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ULOV SI 
svůj KOUSEK 
z charitativního 
módního 
katalogu

SLAVÍME
 20

LET

Patronkou Ewa Farna!
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KOLOBĚH
C H A R I T A T I V N Í  M Ó D N Í  P Ř E H L Í D K A 

Letošní rok je výjimečný. Borůvka 
Praha o.p.s. pomáhá již 20 let lidem 
s tělesným postižením. Začínala 
provozem charitativního obchůdku 
Borůvka a dvěma projekty, dopravou 
dětí a mládeže s handicapem za 
vzděláním a podporou osobní 
asistence. Navázala poskytováním 
fyzioterapie lidem s tělesným 
postižením a v současné době je 
jejím velkým tématem uplatnění 
lidí s handicapem na trhu 
práce. V roce 2013 jsme založili 
charitativní secondhand Koloběh, 
dílnu švadlen a v minulém roce 
jsme vytvořili pracovní místa u nás 
v administrativě a v Obchůdku 
Borůvka. A tím to rozhodně 
nekončí. 
Borůvka se rozvíjela postupně, ale 
za posledních 5 let neskutečným 
tempem. Z původních 5 
zaměstnanců má v současné době 
zaměstnanců téměř 40, a za dobu 
své existence poskytla své služby 
cca 2000 lidem s postižením. 
Když jsme přemýšleli nad oslavou 
20. borůvčích narozenin a 20. 
jubilea projektu bezbariérové 
dopravy dětí s tělesným postižením 
za vzděláním, na mysl nám přišlo 
zejména, že by to mělo být něco 

speciálního, netradičního.  A tak 
se zrodil nápad propojit naši práci 
se zábavou a udělat charitativní 
módní přehlídku s dražbou modelů 
nejen z Koloběhu, ale i od naší 
patronky Ewy Farne. 
V našem úvodním slově by neměla 
chybět slova díků všem, kteří nás za 
těch 20 let podpořili.
Zejména děkujeme Jedličkovu 
ústavu, Nadaci Jedličkova ústavu 
a firmě S-MOBIL s.r.o., kteří jsou 
s námi opravdu celých 20 let. Dále 
děkujeme všem, kteří nás kdy 
podpořili či v současnosti podporují. 
A velké díky patří bezesporu 
také všem, kteří se podíleli na 
přípravách 20letého výročí a také 
modelům a modelkám. Bez Vás by 
to nešlo!
Přijďte i Vy a vydražte si svůj kousek 
z našeho módního katalogu. Dáte 
nám tím dárek k 20. narozeninám 
a zároveň podpoříte zaměstnávání 
lidí s handicapem. A pokud to není 
Váš styl, přijďte si s námi alespoň 
připít na dalších 20 let!
Těšíme se na Vás a děkujeme za 
Vaši přízeň a podporu.

Za Borůvku Praha o.p.s.
Lenka Nádvorníková

„
„S Borůvkou spolupracuji již 
několikátým rokem, a proto 
u příležitosti oslav 20 let nemůžu 
chybět. Mám doma spoustu oblečení, 
které se mi podaří obléct na vystoupení 
třeba jednou, dvakrát. Jsou to krásné 
věci, které bych chtěla, aby putovaly dál 
a přinesly dobro. Proto je s Borůvkou 
propojený můj secondhand, kde na 
svých webových stránkách občas 
nabízím raritní kousky ze svého 
šatníku. Fanoušci mají jedinečnou 
možnost udělat si radost koupí třeba 
šatů ze Slavíka a já mám skvělý pocit, 
že výtěžek pomáhá.
Nemůžu se dočkat, až v rámci 
přehlídky moje modely najdou nové 
majitele a společně s tím pomůžeme 
Borůvce. O to určitě nechcete přijít!”

Patronkou Ewa Farna!
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Model z Koloběhu
Materiál: polyester 
Velikost: M (L)
Cena: šaty + korále - 360 Kč 
+ kardigan - 90 Kč 
Materiál: polyester + bavlna 

Eliška je klientkou 
Borůvky v rámci 
pracovního tréninku 
v TA KAVÁRNĚ. 
Stává se z ní zdatná 
kavárnice.

