
Nabídka výrobků 
v rámci náhradního plnění 

Borůvka Praha o.p.s.
Borůvka Praha o.p.s. je nezisková organizace, která od roku 1998 pomáhá lidem s tělesným postižením. 
Zaměstnáváme více jak 50 % lidí s handicapem, proto můžeme nabízet zboží v rámci náhradního plnění. 

Po potvrzení zájmu o konkrétní výrobky z vaší strany ověříme u dodavatelů, zda mají výrobky v požadovaných počtech. 
Následně nato potvrdíme vaši objednávku. 

Nákupem u nás podpoříte zaměstnávání handicapovaných. Mockrát Vám děkujeme.

Kontakt: Veronika Moudrá, v.moudra@boruvkapraha.cz,  +420 607 069 169
www.boruvkapraha.cz



šumivé víno, 2019, demi sec
Zweigeltrebe - rosé
metoda Charmat

0,75l

Sekt Majestic ROSÉ je vyroben 
ze 100% hroznů odrůdy 

Zweigeltrebe, sklizených z vinic 
rodinného Vinařství Vinofol 

v Novosedlech u Mikulova. Sekt 
je vyroben metodou Charmat, čili 

druhotným kvašením v tanku.

Cena: 243 Kč / bez DPH

Svěží víno s lehkým perlením.
moravské zemské víno, 2021, suché

Drnholec, Hajdy na Jamách
0,75 l 

Nižší, zlatavě žlutá barva se světlejším okrajem 
a střední viskozitou. Příjemně bohatá vůně 

připomínající dozrávající meruňky a zelená jablíčka 
s jemnými podtóny pomerančového květu a koření. 

Příjemná svěží chuť s perlením je středně plná 
s příjemnou kyselinkou a jemnou stopou koření. V delší 
dochuti najdeme tóny meruňkového jogurtu a limetek.

Cena: 192 Kč / bez DPH

pozdní sběr, 2020, polosuché
Pavlov, Nová hora

0,75l

Nižší zelenkavě žlutá barva se 
zlatavými odlesky a střední 

viskozitou. Středně intenzivní 
vůně připomínající bílý rybíz, zralé 

broskve nebo ananas. Chuť je plnější 
a šťavnatá, bohatá a extraktivní 

s tóny broskví, angreštu a růžového 
grapefruitu.

Cena: 160  Kč / bez DPH

Víno
Vinařství VINOFOL Morava

Vinařství Novosedly VINOFOL je rodinné vinařství, vedou je bratři 
Pavel a Richard Foltýnovi, do práce jsou zapojeni i další členové rodiny.
Od roku 1992 vybudovali moderní vinařský podnik vybavený veškerou 
potřebnou soudobou technologií od příjmu hroznů přes různé volitelné
způsoby vinifikace a zrání až po šetrnou filtraci a moderní lahvování. 

1. Majestic sekt 
ROSÉ - DEMIC SEC 

2. Kerner Fresh wine 3. Sauvignon



Víno
Vinařství VINOFOL Morava

pozdní sběr, 2020, suché
Mikulov, Pod Valtickou

0,75l

Zelenkavě žlutá barva se 
zelenkavými odlesky a střední 
viskozitou. Středně intenzivní 
vůně připomínající dozrávající 

ovocný sad, broskve či luční kvítí. 
Chuť je středně plná, harmonická 
a šťavnatá, plná sadového ovoce, 

sladkého koření a sušených 
květů. 

 Cena: 160 Kč / bez DPH

4. Ryzlink vlašský

pozdní sběr, 2019, suché
Novosedly, Slunečná

0,75l

Jiskrná granátová barva 
s fialkovým okrajem a se střední 

viskozitou. Středně intenzivní vůně 
nabízí tóny višní, švestek a malin. 

Chuť je středně plná, příjemně 
suchá a jemně kořenitá s výraznými 

tóny černých višní a švestek, ve 
středně dlouhém závěru se pak 

prosazují tóny malinového džemu.

