
Městská část Praha 9   
www.praha9.cz

Asekol                 
www.asekol.cz

Asociace místních potravinových  
iniciativ, o.p.s.     
www.asociaceampi.cz

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 
www.avecz.cz

BESIP      
www.ibesip.cz

Česká inspekce životního prostředí 
www.cizp.cz

Diakonie Broumov     
www.diakoniebroumov.org

Dům dětí a mládeže Praha 9  
www.ddmpraha9.cz

Ecobat                           
www.ecobat.cz

EKOKOM     
www.ekokom.cz

EKOLAMP s.r.o.    
www.ekolamp.cz

Ekumenická akademie Praha –  
Fair trade  
www.ekumakad.cz

Elektrowin          
www.elektrowin.cz

Hlavní město Praha    
www.praha.eu

HORTUS správa zeleně s.r.o.   
www.hortus.cz

Klub českých turistů    
www.kct.cz

Klub lodních modelářů Písek  
www.mo-na-ko.net

Komunální technika, s.r.o                   
www.ktech.cz

Lesy hl. m. Prahy     
www. lhmp.cz

Městská policie hl. m. Prahy  
www.mppraha.cz

Matematicko-fyzikální fakulta                 
Univerzity Karlovy    
www.mff.cuni.cz

Místní organizace Českého rybářského  
svazu Vysočany    
www.rybarivysocany.cz

Opravárna – komunitní web  
podporující opravu rozbitých výrobků 
www.opravarna.cz

PENTHEA, občanské sdružení  
www.dravci-penthea.cz

Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 
www.pvk.cz

Střední odborná škola stavební  
a zahradnická, Praha 9            
www.skolajarov.cz

Toulcův dvůr     
www.toulcuvdvur.cz

Výtvarná dílna – bambulky a příze  
Bambulky.ElPopo.cz 

ZO ČSOP Nyctalus    
www.nyctalus.cz

Zvonečník o.s. – sdružení pro udržitelný 
rozvoj a ochranu prostředí   
www.zvonecnik.estranky.czM
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Občerstvení: 
• Pekařství pana Koláčka, www.pankolacek.cz 
• PiPi Gril, www.PiPi-Gril.cz
• Seladon catering, s.r.o., www.seladon-catering.cz

• časopis Naše příroda, vydává Naše příroda, o.s., 
www.nasepriroda.cz        
• časopis NIKA, vydává Občanské sdružení CES 
(Centrum environmentálních studií),  
www.nika-casopis.cz     
• Pravý domácí časopis, vydává rodinné  
Vydavatelství Propolis, s.r.o., www.pravydomaci.cz         
• časopisy Everest, Extra, Kočičí planeta, Koktejl, 
Oceán, Psí sporty, Speicál, Už víš proč?, V sedle, 
vydává czech press group a.s., www.czech-press.cz   
• časopis F.O.O.D., Lidé a země, Maminka,  
Mateřídouška, Sluníčko, Moje psychologie,  
vydává CN Invest a.s.,  
www.cninvest.cz         

• časopis Příroda, vydává Extra Publishing, s.r.o., 
www.epusblishing.cz 
• časopis Vesmír, vydává Vesmír s.r.o.,  
www.vesmir.cz 
• časopis Chatař & Chalupář, Psí kusy, vydává  
Časopisy pro volný čas s.r.o., www.provolnycas.cz 
• časopis Myslivost, vydává Myslivost s.r.o.,  
www.myslivost.cz 
• časopis Rybářství, vydává Český rybářský svaz, 
www.casopisrybarstvi.cz    
• skautské časopisy, vydává Junák-český skaut,  
Tiskové a distribuční centrum, z.s.,  
www.obchod.skaut.cz 

 
 
HORTUS SPRÁVA ZELENĚ, S.R.O.
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 Zvláštní poděkování:


