
PARTNER JAK POMOHL

MANA 1000 ks Many 

Mall.cz 70 KS STANY CÍSAŘSKÁ LOUKA / Troja

RED BULL RED BULLY OFFICE 

Mall.cz 70 KS STANY CÍSAŘSKÁ LOUKA / Troja

Hervis 10 KS STANY CÍSAŘSKÁ LOUKA / Troja

Asociace kempování a karavangingu vypsání sbírky na stany na komunitu

BMW zapůjčil auto (které MHMP nakonec nevyužilo)

ČVUT míchání dezinfekce, respirátory, masky

VŠCHT štíty, brýle, rukavice

Správa služeb HMP převoz dezinfekce, sklady, místo pro dekontaminaci sanitek 

Ikea látky, ložní prádlo, boxy, vybavení ubytovacích zařízení

Dr. Müller pharma suroviny pro dezinfekci

Celní správa dodání lihu k výrobě dezinfekce

Nestlé Česko s.r.o. dodání cukrovinek, kávy

TU Liberec nanotextílie do látkových roušek

Bushman Česko látky k šití roušek 300m

Horáková - ZHMP látky k šití roušek

STUDIO YPSILON průběžné dodávání roušek

Divadlo na Palmovce průběžné dodávání roušek

Iniciativa Judity Matyášové, Simony Bagarové roušky ve větším množství

Městská knihovna v Praze roušky ve větším množství

České látky s.r.o. látka na roušky pro divadlo pod Palmovkou

Sterilizační oddělení, Nemocnice Na Františku sterilizace šitých roušek

Poliklinika VFN na Karlově náměstí sterilizace šitých roušek

MIMItex látka na roušky pro divadlo pod Palmovkou

Adolfeen šicí stroj pro dobrovolníky

Nata_liii látky pro šití roušek

Betonárna TBG Metrostav-Troja Připojení vody a elektřiny pro kemp v Tróji

Metrostav a.s. Stavební buňka jako zázemí pro kemp v Tróji

http://mall.cz/
http://mall.cz/


Pražské vodovody a kanalizace, a.s. Připojili zdarma odpady pro Kemp v Tróji

Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s. Posekali trávu a křoviny pro kemp v Tróji

https://karavanycesko.cz/ Dodali camper jako zázemí pro kemp v Tróji

Pražské služby a.s. Odpadové hospodářství pro kemp v Tróji

Invia callcentrum

Rohlík závoz potravin, zvýhodněné balíčky, doprava zdarma

Košík závoz potravin, zvýhodněné balíčky, doprava zdarma

Pilulka.cz léky bez receptu, objednávka nad 200 Kč doprava zdarma

James Dean Prague 20 porcí obědů zdarma pro seniory z Prahy 1

LENOVO zapůjčení techniky do SKLAD KC 19 - evidence

ALZA psokytnutí drog. zboží a granulí pro psy

PELACO papírové tašky 1200Ks

Městská Policie PRAHA Poskytnutí stolů, zázemí a WC pro dobr. Sklad

Správa Služeb  PRAHA Poskytnutí prostor SKLAD KC 19

Macwell Mobilní internet SKLAD KC19

https://karavanycesko.cz/
http://pilulka.cz/

