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Arnoldová Veronika
papíry, lepidla, pastelky, poskytnutí 

autobusu na cestu do města

Čejková Alžběta
balónky na karneval, joja, kšiltovky, 

samolepky a tetovačky

Dolečková Alexandra
papíry, pastelky, fixy, modelína, hygienické 

potřeby

Dosedělová Nikol papíry - velké čtvrtky

Filip Vojtěch hroznové víno, papíry na kreslení

Janda Patrik

kaštany, gerlanda, omalovánky, výtvarné 

potřeby, pastelky, dětská ZOO - vstup, 

hygienické potřeby, , karneval - poklad, 

papíry na kreslení, meloun, bonbóny

Kopecký Josef kostka+hračky, papíry, samolepky, lepidla

Kovářová Laura
kancelářské potřeby, barevné papíry, fix na 

tabuli, lepidla, papíry

Krpata Václav
křídy pro třídu, 10x6 trojhranné pastelky, 

krepový papír, lepidla

Kubešová Emily
CD pohádky, vlnkový papír, vlhčené 

ubrousky, plyšové korále

Mach Jakub
papír na kreslení, pitíčka - odměny na 

čarodějnice, korálky na VV

Novosad František papíry, lepidla, toaletní papír

Smolík Filip
toaletní papír, kelímky, pastelky, ubrousky, 

fixy, sáčky, barevné papíry 

Tesařová Nela bábovka

Trillová Zuzana
bonbóny, samolepky a tetovačky na 

karneval

Valíková Anežka papíry na kreslení 2x

Vašinová Linda
šití prostěradel do MŠ, poklad na karneval, 

meloun

Vítek Jakub
jablka, papíry, barevné papíry, modelíny, 

tácky, kelímky

Voluščuková Markéta samolepící fólie, papíry, poklad na karneval
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Beranová Lucie
papírové kapesníky - 5 krabiček, velké 

balení toaletního papíru

Blažková Kateřina klubka vlny - větší taška, sušenky pro děti

Čázar Vojtěch
4x velké balení modelíny, velké balení 

papírů

Čihák Jakub

kaštany a špejle na výrobky, 2kg krmení pro 

ptáčky, velký pytel plechovek, čokoládová 

lízátka pro celou MŠ

Gregar Petr

2x řezací nůž+náplně, 4x izolepa, fotografie, 

9x oboustr. lepící páska, lepící papíry, 

kokosová ptačí budka, odměny na karneval, 

vodové barvy, toaletní papíry

Horák David
krepový papír, barevné papíry, sáčky, 

toaletní papíry 

Kostroňová Kateřina oprava prostěradel na postýlky
velké množství ruliček od toal. papíru, 

pytlíky od čajů, vodovky, fixy, kelímky, sáčky

Lechmannová Sofie velké balení papírů, barevné papíry

Linhart Vladimír toaletní papír, 5x pastelky

Müllerová Alena toaletní papír, ubrousky

Nováková Laura balení papírů

Oliva Vojtěch oprava domečku a pantů u skříněk toaletní papíry, ubrousky

Skala Petr
barevné papíry, krepové papíry, lepidla, 5x 

vodové barvy, 3x pastelky

Poláková Michaela oprava tříkolky kaštánky na výrobky

Pražáková Sofie velké množství barevnách papírů

Rudolf Tobiáš
spiron - éterický olej, velké množství 

kapesníků, rýmovník
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Ruferová Sofie velké množství ubrousků

Sauerová Ema oprava aut a traktorů ze zahr. domku velké množství papírů

Stolarik Josef
2x balík papírů, velké balení fixů, mýdlo, 

kaštánky

Špůrek Dominik
velké balení papírů, 2x velké balení papírů, 

3x vodové barvy, 3x pastelky, lepidla sáčky
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Bodlák Petr oprava motokáry

pastelky, lepidla, kelímky, sáčky, tácky na 

svačiny, balík papírů, toaletní papír, barevné 

papíry

Buchta Jan oprava vozíčku, oprava motokáry křížaly pro děti, omalovánky, autodráha

Čejka Tomáš oprava dřevěných hraček balónky, 3 kšiltovky

Diblíková Natálie samolepící fólie

Dvořák Matěj Zdeněk pexeso, omalovánky, obrázky - velká taška

Frémundová Ema oprava koše na košíkovou barevné papíry, karton papírů

Horáková Nicol oprava vozíčků papíry na kreslení

Iliev Amélie
kolekce do adventního kalendáře, mýdla do 

M3

Jakubec Denis oprava motokáry, renovace stolečku
odvoz železa - recyklace, odvoz starých 

skříní do sběrného dvora

Kolářová Eliška

švestky pro děti, pastelky, sáčky, papírové 

talířky, lepidla, barevné papíry, toaletní 

papír, papíry na kreslení 

Kosárová Kristýna papírové roury, krabičky na VV

Kumpošt Mikuláš jablka na jablíčkování

Novotný Daniel dýně, vata na VV

Poštulka Filip
perníčky+ozdoby, ruličky od toaletního 

papíru

Rufer Denis papíry 

Soukupová Emma výtvarné potřeby

Sršeň Marek jablíčka pro děti

Štarmanová Jana
kelímky na svačiny, sáčky, ubrousky, 

papírové kapesníky

Vágnerová Anděla odměny pro děti, papíry
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Dvořák Matěj papírové tácky na VV, sáčky

Haniková Ema

4x balení papírů do kopírky, 4x pastelky, 

jablka, ruličky od toaletního papíru, 

kopírování pracovních listů, květiny na 

zahradu, výtvarný materiál

Jedličková tereza drobné opravy taška s křídami

Kašpar Kryštof hygienické potřeby, 2x pastelky, 2x lepidlo

Keprtová Elena kopírování pracovních listů, nákladní auto

Knol Richard 2000,- kopírování pracovních listů

Kodytková Adéla mnoho práce na zahradě MŠ dárečky pro děti, papírové utěrky

Kopecká Ela
2x encyklopedie, papíry, fixy, samolepky, 

pracovní listy

Kubová Kateřina
kopírování pracovních listů, výtvarný 

materiál - papíry, modelíny, lepidla, …

Langer Jakub krabičky na VV, papíry, barevné papíry

Machalík Jaroslav papíry

Machalíková Viktorie papíry do kopírky

Matejov Johana

párátka, pexesa, omalovánky, koš třešní, 

meloun, výtvarný materiál - lepidla, vodové 

barvy, krepový papír, křídy

Řeháková Sofie oprava kapsáře

Řehořová Sofie 2000,- oprava odrážedla

propisky, časopis pro všechny děti "Můj 

vláček", vaky, vození obědů a večeří na 

školu v přírodě 

Špačková Meda balíky papírů na kreslení

Valentová Lucie 4x fixy, 2x balení papírů do kopírky

Valíková Klára masážní koberec, taška papírů na kreslení

Vomáčka Pavel
společenská hra Double, vánoční 

stromeček, ozdoby, placky pro předškoláky

VELICE VŠEM DÁRCŮM DĚKUJEME! A PODĚKOVÁNÍ PATŘÍ TAKÉ TĚM, KTEŘÍ NOSÍ DO MŠ HLINÍK, BATERIE, STARÉ 

ELEKTROSPOTŘEBIČE, PAPÍRY A OSTATNÍ


