
Život bez bariér, z.ú. 

Hmotnými dary nám v roce 2014 pomohli:   

   

 KRPA PAPER Hostinné,   www.krpa-paper.cz/cs  

 ELEKTRA MACHEK,  www.elektroeshop.com 

 Masarykova základní škola ve Staré Pace, www.zsstarapaka.cz 

 Richard Štefan, www.panizkopce.cz 

 DG Tip, spol. s r.o., www.dgtip.cz  

 iMi Partner, a.s., www.imi.cz 

 ZiS Reklamní služby, www.volny.cz/zis-rs 

 Fontea a.s., www.fontea.cz 

 JMÉNOMAT, www.jmenomat.cz 

 T-shock, s. r. o.www.t-shock.eu 

 Re-Pre reklamní studio s. r. o., www.re-pre.cz 

 LÁF NEREZ s .r. o., www.laf.cz 

 JUMPee, www.jumpee.cz 

 VISO TRADE s.r.o. www.kukacka.cz 

 ABNER a. s. www.abner.cz 

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

 Smile company s. r. o., www.smile-company.cz 

 Veba textilní závody a. s., www.veba.cz 

 TURISTICKÉ ZNÁMKY s. r. o., www.turisticke-znamky.cz 

 REDA - reklamní a dárkové předměty www.reda.cz 

 ADVA - reklamní agentura s.r.o.www.adva.cz 

 COPY & VIZITKY - Jan Dušek, www.copyvizitky.cz 

 Placka CZ - Jiří Medřický, www.placka.cz 

 Caffe Market, www.caffemarket.cz 

 BossCan, www.bosscan.org 

 FK Admira - Hulín 

 Albi a.s., www.albi.cz 

 GLOBSYS s.r.o., www.reklamni-usb.cz 

 Radek Herold - Herold, www.skluzavky.cz 

 GAPA MB s.r.o., www.gapa.cz 

 AJKA SHOP - Alena Kadrmasová, www.ajkashop.cz 

 VLNAP, www.vlnap.cz 

 PINK PIG s.r.o. pinkpig.cz 

 Pavel Bakalář - výroba razítek a kancelářských potřeb, www.razitka-eshop.cz 

 VMBal s.r.o., www.vmbal.cz 

 CONTI - razítka - TRODAT, www.razitka-conti-trodat.cz 

 BestCelan, spol. s r. o., www.bestclean.cz 

 Petr Erlebach, www.klub-zdravi.cz 

 HAPPY END CZ, www.happyend.cz 

 MIX-TEE, www.caje-mixtee.cz 

 REX spol. s r. o., www.rex-reklama.cz 

 T. S. Bohemia a.s., www.tsbohemia.cz 

 Yvetta Rytířová - Frýdek-Místek, www.ucetnictvi-fm.cz 

 HOFMANN A SPOL., s.r.o., www.alba-horovice.cz 

 Ditimatex CS, www.dimatex.cz 

 MILETA a. s., www.mileta.cz 

 PENDA s. r. o., www.tisknulevne.cz 

 Klatt s. r. o., www.klatt.cz 

 Xertec a. s., www.xertec.cz 

 Johnny servis, www.johnnyservis.cz 

 Neli a. s., www.neli-vyskov.cz 

 Házenkáři HK .A.S.A. Město Lovosice a Město Lovosice, www.meulovo.cz 

 Daniela Pavlorková, www.cukrovinky-pudichova.cz 

 Petr Ján, www.povlecu.cz 

 HOLOUBEK PROTECT a. s., www.holoubekprotect.cz 
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 Technology s.r.o., www.technology.cz 

