
Život bez bariér  
 

 ESET software spol. s r. o., www.eset.cz   

 Kerio Technologies, ČR, www.kerio.cz   

 Auto-Kabel Krupka, s.r.o, www.autokabel.com 

 Presco group, a.s., www.pg.cz 

 ADC Blackfire Entertainment, s.r.o., www.blackfire.cz  

 Biogena CB spol. s r. o.. www.biogena.cz 

 Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s., www.becherovka.cz 

 SIENA s.r.o., www.siena.cz 

 Stil trade s. r. o., www.stil.cz 

 paní Svišťová, Nová Paka 

 Zámecké vinařství Bzenec s.r.o., www.zameckevinarstvi.cz 

 EXCALIBUR CITY s.r.o., www.excaliburcity.com 

 Kores, www.kores-praha.cz 

 Jan Becher - Karlovarská Becherovka a.s., www.becherovka.cz 

 TEXTIL FORUM s.r.o., www.textilforum.cz 

 A-Zet studio s.r.o., www.a-zetstudio.cz 

 Adler, www.adler.info 

 Quittner & Schimek s.r.o.,  www.qscomp.cz 

 MOCCA, spol s. r. o., www.mocca.cz 

 Kitl s. r. o., www.kitl.cz 

 Moštovna Lažany výroba nápojů, spol. s r.o., www.mostovna-lazany.cz 

 Extravit, www.extravit.cz 

 Fontea, www.fontea.cz 

 Pexi s. r. o., www.pexi.cz 

 Coca-Cola HBC ČR, www.coca-cola.cz 

 KOLIMAX, spol. s r. o., www.kolimax.cz 

 J.Porkert export-import s.r.o., www.porkert.eu 

 KDS SEDLČANY, nožířské výrobní družstvo, www.kds.cz 

 RPGASTRO.CZ, www.rpgastro.cz 

 Svoboda Horka s. r. o., www.svobodaobchod.cz 

 STORCK ČESKÁ REPUBLIKA, s.r.o., www.storck.cz 

 PRECIOSA ORNELA a. s., preciosa-ornela.com/cz 

 MATTES TRADING s.r.o., www.pepino.cz 

 Drogerie Pohořelice, drogeriepohorelice.cz 

 DUOPAP, s. r. o. Hostinné 

 Plasty-Ko s. r. o., www.plastyko.cz 

 Gabriela Mádlová 

 ROSSMANN  

 Cummins Czech Republic s. r. o., www.cummins.cz 

 Boss Timer, spol. s r.o., www.bosstimer.cz 

 MFP paper s.r.o., www.mfp.cz 

 Stil trade s.r.o., www.stil.cz 
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 Jaroslav Nožička - Nová Paka 

 Renáta Vaňková 

 Sabe spol. s r. o., www.sportovnipohary.cz 

 České výrobky a zboží s. r. o., www.czvyrobky.cz 

 Samet - Nová Paka, www.sametkrejcova.cz 

  

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2016 pomohli: 

 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, www.mpsv.cz/cs 

 Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz 

 Město Nová Paka, www.munovapaka.cz 

 Obec Jeřice, www.obecjerice.cz 

 Obec Lužany, www.obec-luzany.cz 

 Město Lázně Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz 

 Město Jičín, www.mujicin.cz 

 Město Lomnice nad Popelkou, www.lomnicenadpopelkou.cz 

 Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz 

 Společnost Duha - Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou, www.duhatu.cz 

 Pila Hartman, www.pilahartman.cz 

 Lesy ČR a. s., www.lesycr.cz 

 BOMAR, spol. s r. o., www.bomar.cz 

 Nadace Agrofert, www.nadace-agrofert.cz 

 Pro Infirmis - Švýcarsko, www.proinfirmis.ch 

 Nadační fond J&T, www.nadacnifondjt.cz 

 Česko-polské fórum, www.mzv.cz/cesko-polske_forum 

 Výbor dobré vůle - Nadace Olga Havlové, www.vdv.cz 

 Církev Ježíše Krista Svatých posledních dnů, www.cirkev-jezise-krista.cz 

 Nadace VINCI, www.nadacevinci.cz  

 Nadace Umění pro zdraví, www.umeniprozdravi.cz   

 RWE a.s., www.innogy.cz 

 Pila Hartman, www.pilahartman.cz 

 Pivovar Nová Paka a.s., www.novopackepivo.cz 

 Konto Bariéry - Nadace Charty 77, www.kontobariery.cz 

 Liberecký kraj, www.kraj-lbc.cz 

 Obec Studenec, www.studenec.cz 

 Společnost ISOTRA, a.s. Opava, www.isotra.cz 

 p. Stránský - Jičín 

 p. Bastýř - Praha 

 ZPD Banýr, www.zpdbanyr.cz 

 Billa spol. s r. o., www.billa.cz 

 Baliharová - Miletín, http://dula.kvalitne.cz/online 

 a další individuální dárci 

 
DĚKUJEME VŠEM NAŠIM MILÝM DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM! 
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