 Cena: 138 Kč / bez DPH

5. Zweigeltrebe

výběr z hroznů, 2018, suché
Novosedly, U Božích muk

0,75 l

Světlejší rubínová barva 
s purpurovými odlesky 

a vynikající viskozitou. Čistá 
vůně ovocné zavařeniny, 

povidlového koláče s mákem 
a sušených švestek. Chuť je 
plná s hebkou, poddajnou 

tříslovinou, která tvoří osobitou 
tělnatost a hedvábnost.

 Cena: 270 Kč / bez DPH

6. Merlot 7. Dárkový 
karton k lahvím

Cena: 
30 – 75 Kč / bez DPH



Sušené Dobroty 
Mlsné krabičky z Chrpy Krnov, sociální firmy

1) Směs z arašídů, vlašských jader, para ořechů, lískových ořechů, 
mandlí, kešu ořechů a rozinek sultánek
2) Lískové oříšky v čokoládě a mandle v bílé čokoládě s kokosem.
3) Kešu v ruby čokoládě, lískové ořechy v jogurtu
4) Uzené mandle
5) Oříšky kešu a fíky v bílé čokoládě s borůvkami
6) Mandle v bílé čokoládě s kokosem a uzené mandle

7) Meruňky a lískové oříšky v jogurtu
8) mandle v bílé čokoládě a matcha, studentská směs

Ke směsi si vyberte vzor krabičky. 
Hmotnost 200 gr

Cena: 115 Kč / bez DPH

Dárková krabička plná dobrot.
Kešu, mandle v bílé čokoládě s malinami, 

sušené banány v jogurtu, brusinky.
Hmotnost: 200 gr

Cena: 220 Kč / bez DPH

1. Dárková krabička plná dobrot 2. Mlsná krabička



Staroslovanská medovina světlá 
je čistá přírodní medovina 
vyrobená podle originální 

receptury z akátového medu. 
V této medovině se unikátním 
způsobem snoubí lahodná chuť 
a jemný medový buket typický 

pro tento druh medu. 

Složení: včelí med květový - 
akátový, voda

Výrobce: Apimed
Objem: 0,5l

Alkohol: 13,5%

Cena: 170 Kč / bez DPH

Staroslovanská medovina tmavá je čistá 
přírodní medovina vyrobená podle 

originální receptury z medovicového 
lesního medu. Tato medovina je delikatesou 

určenou pro labužníky, kteří umí ocenit 
výjimečnost chuti a vůně medovicového 
medu provašeného do medoviny. Staří 
Slované pili medovinu při významných 
kmenových a rodinných slavnostech.

Složení: včelí med medovicový, voda
Výrobce: Apimed

Objem: 0,5l
Alkohol: 13,5%

Cena: 170 Kč / bez DPH

Trnavská medovina je vyrobena 
z nejlepších druhů slovenského 

květového medu. Čistá medová chuť 
a vůně je jemně doladěna extraktem 

z bylin a koření. Je historicky první 
medovinou na světě, která získala zlatou 

medaili ze dvou největších světových 
soutěží APIMONDIA a MAZER CUP.

Složení: květový med, voda, extrakt 
z bylin a koření

Výrobce: Apimed
Objem: 0,5l

Alkohol: 13,5%

Cena: 170 Kč / bez DPH

Medovina

2. Staroslovanská medovina 
tmavá

3. Medovina 
trnavská

1.  Staroslovanská medovina 
světlá



Tato káva je pražena speciálním 
postupem. Jedná se o pražení se 
střídavým zahříváním zrna. Výsledkem 
tohoto procesu je káva vysoké jakosti, 
tvořená výběrem 7 druhů špičkových 
jihoamerických káv - Arabic. Káva má 
jasnou plnost s jistou sladkou jiskrou, při 
které se nebudete nudit. Jinak řečeno 
toto hutné, jemně sladké espreso s chutí 
připomínající čokoládu a kakao udělá 
radost každému znalci kávového prožitku.
Značka: Pražírna Holešovice, TA KAVÁRNA

Cena: 165 Kč / bez DPH

Pro výrobu tohoto čaje 
se sbírají druhé jarní 
výhonky čajovníku. 
Tmavě zelená až našedlá 
barva svinutých lístků 
dává zelenožlutý nálev. 
Vůně připomíná sladce 
pražené kaštany, chuť je 
mírně nasládlá, pozvolna 
se rozvíjí do jemných 
oříškových tónů. Možno 
připravit 3 nálevy.

