
SPONZOŘI 2017-18 

Pan Dvořák instalace dataprojektoru 

Ficencovi valcha, bandaska na mléko, kříž s Ježíšem 

Sochorovi papíry na malování 

Šrámkovi čokoládu na vaření 

Ambrožovi Podkovy, organizace výletu na statek, výpomoc při stavění stanu na dětskou 
pouť, tekuté lepidlo 

Vaculíkovi pohádkovou knihu, dárkové předměty na výhry 

Vaňkovi křídy a papíry na malování, třpytky na tvoření 

Petr Leopold barevné papíry, pastelky, promítací plátno, dataprojektor, dřevěné výrobky na 
jarmark 

Frankovi ukázková hodina angličtiny 

p. Křivánek pomoc při instalaci informačních tabulí 

p. Zita vyřezávání medailí, dřevo na oheň, přeprava bioodpadu, drobné opravy 

Vencálkovi dřevěné organizátory na pastelky, překližka, dřevěné čtverečky, dřevo na 
podpal, oprava dveří a výroba sítě do oken, jablka, brambory, seno 

Musilovi  mák 

Dvořákovi materiál na tvoření, návody na skládání papíru 

Kotíkovi archy omalovánek, odznáčky, výlisky 

Novotných časopisy Sluníčka a Čtyřlístky k odpočinku 

Slámovi balík papíru A3 do kopírky 

Fialovi zajištění exkurze, plastové kyblíky 

Hladíkovi balík papíru, trička na výpravu 

Pospíchalovi balík papíru 

Šimůnkovi dýně, mrkev, okurky do kuchyně, exkurze na ekofarmu 

Škrdlovi balík papíru 

Špačkovi papíry na kreslení 

Kasalovi hry, knihy na hraní 

Šrámkovi (Magdalénka) vánoční stromeček 

Flesarovi barevné papíry, papírové ruličky 

Hudcovi papíry na kreslení 

Krajčovičovi dárky na dětskou pouť 

Křivánkovi pexesa, terčíky 

Olišarovi omalovánky, fixy, pastelky, artefakty do babiččiny kuchyňky 

Peřinovi  výtvarný materiál, kovové plíšky na nocování 

Röhrichovi papíry, pastelky, kolíčky na prádlo, koření do kuchyně 

Strejčkovi odstřižky - flís, úplet, kloboučky, šátky 

Zachovi výkresy, pastelky 

Markovi focení dětí, grafika plakátků a infotabule, vedení kroužku keramika 

  

  

FINANČNÍ DARY 

Miluška Hladíková 1.000 na Vánoce 

PKS a.s. Žďár nad Sázavou 10.000 na rozvoj školky 

PKS a.s.    3.000 na školičku v přírodě 

Masopustní průvod 4.000 na rozvoj školky 

rodina Šimůnkova 3.000 na Vánoce 

rodina Najmanových 2.000 na rozvoj školky 

Plastia s.r.o. 20.000 na rozvoj školky 

  

 

Děkujeme všem maminkám i babičkám za výrobky na vánoční jarmark, jehož výtěžek byl věnován Staníkovi 

Merunkovi na profesní růst. 