 2P SERVIS s.r.o.Sušice, www.2pservis.cz 

 Českomoravská textilní s. r. o., www.cmtex.cz 

 PROBALTAPE s.r.o., www.probaltape.cz 

 PEŠKA židle a křesla s.r.o., www.peska.cz 

 DANTE.CZ, s. r. o., www.vseprozenu.cz 

 Marek Hrdý, www.kupzde.cz 

 Věra Horsinková - Ostrava 

 Optys, spol.s.ro., www.optys.cz 

 Nákupní centrum Palladium Praha 1, www.palladiumpraha.cz 

 ESATRADE s.r.o., www.isostar.cz 

 Mgr. Luděk Matura – sklo umělecké pískované, ww.sklo-darky.cz 

 JILOS HORKA, s.r.o., www.jilos.cz 

 ČSOB, www.csob.cz 

 Ladislav Kočí, www.piskovanisklo.cz 

 SEVT, www.sevt.cz 

 NOTES BOHEMIA s.r.o., www.notesonline.eu 

 SCHOLÁRIS SERVIS, www.scholaris-servis.cz 

 Nadace škola hrou, www.nsh.cz 

 Lisovna plastových hmot, www.nastrojarna.tisice.cz 

 Arei reklamní předměty, s.r.o.,  www.arei.cz 

 Isolit-Bravo, spol. s r.o., www.isolit-bravo.cz 

 Jiří Kolbaba - THE WORLD, www.theworld.cz 

 pan Jiří Slavík  

 pan Jakub Malý  

 ergoAgil GmbH, www.ergoagil.com 

 Mgr. Roman Hanzlík 

 ABNER, a.s., www.abner.cz 

 Společnost DUHA, Nadace pro postižené mozkovou obrnou, www.spolecnostduha.cz 

 Globysys, s.r.o., www.reklamni-usb.cz 

 Ing. Miroslav Poche 

 Mgr. Romana Zapadlová 

 HOLTE MEDICAL, a.s., www.holtemedical.cz 

 SECUPACK s.r.o., ww.secupack.cz 

 BMK servis, s.r.o., www.bmkservis.cz 

 CONDI s.r.o., condi.webnode.cz 

 Impol Trade, s.r.o. www.vyfuky-shop.cz 

  

 

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2014 pomohli:  

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

 Nadace ČEZ,  www.nadacecez.cz   

 Nadace Život umělce,  www.nadace-zivot-umelce.cz 

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

 Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz 

 Nadace EURONISA, www.euronisa.cz 

 Nadace Umění pro zdraví, www.umeniprozdravi.cz 

 P. Josef Richter 

 Nadace Škola hrou, www.nsh.cz 

 RWE Česká republika a.s., www.rwe.cz 

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

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

 Město Nová Paka, www.munovapaka.cz 

 Královéhradecký kraj, www.kr-kralovehradecky.cz 

 Exceptionals,  www.exceptionals.net 

 Quittner a Schimek s.r.o., Nová Paka, www.qscomp.cz 
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 INVA REHA - půjčovna kompenzačních pomůcek, třída Československé armády 216/41 Hradec Králové 

 Liberecký kraj, www.kraj-lbc.cz 

 Lesy ČR, s.p., www.lesycr.cz 

 Nadace Preciosa, www.preciosa.com 

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

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

 Boehringer Ingelheim spol. s r.o., www.boehringer-ingelheim.cz 

 ELI LILLY ČR, s.r.o., www.lilly.cz 

 Nadace Občanského fóra, www.nadaceof.cz 

 Nadace České pojišťovny,  nadace.ceskapojistovna.cz 

 AUTOKLUB AČR Nová Paka, www.autoklubnp.cz 

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

 Restaurace U Sehnalů, www.usehnalu.cz 

 WEIL, GOTSHAL nadační fond, www.weil-nadacni-fond.cz 

 Nadace Dobré dílo sester sv. Karla Boromejského v Praze, www.boromejky.cz 

 DMA PRAHA s.r.o., www.dmapraha.cz 

 Pila Hartman, www.pilahartman.cz 

 Svitap J.H.J. spol. s.r.o., www.svitap.cz 

 PLASTMONT BUREŠ, s. r. o., www.plastmont.cz 

 Slovácké strojírny, a. s., www.sub.cz 

 EMBA spol. s r.o., www.emba.cz 

 Haberská pekárna, www.haberska-pekarna.cz 

 Nadační fond Tesco, www.itesco.cz 

 PRO.MED.CS Praha a. s., www.promed.cz 

 A&CE Audit, s.r.o.,  www.ace.cz 

 Pí. Rosenbergová, Pí. Linková, Pí. Lenka Ottmarová, Pí. Petra Šepsová, Pí. Kozlovová, Pí. Kropáčková, 
P. Josef Berger, P. Leoš Páleníček, P. Hroch, P. Lokvenc, P. Hylmar a pí. Hylmarová, Pí. Kateřina 
Kaiserová, Pí. Taličuková, P. Daniel Krečmar, Pí. Kateřina Mokrá, Pí. Šťastná, Pí. Mizerová, P. 
Chalupovský, P. Ivo Krsek, MUDr. Barbora Doležalová, Ing Jaroslav Dlask, P. Kadlčík, P. Lopata, Pí. 
Baliharová, P. Doubic 

 a další individuální dárci 

 

  

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM MILÝM DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM! 
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