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MÉDEA GROUP

je největší  českou mediální agenturou. 
Je členem mezinárodní sítě Havas Média a má zastoupení v 91 

zemích světa.
Sídlí v Praze a své pobočky má v Brně a Bratislavě.

Nemají žádné kapitálové vazby na zahraniční společnosti.
Celou skupinu vlastní a progresivně  vede 

Mgr. Jaromír Soukup

ředitel televize Barrandov
Sponzor a přítel dětí

Dětského centra Srdíčko

Podporuje centrum od roku 2009



Ing. Zuzana Tornikidis, MBC
ředitelka nadace Agrofert 

PODPORA DĚTÍ A MLÁDEŽE 

V Nadaci AGROFERT věříme, že investice do dětí, jejich 
rozvoje a vzdělávání, jsou jedny z nejdůležitějších. 
Snažíme se pomáhat všude tam, kde cítíme, že je to 
nejvíce třeba. Fandíme dětem a mladým lidem, kteří 
mají odvahu a odhodlání, jít za svým cílem bez ohledu 
na to, jaké překážky se jim do života dostaly.



Podporuje významně Dětské centrum od roku 2016

Chceme lepší Česko

Připojte se k unikátnímu projektu Chceme 

lepší Česko, který se ptá přímo vás, občanů 

České republiky. Pomůžete nám změnit život 

v naší zemi k lepšímu. 



Náboženská obec CČSH Praha -1 
Staré město chrám sv. MIKULÁŠE 

Zmocněnec chrámu Mikuláš:         

Farář: Mgr. Libuška Roytová

Daňový poradce Ing. Jaroslav Vlach Náměstí 114, 26753  Žebrák
Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, 
odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo 
souvisejí.

Děkujeme



Pražská diecéze CČSH
V Tišině 3
Praha 6 - Bubeneč, 160 00
+420 234 760 058
Fax: +420 233 383 785

Diecéze je vyšší správní jednotkou církve, jejíž 
duchovní správa je svěřena biskupovi a tvoří ji 
soubor náboženských obcí jednoho či více 
krajů

https://www.ccshpraha.cz/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1
https://www.ccshpraha.cz/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1
https://www.ccshpraha.cz/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1


PIPELIFE SANITOP, s.r.o.
Náměstí 105

Žebrák
267 53

Pan Sudík je člověkem, který  svým jednáním a postojem k věcem veřejným  

vytváří  úctu mnoha občanů. Neustále sleduje rozvoj svého rodného města. Po 

léta podporuje akce a organizace tvořící sportovní  a  kulturní život v našem 

městě. A stejně tak, pokud se jedná o ZŠ v Hradní ulici nebo Dětské centrum 

Srdíčko, vždy je jistota jeho pomoci. Děkujeme.

Tomáš Podval

Václavská 315, Káraný 25075

Otec dvou malých krásných a zdravých dětí.

Podporuje Dětské 
centrum od roku 2009



http://www.firmy.cz/detail/179611-coop-jednota-horovice-horovice.html#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Jednota%20Ho%C5%99ovice%20COOP&utm_content=premise-main
http://www.firmy.cz/detail/179611-coop-jednota-horovice-horovice.html?l=1#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Jednota%20Ho%C5%99ovice%20COOP&utm_content=premise-main-address
http://www.firmy.cz/detail/179611-coop-jednota-horovice-horovice.html?l=1#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Jednota%20Ho%C5%99ovice%20COOP&utm_content=premise-main-address
http://www.firmy.cz/detail/179611-coop-jednota-horovice-horovice.html?l=1#utm_source=search.seznam.cz&utm_medium=hint&utm_term=Jednota%20Ho%C5%99ovice%20COOP&utm_content=premise-main-address


Provozujeme velkoobchodní i maloobchodní 

prodej s elektroinstalačním materiálem. 

Prodáváme svítidla, kabely, vodiče, jističe, 
modulové skříně a rozvaděče, průmyslové 

spínače, zásuvky, baterie a akumulátory. 

Nabízíme nářadí, měřicí přístroje a 
světelné zdroje.

26601





MAJITEL SPOLEČNOSTI OLDA INFORMATIK SEDLEC U ŽEBRÁKA



iniciátor a donátor projektu Čtení pomáhá
Sponzoruje Dětské centrum Srdíčko v oblasti

projektové činnosti a vydavatelství a vzdělávacích publikací.

ŽEBRÁK, SKANDINÁVSKÁ 996, OKRES 
BEROUN, PSČ 26753 

výroba, obchod a služby 

opravy ostatních dopravních prostředků 
a pracovních strojů 

zámečnictví, nástrojářství 



Misha punk Žebrák Kluk z Plagátu Hořovice Mirka Volfová Cekov

Futro Zbiroh   Kovadlina Hořovice       monit Kotopeky 

Bulldog Berou    Knedlofil Hořovic

Goat Cult Žebrák

Skupině historického šermu Duellanti

Spartaku Žebrák  za ukázky bojových umění

DĚKUJEME ORGANIZÁTORŮM   AKCE  MANŽELŮM  HLAVATÝM,

Kteří se stávají správci daru prostřednictvím darovací smlouvy.

OCHRANCE, HASIČŮM A POŘADATELŮM, 

A VYSTUPUJÍCÍM  KAPELÁM





PAN ALEŠ NOVÁK

sponzoruje Dětské centrum od 
roku  2010