Složení: sypaný pravý 
zelený čaj
Balení: 40 g
Země původu: Čína
Kofein: střední

Cena: 61 Kč / bez DPH

Čaj byl sklízen 
v nadmořské výšce 
2100 m. Pravidelně 
svinuté, tenké 
lístky dávají po 
zalití hnědý až 
oranžovohnědý nálev. 
V chuti nalezneme 
jemnější ovocnou 
chuť s dominantními 
třešněmi.

Složení: sypaný pravý 
černý čaj
Balení: 40 g
Země původu: 
Srí Lanka
Kofein: vysoký

Cena: 61 Kč / bez DPH

• Přírodní energetický 
nealkoholický nápoj 
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

Cena: 338 Kč / bez DPH

Káva a čaj

1.  Káva mezzo – mletá nebo zrno 2. SAMURAI SHOT 
(nealkoholický 
cloumák)

3. Fog Green 
Zelená mlha

4. Ceylon OP 
Nuwara Eliya 



1) Borůvky   
2) Maliny  

3) Maliny se zázvorem  
4) Višně s čokoládou  

5) Švestky s hřebíčkem a skořicí   
6) Jahody  

7) Meruňky  
8) Černý rybíz   

9) Červený rybíz  
10) Pomeranče 

11) Mango

100 gr

Cena: 89 Kč / bez DPH
Dárková krabička - na dotaz

1) Cibuláda smoked
2) Cibuláda chilli

3) Chilli pasta
4) Pomeranče s chilli

5) Maliny s chilli

200 gr

Cena: 175 Kč / bez DPH
Dárková krabička - na dotaz

1. Nabídka marmelád

2. Slané/ pálivé / k vínu / k sýrům

Marmelády – Marmelinda
Vyrobené ručně, z čerstvých surovin, tradiční metodou bez syntetických konzervatnů. Ocenění Great taste.



1. Srnčí paštika s portským 2. Paštika z divočáka 
na červeném víně

3. Jelení paštika s brusinkami 4. Kachní paštika s jablky

V hájenkách a na panstvích bylo srnčí maso 
v sezóně relativně často na jídelním stole. Srnčí 
maso je velmi vyhledávané pro svou chuť i dnes. 

Ve starých recepturách se často kombinuje se 
sladkým vínem. Nabízíme Vám hrubě mletou 

paštiku s přídavkem portského vína, které 
dodává paštice nezaměnitelnou chuť.  

SLOŽENÍ: srnčí maso (52%), vepřové maso, 
zelenina (cibule, mrkev, celer), 

portské víno (2,4%), jedlá sůl, koření. 
Hmotnost: 130g, bezlepkový výrobek, masný 

výrobek, konzerva 

Cena: 130 Kč / bez DPH

Paštika je provoněná 
divokým kořením 

a jalovcem, je dobře 
roztíratelná.  Bezlepkový 

výrobek

SLOŽENÍ: maso 
z divočáka (51%), 

vepřové maso, červené 
víno (4,5%), cibule, 

mrkev, celer, sůl, koření. 
Hmotnost: 130g. Masný 

výrobek, konzerva 

Cena: 130 Kč / bez DPH

Tato chuťově výrazná paštika 
z naloženého jeleního masa 

a brusinek je skutečnou 
lahůdkou pro znalce a milovníky 

zvěřinových specialit. 
Bezlepkový výrobek

SLOŽENÍ: Jelení maso 51%, 
vepřový podbradek, zelenina 
(cibule, mrkev, celer), červené 
víno, brusinky 3%, cukr, koření, 