Borůvka Praha o.p.s. pořádá 
benefiční večer, jehož součástí je 
prodej modelů z charitativní módní 
přehlídky. Výtěžek z prodeje uvede-
ných modelů bude v celé výši použit 
na podporu činnosti a naplňování 
poslání neziskové organizace 
Borůvka Praha o.p.s., se sídlem 
V Pevnosti 4, Praha 2, 128 41, 
IČ: 67985351
(dále jen „pořadatel”).

Akce se koná: 30.5.2018
Místo konání: Areál Jedličkova 
ústavu, V Pevnosti 13/4, Praha 2 
Začátek benefičního večera: 18h 

PROGRAM
18h zahájení benefiční večera
 Charitativní módní přehlídka 
s dražbou modelů
 Dražba fotografie z charitativní 
výstavy 1. republika od Angelo 
Purgerta
 Improshow Školy improvizace
 20. jubileum projektu bezbariéro-
vé dopravy 
 Poděkování dárcům a partnerům
 Vystoupení Ewy Farne
21h konec benefičního večera

www.boruvkapraha.cz/20let

PRŮBĚH 
BENEFIČNÍHO 
VEČERA 
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Model z Koloběhu
Velikost: XS
Materiál: bavlna + elastan 
Cena: 350 Kč 

Model z Koloběhu
Šaty
Materiál: bavlna + polyester 
Velikost: M
Cena: 190 Kč 

Kožená bunda červená
Velikost: M
Cena: 1000 Kč    

Tereza je 
absolventkou 
pracovního tréninku 
v TA KAVÁRNĚ. 
V současnosti pracuje 
jako administrativní 
asistentka. Je 
milovnicí psů.            

Karolína je pracovní 
terapeutkou. 
Pomáhá klientům 
Borůvky hledat 
pracovní uplatnění 
a daří se jí to!
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Model z Koloběhu
Tričko 
Velikost: L
Materiál: bavlna
Cena: 70 Kč 

Šálky (pashmina)
Cena: 100 Kč 

Model z Koloběhu
Šaty
Velikost: S
Materiál: polyester  
Cena: 350 Kč 

Svetr
Velikost: 38
Materiál: vlna, kašmír, 
viskóza, angora
Cena: 300 Kč   

Klobouk 
Materiál: viskóza
Cena: 120 Kč 

Martina je klientkou 
Borůvky v rámci 
pracovního tréninku 
v TA KAVÁRNĚ. Ráda 
pracuje mezi lidmi 
a zároveň krásně 
maluje. 

Simona pracuje 
v Borůvce v dílně 
švadlen. Až budete 
potřebovat něco 
ušít, určitě se 
zastavte, ušije Vám 
něco krásného!
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Model z Koloběhu
Halenka
Velikost: L
Materiál: elastan + bavlna, 
bavlněná krajka
Cena: 400 Kč 

Sukně Esprit
Velikost: 40
Materiál: polyester
Cena: 400 Kč 

Veronika se 
v Borůvce stará 
o fundraising a PR, 
připravuje různé 
akce, komunikuje 
s veřejností, píše 
články, spravuje web 
… Je to multifunkční 
žena k nezaplacení!
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Černá róba – zn. Lumier by 
Bariano z mistrovství světa 
v házené v Kataru
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: M 
Materiál: polyester
Cena: 8000 Kč
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Černé šaty 
s průsvitnou látkou
 – Český Slavík
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: M 
Materiál: samet
Cena: 2000 Kč
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Model z Koloběhu
Šaty + šátek 
Velikost: 42
Materiál: bavlna    
Cena: 290 Kč 

Tereza je 
absolventkou 
tréninkového 
programu v TA 
KAVÁRNĚ. Pracuje 
jako uvaděčka 
v kině, maluje 
a píše povídky.



Model z Koloběhu
Tričko
Velikost: XL
Materiál: bavlna
Cena: 120 Kč 

Kalhoty
Materiál: bavlna 
+ polyester
Cena: 200 Kč

Vláďa je trenérem 
v Obchůdku Borůvka. 
V rámci tréninkového 
programu připravuje 
naše klienty na vstup 
na trh práce, je jim 
rádcem a oporou.
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Pavel je absolventem 
tréninkového 
programu v TA 
KAVÁRNĚ.
Je kavárníkem 
tělem i duší a tak 
v současnosti pracuje 
v kavárně Mezi řádky.

