
SPONZOŘI 2016-17 

rodina Dvořákova N. Veselí 2 ks dětská kniha 

rodina Kasalova dětské hry 

rodina Kejdova balík kancelářského papíru 

rodina Minářova dýně, gigant šišky, jmelí na Vánoce 

rodina Pospíchalova  3 kg bonbónů, kniha Zpívánky                                         (Mareček) 

rodina Šrámkových čokoláda 

rodina Švomova dřevo na jarmark 

rodina Kotíkova ušití kostýmů pro Ekoškolku 

rodina Vaňkových lepidlo, vodové barvy, fixy, skicáky, křídy, SANYTOL, prací prášek 

paní  Hudcová 2 kožešinové čepice, sada hrnečků + talířky 

paní Dvořáková papíry na malování 

paní Filipová 12x láhev lepidla Herkules 

rodina Ficencova papíry na kreslení 

pan Leopold omalovánky, mušle a kameny, drobné reklamní předměty, čedičové kameny 

 dřevěné svícny na jarmark, 8 balíků kancelářského papíru, balík kartónu 

 2x laminovacé fólie, 4 x pastelky, 2x kartón A3 

rodina Ruberová kolovrátek 

paní Vytlačilová omalovánky, drobné předměty na odměny 

rodina Šrámková čokoláda na jarmark 

SENYUM CLINIC výtvarný materiál 

rodina Markových blumy, CD + písničky, odměny pro děti, padák na cvičení, CD s fotkami 

 ze 70. výročí školky, fotografické služby, samolepky tříd 

rodina Vu Phuong sladkosti pro děti 

pan Horký oprava kredence do babiččiny kuchyňky 

rodina Kadlecových skřínka na bádání do Kuřátek 

pan Tigran  poukázky SODEXO v hodnotě 1.100 Kč 

rodina Ježových dýně na dlabání, králíka na chov pro děti 

rodina Kulíškova 4 archy vystřihovánek a skládanek pro děti 

rodina Mokrých Čistící prostředky – 18 x písek MIO, 18 x indulona 

paní Bártová vánoční dekorační předměty 

rodina Krajčovičova Dárkové předměty na dětskou pouť 

rodina Landsmanova papíry 

rodina Peřinova přírodní osvěžovač vzduchu 

rodina Krupičkova cukrovinky 

rodina Říhova papíry na kreslení, omalovánky 

rodina Šrámkova papíry a kreslení 

paní Fousková lopatky 

paní Landsmanová Broňa prstýnky, sladkosti 

paní Hladíková sladkosti 

paní Martinů kostky a destičky ze dřeva 

FINANČNÍ DARY 

Miluška Hladíková 1.000 na Vánoce 

PKS a.s. Žďár nad Sázavou 5.000 na rozvoj školky 

rodina Růžičková Nové Veselí 2.000 na rozvoj školky 

Masopustní průvod 4.000 na rozvoj školky 

rodina Šimůnkova 2.000 na Vánoce 

rodina Najmanových 2.000 na rozvoj školky 

Plastia s.r.o. 20.000 na rozvoj školky 

rodina Markových 2.000 na Vánoce 

rodina Rorichova    205 Kč na pomůcky 

rodiče předškoláků 2016-17 2.000 Kč na rozvoj školky 

rodina Sochorových 1.000 na výtvarný materiál 

rodina Roseckých 1.000 na závěsy 

rodina Ruberových 1.000 na výtvarný materiál 



POMOC NA VÁNOČNÍ JARMARK 2016 

Název výrobku Kdo vyrobil 

Textilní srdce, holoubci, hvězdy aj. Libuška Flesarová 

Kandovaná jablíčka Verča Marková 

Sušená levandule – použito do mýdel Verča Marková 

Sušená levandule vonný sáček Verča Marková 

Zimní svíčka, květináčky, obrázek krtek, stromečky, zápichy, kulaté ozdoby 2 P.Kasalová 