jedlá sůl. Hmotnost: 130g, masný 
výrobek, konzerva 

Cena: 130 Kč / bez DPH

Paštika z kachního masa 
a kachních jater, doplněná 

o jablíčka a restovanou 
cibulku.  Bezlepkový 

výrobek 

SLOŽENÍ: kachní maso 
60%, kachní játra 17%, 
vepřové maso, jablka, 

cibule, jedlá sůl, koření 
Hmotnost: 130g, masný 

výrobek, bezlepkový 
výrobek, konzerva 

Cena: 130 Kč / bez DPH

Paštiky



Rodinná farma SEDMIKRÁSKA 
Sirupy a čaje

- ANTIOXIDANT
- IMUNITA

Bylinný sirup 
Aronie - 
doplněk stravy 
je vyroben 
podle rodinné 
receptury 
z plodů černého 
jeřábu. Aronie 
je vysoce 
hodnocená pro 
svůj vysoký 

obsah antioxidantů, jež vysycují tzv. volné radikály. 
Přítomný vitamin C pomáhá udržovat zdravou 
obranyschopnost Vašeho těla a navíc se podílí na 
tvorbě kolagenu, který je přítomen v kůži, zubech, 
dásních, cévách a chrupavkách. Tato kombinace 
napomáhá podpořit Vaše zdraví a celkovou kondici.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 
44%, voda (součástí extraktu), regulátor kyselosti - 
kyselina citrónová, vitamín C

Cena: 160 Kč / bez DPH

- STAV ZRAKU
- ANTIOXIDANT
- CÉVNÍ SOUSTAVA
- TRÁVENÍ 

Ovocný sirup Borůvka 
- doplněk stravy je 
vyroben dle rodinné 
receptury z plodů 
brusnice borůvky. 
Nechte se unést 
lahodnou chutí 
účinného nápoje. 
Borůvka napomáhá 

především zdraví naších očí. Jednak podporuje tvorbu 
kolagenu v oku a k tomu navíc přispívá ke správné 
činnosti kapilárních cév a celé cévní soustavy. Je velice 
přínosná i pro lidi, jež mají potíže se sliznicemi žaludku 
a tenkého střeva. Stejně tak jako přítomný vitamín C, je 
i borůvka silným antioxidantem a vzájemně se podporují 
v ochraně organismu před oxidativním stresem, který 
způsobují volné radikály.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Nevhodné pro diabetiky!
Složení:ovocný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, 
voda (součástí extraktu), regulátor kyselosti - kyselina 
citrónová, vitamín C

Cena: 160 Kč / bez DPH

- METABOLISMUS
- NERVOVÁ 
SOUSTAVA
- PSYCHICKÁ 
ČINNOST
- ÚNAVA 
A VYČERPÁNÍ
- IMUNITNA
- OXIDATIVNÍ STRES

Bylinný sirup 
Citronová tráva 
s Goji - doplněk stravy 
je vyroben podle 

rodinné receptury z listů voňatky citronové a plodů 
kustovnice čínské a navíc doplněn o další bioaktivní 
složku - vitamín C. Podpořte Vaši přirozenou obrany-
schopnost a metabolismus. Vitamín C napomáhá i při 
správné funkci nervové soustavy a hraje roli při ochraně 
buněk před oxidativním stresem. Skvěle se hodí při 
pocitech únavy a vyčerpání, neboť přispívá k jejich 
snížení.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, 
voda (součástí extraktu), regulátor kyselosti - kyselina 
citrónová, vitamín C

Cena: 160 Kč / bez DPH

1. Bylinný sirup Aronie 2. Ovocný sirup Borůvka 3. Bylinný sirup Citronová tráva s Goji 



Rodinná farma SEDMIKRÁSKA 
Sirupy a čaje

IMUNITA - Echinacea nať + Aronie 
plod + Šípek plod
- OBRANYSCHOPNOST
- ZDRAVÉ DÝCHÁNÍ
- ANTIOXIDANT

