
 

Život bez bariér 

 

Hmotnými dary nám v roce 2015 pomohli: 

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

 Miko Káva s.r.o., mikokava.cz 

 Retida s.r.o., www.retida.cz 

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

 PRESCO GROUP, a.s., www.pg.cz 

 Lohman a Rauscher - Nová Paka, www.lohmann-rauscher.com 

 Rosa, www.rosaimport.cz 

 Extravit, www.extravit.cz 

 JUMPee s.r.o., www.jumpee.cz 

 Jan Kabourek, www.poharykabourek.cz 

 PRECIOSA ORNELA, a.s., www.preciosa-ornela.com 

 Matura Beads s.r.o., www.maturabeads.cz 

 KREDUM CZ s.r.o. a Pecky z Pecky, www.peckyzpecky.cz 

 Magoya spol. s.r.o., www.nejlevnejsipolykarbonat.cz 

 Nataliya Kalenska, www.etnoshop-matahari.cz 

 Elektro Jemnice - Milan Pokluda, www.elektrojemnice.cz   

 Lenka Procházková - výtvarnice, www.obrazkovyostrov.cz 

 Ing. Vladimír Boháč  - předseda Krajské organizace ČUS Libereckého kraje a zastupitel Libereckého 

kraje, www.cusliberec.cz 

 Svitap, www.svitap.cz 

 Marek Hrdý,www.kupzde.cz 

 Coca-Cola HBC ČR, www.coca-cola.cz 

 Rio mare, www.riomare.cz   

 Karlovarské minerální vody a.s., www.mattoni.cz 

 Iron-Art, s.r.o.,  www.kovany-nabytek.cz 

 Mars Svratka, a.s., www.mars-svratka.cz 

 AJKA SHOP ALENA KADRMASOVÁ, www.ajkashop.cz 

 Vicom CS spol. s r.o., vicom.cz/eshop 

 Dřevosklad - Petr Řeháček 

 Darré - Hradec Králové, www.darre.cz 

 Schrack - Hradec Králové, www.schrack.cz 

 NWS, s.r.o., www.nws.cz 

 ZyXEL Communications Czech s.r.o., http://www.zyxel.cz 

 EUROP-ELEKTRIK, v.o.s. 

 Prášková Lakovna Trix, www.lakovna.com 

 David Ryba - HTN.cz, www.htn.cz 

 Tessitura Monti Cekia, s.r.o., www.monticekia.cz 

 Československá obchodní banka, a. s., www.csob.cz 

 CMS Consulting s.r.o., www.cms.cz 

 Planta naturalis, plantanaturalis.com 

 Drogerie Teta, www.tetahostinne.wbs.cz 

 TREVOS Košťálov s.r.o., www.trevos-kostalov.cz 

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

 Romana Laníková 

 Rossmann, www.rossmann.cz 

 STROM PRAHA a.s., www.strompraha.cz 

 UniMark CZ, s.r.o., www.unimark.cz 

 TOP ADVERT, s.r.o., www.topadvert.cz 

 H.R.G. spol. s r. o., www.hrg.cz 

 Istrex Oil a. s., www.istrexoil.cz 

 Dual Trade s. r. o., www.FiremniPotisk.cz 

 ECP a. s., www.ecp-cz.cz 

 Tiskárna Lelka, www.tiskarna-lelka.cz 

 Petr Ján, info@povlecu.cz 

 

Finančními dary a příspěvky nám v roce 2015 pomohli: 

 Slovácké strojírny -  Uherské Hradiště, www.sub.cz 

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

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

 Nadace Agrofert, www.nadace-agrofert.cz 

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

 ŠKODA AUTO, www.skoda-auto.cz 

 Nadace ČEZ,  www.nadacecez.cz     

 Pila Hartman, www.pilahartman.cz 

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

 Nadace Umění pro zdraví, www.umeniprozdravi.cz 

 p. Michal Švec 

 Haufle Elmo Wilhelm Klaus 

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

 Lesy ČR, s.p., www.lesycr.cz 

 Restaurace U Sehnalů, www.usehnalu.cz 

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

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

 Nadace Občanského fóra, www.nadaceof.cz 

 Nadace České pojišťovny,  nadace.ceskapojistovna.cz 

 AUTOKLUB AČR Nová Paka, www.autoklubnp.cz 

 Nadace Divoké husy, www.divokehusy.cz 

 Nadační fond nadaných 

 Ministerstvo zdravotnictví ČR, www.mzcr.cz 

 Miroslav Banýr - Zemní práce a doprava, www.zpdbanyr.cz 

 MF ČR, Fond Partnerství - Program Švýcarsko-české spolupráce, www.swiss-contribution.cz 

 Město Lomnice nad Popelkou, www.lomnicenadpopelkou.cz 

 Obec Lánov, www.lanov.cz 

 Město Hořice, www.horice.org 

 Město Jičín, www.mujicin.cz 

 Město Vrchlabí, www.muvrchlabi.cz 

 Obec Jeřice, www.obecjerice.cz 

 Obec Lužany, www.luzany.cz 
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 Město Lázně Bělohrad, www.lazne-belohrad.cz 

 Obec Syřenov,www.syrenov.cz 

 Nadace Vodafone, nadacevodafone.cz 

 Česká spořitelna, www.csas.cz 

 a další individuální dárci     

 

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM MILÝM DÁRCŮM A PŘÍZNIVCŮM! 
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