
Nabídka výrobků 
z Obchůdku Borůvka
Obchůdek Borůvka zaměstnává osoby s tělesným postižením a poskytuje pracovní trénink – pomáhá lidem s handicapem 
bez pracovních zkušeností nebo po úrazech získat potřebné dovednosti pro uplatnění na trhu práce. Nákupem u nás 
v obchůdku podpoříte pracovní místa pro handicapované a zároveň chráněné dílny, jejichž výrobky u nás prodáváme. Rádi 
pro vás připravíme i dárkové balíčky z níže uvedeného zboží dle vašeho přání.

Jsme poskytovateli náhradního plnění. 

V případě, že Vás naše nabídka osloví, neváhejte nás prosím kontaktovat.

Za Obchůdek Borůvka
Vladimír Štěpánek
tel: 607 231 609

Kontakt: 
Obchůdek Borůvka, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
e-mail: obchudek@boruvkapraha.cz, 
tel: 241 083 264, web: www.boruvkapraha.cz
IČO: 67985351, DIČ: CZ67985351



Básničkový diář na 
rok 2021 - Honza 

Volf (pozn.na fotce 
diář z roku 2020 jako 

ukázka) - 200 Kč

Malovaná lžička - 
různé vzory - 165 Kč

Dřevěná krabička 
- různé velikosti - 

315 Kč

Náušnice - různé 
vzory 80 - 130 Kč

Taška přes rameno - 
různé vzory - 200 Kč

krmítko - Áčko 
365 Kč

Obrázkové zápalky 
se svíčkou - 75 Kč

Hrnek malovaný - 
různé motivy

 - 255 Kč

Krmítko - klasické - 
420 Kč

Soli do koupele - 
různé - 50 Kč

Hrnek s podšálkem 
espresso - různé 
motivy - 275 Kč

Svíčky ze včelího 
vosku - 150 Kč

Hrnek - různé 
motivy - 255 Kč

Ptačí budka - 
Sýkorník - 420 Kč

Svíčky - různé - 65 
- 75 Kč

Hrnek s podšálkem 
ristretto - různé 
motivy - 230 Kč

Polštář 
s pohankovými 

slupkami 
a levandulí - 200 Kč

Hrnek - různé 
motivy - 230 Kč

Hrací karty - 229 Kč

Náušnice - brož - 
různé vzory - 225 Kč

Látková taška - různé 
vzory - 200 Kč

Skákací guma 
a cvrnkací kuličky - 

150 kč

Zrcátko - různé 
vzory - 85 Kč

Látková taštička-
peněženka - 120 Kč

Kontakt: 
Obchůdek Borůvka, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2
e-mail: obchudek@boruvkapraha.cz, 
tel: 241 083 264, web: www.boruvkapraha.cz
IČO: 67985351, DIČ: CZ67985351

Dětská hračka - taháček - různé vzory - 170 Kč



Vouchery

Pochutiny

Medovina Apimed 0,5l 
– 3 druhy – 190 Kč

• Staroslovanská světlá 
z akátového medu

• Staroslovanská tmavá 
z lesního medu

• Trnavská z květového medu

Samurai shot 
– 3 druhy – 450 Kč

Přírodní energetický nealkoholický 
nápoj - silný čajový extrakt

• BITTER GREEN v sobě spojuje 
svěží vietnamský zelený čaj 
s ovocnou vůní, hořko-říznou 
chutí na začátku a sladkou, 
dlouhou bylinnou dochutí cesmíny 
velkolisté.

• Samurai Pure Dark pro všechny 
milovníky silného zemitého 
čínského černého čaje Pu-Erh.

• Japonský zelený čaj doplněný 
sladkostí třtinového cukru, 
okvětními lístky růže, liči a grepu

Káva Mezzo z Pražírny Holešovice 
– 165 Kč

Káva je pražena speciálním 
způsobem se střídavým 
zahříváním zrna. Výsledkem 
tohoto procesu je káva vysoké 
jakosti, tvořená výběrem 7 druhů 
špičkových jihoamerických káv - 
Arabic.

Pochutiny

Vouchery
Nabízíme Vám vouchery na nákup v naší TA KAVÁRNĚ (www.takavarna.cz) a Obchůdku Borůvka.

TA KAVÁRNA
• rozměr vizitky
• prodáváme v hodnotě 50, 100, 200, 500 Kč

Obchůdek Borůvka
• rozměr podlouhlé obálky
• prodáváme v hodnotě 100, 200, 500 Kč