Bylinný sirup Imunita - doplněk stravy 
je vyroben dle rodinné receptury 
z plodů aronií a šípků a z natě 
třapatky. V sirupu jsou extrakty 
vhodně nakombinovány tak, aby 
podporovaly Vaše zdraví: šípek 
napomáhá imunitě, protože obsahové 
látky podporují fyziologické funkce 
obranných mechanismů v našem 
těle. Plody aronie obsahují silné 
antioxidanty, které vysycují volné 

radikály v organismu a konečně echinacea kromě podpory obranyschopnosti 
pomáhá zdravému dýchání, protože obsah echinakosidů napomáhá správné 
funkci naší dýchací soustavy.
Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Nevhodné pro diabetiky!
Složení:bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda (součástí 
extraktu), regulátor kyselosti - kyselina citrónová, vitamín C

Cena: 160 Kč / bez DPH

- TRÁVENÍ
- IMUNITA
- RELAXACE A SPÁNEK

Ovocno -bylinný sirup Jahoda s mátou 
- doplněk stravy je vyroben podle 
rodinné receptury z plodů jahodníku 
a natě máty, navíc obohacen o extra 
dávku vitamínu C. Všechny složky 
jsou vhodně nakombinované tak, 
aby se doplňovaly nejen z hlediska 
lahodné chuti, ale i zdravotních 
účinků. Máta je hojně využívána 
pro svou roli v podpoře správného 
trávení a navození psychické relaxace 
a spánku. Vitamín C podporuje správné 
fungování naší imunity a podílí se na 
zdraví naší nervové soustavy. Navíc 

přispívá i k ochraně buněk a tkání před oxidačním stresem.
Vzhledem k nízkému obsahu máty vhodné pro děti, těhotné i kojící ženy. 
Nevhodné pro diabetiky!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda (součástí 
extraktu), regulátor kyselosti kyselina citrónová, vitamín C

Cena: 160 Kč / bez DPH

4. Bylinný sirup Imunita 5.  Ovocno - bylinný sirup Jahoda s mátou



Rodinná farma SEDMIKRÁSKA 
Sirupy a čaje

- IMUNITA
- TRÁVENÍ V ČASNÉM 
TĚHOTENSTVÍ
- KOMFORT PŘI CESTOVÁNÍ
- HLADINA CUKRU V KRVI

Ovocno-bylinný sirup Pomeranč 
se zázvorem - doplněk stravy je 
vyroben dle rodinné receptury 
z dužniny pomerančovníku 
a kořene zázvorovníku. Účinky 
zázvoru jsou známé a využívané 
po tisíciletí. Pomáhá udržovat 
hladinu krevního cukru, dále je 
doporučován gravidním ženám 
pro podporu správného trávení 
v raných stádiích těhotenství. 
Velice vhodný je zázvor i pro ty, 

kteří potřebují podpořit své zdraví a celkový komfort během delších cest 
a konečně zázvor i vitamín C napomáhají správné funkci našeho imunitního 
systému a můžeme jej tedy doporučit v obdobích, která kladou zvýšené 
nároky na naši obranyschopnost.
Vhodné pro děti (pokud jim nevadí mírná štiplavost), těhotné a kojící ženy. 
Nevhodné pro diabetiky!
Složení: ovocný a bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda 
(součástí extraktu), regulátor kyselosti - kyselina citrónová, vitamín C

Cena: 160 Kč / bez DPH

6. Ovocno-bylinný sirup Pomeranč se zázvorem

- IMUNITA
- ÚNAVA A VYČERPÁNÍ
- SRDCE A CÉVY
- TRÁVENÍ

Bylinný sirup Rakytník - doplněk 
stravy je vyroben podle rodinné 
receptury z plodů rakytníku 
řešetlákového. Rakytník je 
využíván po dlouhá staletí, 
protože podporuje normální 
procesy našeho imunitního 
systému. Přispívá ke snížení 
míry únavy a hraje roli 
v obnovení potřebné energie. 
Rakytník také hraje roli při 
správné činnosti naší trávicí 
soustavy a také srdce a cév. 