Model z Koloběhu
Svetr
Velikost: L
Materiál: vlna
Cena: 100 Kč 

Košile
Velikost: M(40)
Materiál: bavlna
Cena: 120 Kč 





Černé šaty s límcem 
– zn. Gosia Strojek
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: M/L
Materiál: bavlna
cena: 3000 Kč

Zuzka je vedoucí 
charitativního 
secondhandu 
Koloběh. Málo komu 
prošlo rukama tolik 
oblečení jako jí. Díky 
tomu dokáže vždycky 
vybrat parádní 
kousky k prodeji. 
Třeba jako teď pro 
naši charitativní 
módní přehlídku.

Model z Koloběhu
Šaty + šátek
Velikost: L
Materiál: 
polyester + elastan + bavlna
Cena: 290 Kč 

Marcela se v Borůvce 
stará o chod mnoha 
projektů a poskytuje 
sociální poradenství. 
Borůvku vychovává od 
jejího narození v roce 
1998. Je pro ni srdcovou 
záležitostí, přeci jen 20 let 
je 20 let! 
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Světlá kožená bunda 
se stříbrnými cvoky 
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: M/L
Materiál: pravá kůže
Cena: 3000 Kč

Zuzka pracuje jako prodavačka 
v Obchůdku Borůvka. Můžete ji 
navštívit na Vyšehradě a něco 
pěkné si u ní v obchůdku 
vybrat jako dárek.

Model z Koloběhu
Šaty 
Velikost: 34
Materiál: hedvábí, polyester 
Cena: 400 Kč 

Sako
Velikost: 36
Materiál: polyester, lykra, 
elastan 
Cena: 200 Kč
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Černá kožená bunda 
se zlatými cvoky 
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: S/M
Materiál: pravá kůže
Cena: 3000 Kč

Vínová sukně z klipu Leporelo
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: M
Materiál: polyester
Cena: 3000 Kč

Model z Koloběhu
Bunda
Velikost: 38/40
Materiál: umělá kůže
Cena: 350 Kč

Blůza
Velikost: M
Materiál: polyester
Cena: 130 Kč 

Andrea je vedoucí TA 
KAVÁRNY a pracovního 
tréninku. Nemůžete 
ji nemilovat za její 
úsilí, dobrou náladu, 
schopnost motivovat 
a nadchnout.

Jindra je absolventkou 
tréninkového programu v TA 
KAVÁRNĚ. V současnosti 
pracuje v papírnictví 
Pastelka. Odvážně jde za tím, 
co ji baví.
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Černé šaty se zlatými knoflíky 
– zn. Rare London
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: M/L
Materiál: polyester, elastan
Cena: 2000 Kč

Bunda
Velikost: M
Materiál: umělá kůže
Cena: 300 Kč

Červené šaty bez rukávů 
– zn. A & A Collection 
Z šatníku Ewy Farne
Velikost: 38/40
Materiál: polyester 
Cena: 3000 Kč

Bez Lenky by to nešlo. 
Je ředitelkou Borůvky 
Praha o.p.s. a stará 
se téměř o všechno 
a o všechny. Je 
obdařena neskutečnou 
trpělivostí a my všichni 
jsme jí vděčni, že nás 
vede kupředu.
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Sako
Velikost: 36
Materiál: vlna, 
viskóza, polyester
Cena: 390 Kč 

Šaty s páskem
(Celé k vidění na titulní straně)
Velikost: 36
Materiál: bavlna, polyester, 
umělá kůže – pásek
Cena: 390 Kč 

Andrea je 
trenérkou 
v TA 
KAVÁRNĚ. 
V rámci 
tréninkového 
programu 
připravuje 
naše klienty 
na vstup na 
trh práce, 
stále září 
úsměvem 
a vytváří 
dobrou 
náladu.
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Model z Koloběhu
Tričko
Velikost: 2XL
Materiál: bavlna
Cena: 120 Kč 

