
DĚKUJEME TĚMTO OSOBÁM, FIRMÁM a SPOLEČNOSTEM, 

kteří nám v roce 2016 pomáhali se zajištěním Sůváckého tábora: 
 

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

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, kancelářské 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) - reklamní a propagační předměty 

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

Stavební práce Skřivánek, Litoměřice - Josef Skřivánek – zajištění dopravy zavazadel, propagační mat. 

Stavební firma Matzke, Litoměřice – Zdeněk Matzke - zajištění dopravy zavazadel a tatami, zapůjčení motorové 

pily 

ELSTAR COM s.r.o. Litoměřice - Zdeněk Ludvík – zapůjčení přívěsného vozíku na odvoz zavazadel 

Jaromíra Šalounová, Libochovice – šití kostýmů na etapovou hru 

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

Veterinární ordinace "Pod Mostnou horou", Litoměřice - MVDr. Marcela Matzkeová – finanční dar, vybavení 

táborové zdravotky  

Bohušovická mlékárna a.s. – mléčná pitíčka Bobík, mlíčka 

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

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

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

TERMO-S s.r.o., Litoměřice - Libor Svoboda - propagační a reklamní materiály 

Jana a Miroslav Rybovi, Litoměřice - zajištění výroby táborových trik, oplatky 

Družstvo Mechanika Teplice - Karel Kos - výroba táborových medailí 

Ivana Kretová a Petra Slezáková (Keblice) – výroba keramických soviček 

Josef Stupka, Lovosice – výroba multifunkčních branek a věšáku na kostýmy, lízátka 

PERFECT B.V. s.r.o., Vladimír Brchel, Lovosice – reklamní a propagační předměty 

Tereza Marvánková – Second hand Lovosice – oblečení na etapovou hru 

Truhlářství Srba, Litoměřice – dodání truhlářského materiálu 

Potraviny Krátký, Lovosice – lízátka 

Václav Liška, Litochovice – bazénová chemie 

Iveta Černá – věci do táborového bazaru 

Barthia Egtberts z NL (Eindhoven), člen skupiny Johnny Rosenberg – sobotní kulturní program 

Martin Hybš, instruktor zumby, Litoměřice – sobotní odpoledne s Martinem – výuka zumby 

Radek Novák, Libochovice - zapůjčení hudební aparatury pro disco 

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 a wifi 

Martin Vocásek, Litoměřice - spolutvorba Sůváckých web stránek  

Lukáš "Krtek" Svoboda - "výroba" elektronické přihlášky na www stránky  

Ing. Ivo Perna, Ing. Josef Šenfeld, Hoštka  – dopravní a organizační výpomoc 

Antonín Chrudimský, Brozany n/Ohří - organizační výpomoc  

 

A dále všichni zletilí účastníci tábora 

práce na přípravě a výroba všeho druhu 

styl Ferda Mravenec - nebo Brouk Pytlík ??? 