Účinek extraktu je navíc podpořen přítomným vitamínem C, který se také 
podílí na fyziologii naší obranyschopnosti a napomáhá i při snížení únavy 
a vyčerpání.

Vhodné pro děti od 6 měsíců, těhotné a kojící ženy.
Nevhodné pro diabetiky!
Složení: bylinný extrakt (viz níže) 55%, řepný cukr 44%, voda (součástí 
extraktu), regulátor kyselosti - kyselina citrónová, vitamín C

Cena: 160 Kč / bez DPH

7.  Bylinný sirup Rakytník



Rodinná farma SEDMIKRÁSKA 
Sirupy a čaje

doplněk stravy
*nať třapatky, šalvěje a kopřivy, společně s květy 
bezu a šípky stimulují náš imunitní systém tím, 
že podporují přirozenou obranyschopnost 
organismu*tyto bylinky zároveň napomáhají 
normální činnosti dýchacích cest*
SLOŽENÍ: Echinacea-květ (30%), goji-plod (20%), 
šípek-plod (15%), bez černý-květ (10%), rybíz 
černý-list (10%), kopřiva-nať (10%), šalvěj-nať (5%)
Upozornění: nevhodné pro těhotné a kojící 
ženy a děti do 3 let. Nepřekračovat doporučené 
dávkování. Není náhradou pestré stravy.
Příprava nálevu: zarovnaná polévková lžíce se 
přelije ¼ litrem horké vody, nechá se 15 minut 
louhovat a scedí se
Doporučené užívání: 2-3 šálky denně (max. 4,5g 
směsi denně)

Cena: 65 Kč / bez DPH

doplněk stravy
*bylinky v této směsi napomáhají relaxaci*chmel, 
levandule, meduňka a třezalka ovlivňují pozitivně 
kvalitu spánku*hloh a třezalka podporují 
usínání*chmel přispívá ke zklidnění*
SLOŽENÍ: Meduňka-nať (35%), hloh-list a květ (25%), 
chmel-šištice (10%), mateřídouška-nať (10%), třezalka-
nať (10%), levandule-květ (5%), prvosenka-květ (5%)
Upozornění: obsahuje třezalku - možná fotosenzibilita! 
Užívat max. 3 týdny, pak 14 dní pauza a možno 
opakovat. Nepřekračovat doporučené dávkování. Není 
náhradou pestré stravy. 
Příprava nálevu: zarovnaná polévková lžíce se přelije ¼ 
litrem horké vody, nechá se 15 minut louhovat a scedí 
se
Doporučené užívání: dle potřeby 1-3 šálky (max. 4,5g 
směsi denně)

Cena: 65 Kč / bez DPH

doplněk stravy
*aronie, šípky, pampeliška a šalvěj působí jako 
antioxidanty*rakytník je vhodným doplňkem při únavě 
a vyčerpání*rakytník, máta, šípky a šalvěj podporují 
fyziologickou obranyschopnost organismu*
SLOŽENÍ: Aronie-plod (30%), šípek-plod (20%), 
klanopraška-plod (10%), máta peprná-nať (10%), 
pampeliška-list (10%), šalvěj-nať (10%), yzop-kvetoucí nať 
(10%)
Upozornění: Nevhodné pro těhotné a kojící ženy a děti 
do 3 let. Užívat max. 3 týdny, pak 14 dní pauza a možno 
opakovat. Nepřekračovat doporučené dávkování. Není 
náhradou pestré stravy.
Příprava nálevu: zarovnaná polévková lžíce se přelije ¼ 
litrem horké vody, nechá se 15 minut louhovat a scedí se
Doporučené užívání: 2-3 šálky denně (max.4,5g směsi 
denně)

Cena: 65 Kč / bez DPH

1. Bylinná sypaná směs  - Imunita 2.  Bylinná sypaná směs - Spánek 3. Bylinná sypaná směs - Vitalita a energie 



1. Taška - Člověče, 
nezlob se!

2. Taška – Piškvorky 3. Taška/ Batoh 
– Vyšehrad

4. Cvrnkací kuličky

Unikátní spojení látkové tašky 
a hry Člověče, nezlob se!