Nahřívací ponožky na bříško Hanka Vencálková 

Polštářky s levandulí Hanka Vencálková 

Sob ozdoba Hanka Vencálková 

Textilní ozdoby Hanka Vencálková 

Svícínek s čajovkou na proutcích Hanka Vencálková 

Knoflíková vánoční přání Hanka Vencálková 

Mýdla  Hanka Vencálková 

Soli do koupele Hanka Vencálková 

Oblečky na panenky, odlič. tampony p.Doskočilová 

Zimní čaj p.Doskočilová 

Pytlíček s ozdobami p.Doskočilová 

Směs sušené ovoce p.Doskočilová 

Pečený čaj p. Kratochvílová 

Zlaté oříšky - ozdoba p. Zítová 

Náušnice p. Růžičková 

Dřevěné visačky p. Ambrožová 

Levandulové sáčky do skříně p. Žilová 

Dekorace pletené z papíru p. Ficencová 

Visačky z papíru p. Křivská 

Pletené výrobky na děti – čepička, šála, ponožky p. Svatoňová 

Tácek s perníčky p. Sochorová 

Perníkové svícny p. Frank 

Perníkové adventní ryby p. Frank 

Perníčky v sáčku – zvonky p. Frank 

Pletený koš z papíru p. Frank 

Adventní věnce p. Křivánková 

Zimní lucerny ve skle p. Tůmová 

Kostky s logem  p. Tůmová 

Perníčky p. Krajčovičová 

Svícínek malý p. Krajčovičová 

Náramky p. Krajčovičová 

Pečený čaj p. Novotná 

Sněhulák ze dřevěných koleček p. Musilová 

Lucerna s krajkou p. Musilová 

Ozdoba anděl p. Musilová 

Zvonky sada p. Musilová 

Dřevěné ozdoby p. Leopold 

Zápich stromeček p. Dolejšová 

Vánoční dekorace p. Vaňková 

Malá dekorace p. Vaňková 

Věneček p. Vaňková 

Vločka p. Hladíková 

Andílek na pověšení p. Smrčková 

Sovičky p. Wimmerová 

Perníčky mikuláši, čerti, andělé p. Poulová 

Sněhuláčci z perníku p. Dvořáková 

Hello Kitty z perníku p. Poulová 

Stromečky textilní na klacíku p. Kotíková 

Linecké kytičky p. Svatoňová 

Vánoční perníčky p. Drápelová 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perníčky stromečky + hvězdičky p. Ambrožová 

Nitěné stromečky p. Ruberová 

Svíčky v košíčku, střední, velká p. Pospíchalová 

Perníkové svícny s velkou svíčkou p. Říhová 

Sušenky  

Zelené látkové věnce se 4 svíčkami  

Sušenky p. Danihelová 

Háčkované zvonky p. Šrámková 

Pletené mikulášské boty p. Svatoňová 

Rybičky z pedigu p. Svatoňová 

Levandulové kytičky p. Marková 

Svícen ve skleničce p. Šišková 

Srdíčka ozdoby malá + velká p. Šišková 

Svícny p. Pfaurová 

Cookie s brusinkami +s  kandovaným ovocem p. Ficková včeličky 

Prkýnko p. Zítová včeličky 

Sušenky p. Šrámková 

Obrázky p. Vaculíková 

Sněhuláčci  

Sušenky, čaj, křížaly p. Rohrichová 

Věnečky z přírodnin na 1 svíčku p. Straková 

Svícny ve skle Šimůnkovi 

Přívěsky Šimůnkovi 

Kokosky p. Tesárková 

Kečup p. Tesárková 

Med p. Fialová 

Skleněné svícny p. Zítová – KO 

Bižuterie  p. Brodská 

Perník s čokoládou p. Bělíková 

Kandovaná dýně p. Flesarová 

Rumové kuličky p. Chmelíková 

Pletené čepičky, soupravy čepičky + bačkůrky p. Zabloudilová 

  

  


