač – české granátky, zapůjčení rýžovacích pánví 
33. Zahradnictví Kamila, Žitenice – výroba terčů na lukostřelbu, zimní výbava – lyžařské běžky 
34. Fagor elektro s.r.o. – fotbalové míče, pálky na ping pong a drobné reklamní předměty 
35. Phoenix Zeppelin spol. s r.o. Praha, p.Kušička - přívěsky na klíče, trička, čepice, propisky 
36. Lovochemie a.s. Lovosice, Ing. Bradáč - propagační a reklamní předměty 
37. KIS plus a.s., Litoměřice – konečně pořádná táborová sekera zn. Fiskars 
38. všichni zletilí účastníci tábora – práce na přípravě a výroba všeho druhu – styl Ferda Mravenec 

(nebo Brouk Pytlík ???)  