Na výlet si do tašky zabalíte, 
co potřebujete a když budete 

mít chvilku, rozložíte ji do 
trávy a zahrajete si známou 

stolní hru Člověče, nezlob se.

Velikost: 41 x 47 cm
Materiál: bavlna, elastan

Značka: Dílna švadlen 
Borůvka, chráněná dílna pro 
osoby zdravotně postižené

Cena: 247 Kč / bez DPH

Víceúčelová taška, 
kterou jen tak nikdo 

nemá! Buďte originální 
a zavzpomínejte na 
školní léta s touto 

zábavnou aktivitou 
v neobvyklém provedení.

Velikost: 41 x 47 cm
Materiál: bavlna, elastan 
Výrobce: Dílna švadlen 

Borůvka, chráněná dílna 
pro osoby zdravotně 

postižené

Cena: 247 Kč / bez DPH

Bavlněná taška/batoh 
s unikátním designem baziliky sv. Petra 

a Pavla na Vyšehradě k sehnání jen u nás 
v Obchůdku Borůvka.

Materiál: 100% bavlna
Rozměry: výška 39,5 cm, šířka 35 cm, délka 

ucha cca 77cm
Výrobce: Dílna švadlen Borůvka, chráněná 

dílna pro osoby zdravotně postižené

RŮZNÉ BAREVNÉ VARIANTY, DLE 
DOMLUVY

Taška - cena: 120 Kč / bez DPH
Batoh - cena: 180 Kč / bez DPH

Pojďme se všichni 
společně vrátit do 

dětských let a užít si 
pořádnou retro zábavu.
Nevhodné pro děti do 

tří let.

Výrobce: Dílna švadlen 
Borůvka, chráněná dílna 

pro osoby zdravotně 
postižené

Materiál: skleněné 
kuličky, bavlněný látkový 

pytlík – různé vzory

Cena: 82 Kč / bez DPH

Tašky, hry



1. Kosmetika – na dotaz 2. Reklamní předměty na klíč

Hledáte reklamní 
předměty podle vašich 
představ a rádi byste 
v rámci jejich nákupu 

uplatnili náhradní 
plnění? Vzneste dotaz 
a rádi Vám připravíme 

nabídku na klíč.
Látkové tašky, dárkové 

tašky, placky, hrnky, 
batohy, propisky, bloky, 
trička, ponožky, ručníky, 
osušky, lahve, přenosné 

kávové hrnky, ekologické 
dárky a mnoho dalšího. 

ZEPTEJTE SE NÁS.

Ostatní



1. Vánoční přání - různé motivy 2. Vánoční věnce 
– různé motivy

3. Vánoční perníčky – různé motivy 4. Vánoční ozdoby 
– různé – balíček – 

na dotaz 

Karton – červený, zelený, modrý
Papírové, ručně vyšívané vánoční přání.
Bílý vnitřek – nebo po domluvě možno 

nahradit vnitřkem s potiskem dle požadavku
Velikost: A6

Výrobce: Dílna švadlen Borůvka, chráněná 
dílna pro osoby zdravotně postižené

Cena: 50 Kč / bez DPH

Krásné vánoční věnce vyráběné 
s láskou a pečlivostí.

Průměr: 30 cm
Výrobce: Dílna švadlen Borůvka, 

chráněná dílna pro osoby 
zdravotně postižené

Cena: 170 Kč / bez DPH

Cena: 40 – 70 Kč / bez DPH / ks nebo sada – 
dle počtu kusů a vybraných vzorů – konkrétní 

nabídka na dotaz

Vánoce



Obalový materiál

Cena dle domluvy podle vybraného materiálu – celofán, dárková taška, proutěné koše, ….

Borůvka Praha o.p.s., V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, Tel.: 241 083 265
web: www.boruvkapraha.cz, e-mail: boruvkapraha@boruvkapraha.cz 

IČO: 67985351, DIČ: CZ67985351, Bankovní spojení: ČSOB, č.ú.: 131115481/0300


