DĚKUJEME ZA VŠECHNO
Někteří nechtějí být konkrétně jmenováni, takže obecně.
Řazeno abecedně :-)
DODÁVKY:
za bar
za barvy laky
za dřevotřísku
za garnýže
za gauče a křesla
za hračky
za jídlo a buchty pro brigádníky
za kliku na elektro bednu
za koberce
za krabice
za látky
za ledničku
za linku
za maltu a omítku
za monitor
za nábytek
za papuče
za plátno, ponk, bedny
za počítač
za podlahu
za půjčení kompletního nářadí

PRÁCE:
za bourání, zdění, zapravování
za dovoz a odvoz
za elektro práce
za malování obrázků
za mytí oken
za nátěry
za opravu vozíku
za podhledy a sokly
za pokládku plovoučky
za praní hader a utěrek
za regály
za stěhování, skládání a vykládání
za šití závěsů, záclon, kapsářů, návleků...
za úklid a gruntování
za vrtání, přidělávání, měření, lepení
za vymalování
za všecko ostatní
atd... *)

za
za
za
za
za
za
za

půjčení žebříku
rekvizity všeho druhu
sádrokartony
stoly a židle
záclony a závěsy
žárovky
židličku

za všecko ostatní
atd... *)

*) Zapomenuté prosím dopište :-)

V HLAVNÍCH ROLÍCH:
Vedoucí obou oddílů

Vedoucích partneři/rky, rodiče, děti, psi...

nebudeme všechny jmenovat, ale vyzdvihneme:

všem díky za podporu a trpělivost,
některým ale děkujeme za konkrétní pomoc a práci:

Ďoubalík, Bizon, Víťa a Hanča za Severku
Ivča a Šárka za Mustangy
a mnoho ostatních...
a Dědek

Jura Bednařík
Hanka Neumannová
Lucka Bizonova
Bára Roháčkova
Michal Kunc

Severáčtí rodiče a děti:
taťka Pepa Glos, Terka Glosová, (mamka Glosová za trpělivost)
celá rodina Fajtova, tj. taťka Petr, mamka Martina, Kuba, Kamilka a Marťa
rodina Adámkova – taťka Olda, mamka Mirka, Tomáš, Martin a Mirča
taťka Michal Bulant, Alča Bulantová
taťka Ludvík a taťka Edinger
kamarádi
mamka Bušová, Adam, Bára
Renča Vaculíková
mamka Uhrová
Danka Nováková
tatíček Ondráček
Zbyňa Hrnčíř
taťka Svoboda
taťka Hlouch a mamka Hlouchová
za morální podporu a
taťka Tyl
ekonomické a materiální zázemí děkujeme
taťka Procházka a mamka Procházková
Oliver Pospíšil
rodina Pražákova, Valentova
Žokej
Peťa Čuma
řada lidí z Pionýra
a další...
SVČ Lužánky
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