Kalhoty
Velikost: 38
Materiál: bavlna
Cena: 150 Kč 

Martin je snílek 
a básník na volné 
noze. Je absolventem 
tréninkového 
programu v TA 
KAVÁRNĚ.
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Model z Koloběhu
Tričko
Velikost: L
Materiál: bavlna
Cena: 80 Kč 

Mikina Hugo Boss
Velikost: XL
Materiál: bavlna
Cena: 250 Kč 

Šimon pracuje jako 
prodavač v Obchůdku 
Borůvka. Než u nás 
získal stálé místo, 
absolvoval pracovní 
trénink jak v kavárně, 
tak v obchůdku. 
A nakonec je z něj 
náš kolega.

Jirka je absolventem 
tréninkového 
programu v TA 
KAVÁRNĚ. Po 
tréninku zamířil do 
pracovního ruchu 
ve firmě Bohemia 
Chips. Je mu vlastní 
neutuchající humor, 
nadhled a dobrá 
nálada. 

Model z Koloběhu
Košile
Velikost: XL
Materiál: bavlna
Cena: 140 Kč 

Sako
Velikost: XL
Materiál: samet + polyester
Cena: 290 Kč 
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PRAVIDLA 
BENEFIČNÍ 
AUKCE
1. Modely budou popsány včetně vyvo-
lávací ceny v aukčním katalogu. Údaje 
v aukčním katalogu nejsou založeny na 
znaleckých posudcích.
2. Kupujícím se může stát každý host 
benefičního večera.
3. Aukci zahájí moderátor. Prodej začne 
vyvoláním položky moderátorem. 
4. Kupující mohou činit příhozy viditel-
ným a  slyšitelným projevením zájmu. 
Aukce trvá, dokud kupující činí příhozy 
a končí „příklepem” moderátora. O po-
řadí příhozů rozhoduje moderátor. Prá-
vo zakoupit dílo získává kupující, který 
před ukončením aukce učinil nejvyšší 
nabídku.
5. Hodnota minimálního příhozu je 
100 Kč.
6. Uzavření kupní smlouvy a  převzetí 
modelů:
a) Benefiční aukce nemá povahu ve-
řejné dražby ve smyslu příslušných 
právních předpisů. „Příklepem” mode-
rátora nedochází k přechodu vlastnic-
tví k modelu, ale kupujícímu, jenž uči-
nil nejvyšší nabídku a pořadateli vzniká 
povinnost uzavřít spolu po skončení 
aukce kupní smlouvu, jejímž předmě-

tem bude prodej díla pořadatelem ku-
pujícímu, jenž učinil nejvyšší nabídku 
(dále jen „kupující”) za kupní cenu ve 
výši této nejvyšší nabídky.
b) Kupní smlouva může, ale nemusí 
(dle dohody stran) být uzavřena pí-
semně.
c) Vlastnictví k dílu přechází na kupu-
jícího předáním díla a zaplacením celé 
kupní ceny, a to tím okamžikem, který 
nastane později.
d) V případě uhrazení celé kupní ceny 
na místě může být dílo kupujícímu pře-
dáno ihned.
e) V ostatních případech uhradí kupují-
cí zálohu na kupní cenu a zbytek kupní 
ceny doplatí bezhotovostním převodem 
na účet pořadatele do pěti dnů ode dne 
konání benefičního večera. Model bude 
kupujícímu vydán až po úplném zapla-
cení kupní ceny.
f) Nezaplatí-li kupující celou kupní 
cenu ve výše uvedené lhůtě, je pořada-
tel oprávněn si zaplacenou zálohu po-
nechat coby smluvní pokutu.
g) Nezaplatí-li kupující celou kupní 
cenu nebo zálohu na kupní cenu do 
skončení benefičního večera, jeho prá-
vo na uzavření kupní smlouvy zaniká. 
Převzetí modelů je možné po předchozí 
dohodě v sídle pořadatele po předlože-
ní potvrzení o zaplacení kupní ceny.

Tato pravidla budou viditelně vystavena 
k nahlédnutí při registraci kupujících.
V Praze dne 30. 3. 2018



OPIJE VÁS CHUTÍ

DĚKUJEME PARTNERŮM

Hlavní partneři

Partneři akce


