
PODĚKOVÁNÍ 

 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravách a organizaci VII. 

Společenského plesu na téma FILM, který se konal 3. února 2017 v prostorách školy, a to konkrétně: 

 

p. uč. Makovi za výtvarnou podobu plesu, tvorbu lístků, plakátu 

a jeho osvědčenému týmu spolupracovníků p. uč. Baluškové, Jurkové, Strohnerové a Kociánové 

žákům za vytvoření a instalaci nádherné výzdoby 

p. uč. Sedlákové a p. vych. Kašpaříkové a Lukeštíkové a dětem z jejich oddělení za přípravu 

výzdoby 
p. uč. Dluhošové, Procházkové, Schneiderovi a p. asistentkám Kučerové, Majdové a Buchtelové za 

pomoc při výrobě a instalaci výzdoby 

vedení školy p. řediteli Sekaninovi a paní zástupkyni Novotné za pomoc při organizaci plesu 

p. Mádrovi a jeho týmu za organizaci a obsluhu barů 

manželům Hajným, jejich dceři Elišce a p. Berze za vedení kavárny 

manželům Pavelkovým a Bobkovým za šatnu 

členům spolku Čtverka p. Makové, Koutné, Hricové, Vodičkové, Friedlové, Gajdošové za 

organizaci 
p. Dvorské za pomoc při balení tomboly 

p. uč. Smetanové a žákům za přípravu losů do tomboly 

p. uč. Zaoralovi za moderování plesu a pomoc při instalaci výzdoby 

p. uč. Wikturnové a Crhové za pomoc s výzdobou a tombolou 

p. uč. Kroutilové za prodej lístků na ples 

p. uč. Pizurovi za fotodokumentaci 

p. školníkovi, p. uklízečkám, pracovníkům školní jídelny 

rodičům p. Bubelové, Friedlové, Gajdošové, Hajné, Kolářové, Strohnerové, p. Mádrovi, manželům 

Baluškovým a Makovým, p. řediteli Sekaninovi za sobotní úklid 

a všem sponzorům  

Kofola a.s. 

Holba a.s. 

Jantar spol. s r.o. 

Optys spol. s r.o. 

Global Tungsten & Powders spol. s r.o., Bruntál 

Alfa Plastik, a.s. 

Teplo Bruntál, a.s. 

Baron Computer telekomunikace 

Janků Trade, s. r. o. 

FIDES Bruntál, s.r.o. 

Alfa Chrom Servis, s.r.o. 

OSRAM, s.r.o. 

ALFUN, a.s. 

MX-NET Telekomunikace, s.r.o. 

Bidvest Opava 

Michaela Formánková 

Anna Kerhartová 

Vodičkovi 

Salon Lotus Opletalova 34/1 

Kadeřnictví Markéta Mecová 

Generali Pojišťovna a.s., pobočka Bruntál 

1. praktická ordinace s.r.o. 

ÚSOVSKO FOOD a. s. 

restaurace U Kazmarky 



restaurace Holzberg 

Modrá autoškola – Ilona Koreníková 

PUZZLÍK – Sladovnická 22, Bruntál 

Autodoprava Michal Vrážel, Bruntál 

Tomáš Martínek, V Táboře 23, Bruntál, 792 01 

Jandovi, Oborná 142 

Novotní, Oborná 

Dětská herna PUZZLÍK 

Automotocentrum Tomáš Hurajt 

Elikon s.r.o. Zámecké náměstí 21/3, Bruntál 

Geoprof s.r.o. Bruntál – geodetické práce 

CK Atis a.s. 

Eso Vlasta – prodejna potravin 

Voňavý krámek, Barbora Šimončíková, Bruntál 

manželé Jurkovi 

manželé Novotní, Bruntál 

manželé Sekaninovi 

Strohnerovi 

Friedlovi 

Rysovi 

Baluškovi 

rodina Prasličkova 

rodina Blahušova 

rodina Zátopkova 

rodina Pavlíkova 

rodina Kukučkova 

rodina Hradilova 

 

a rodičům, kteří poskytli finanční příspěvky a věcné dary do tomboly a nepřáli si být jmenováni. 

 

Případné nápady, připomínky nebo pochvaly :-) můžete posílat na e-mail: friedlova@spsoa.cz, 

klara.makova@seznam.cz. 

 

 

Klára Maková 

Předsedkyně spolku 
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