Tisková zpráva

Dražba kávovaru s Lucií Bílou pomohl handicapované Aničce
Praha, 21. května 2012 – Po 14 dnech byla slavnostně ukončena aukce
švýcarského výrobce kávovarů JURA a českého výrobce čerstvě pražené kávy
BANUA o první kávovar Impressa s nesmazatelným podpisem zpěvačky Lucie
Bílé. Kávovar z nejnovější limitované edice vydražili manželé Šochovi z Prahy
za 42 333 Kč a převzali ho z rukou Zlaté slavice. Lucie Bílá předala i symbolický
šek na tuto částku Boženě Jirků, ředitelce Konta Bariéry. Dar pomůže hlavně
sedmnáctileté Aničce, jež má dětskou mozkovou obrnu a těžkou slabozrakost.

„Tento kávovar je skvělý sympaťák, protože stisknete jedno tlačítko a zbytek udělá za
vás,“ pochválila Lucie Bílá nový kávovar Impressa a dodala směrem k vydražitelům:
„Doufám, že budete spokojeni stejně jako já a za Konto Bariéry vám moc děkuji.“
Manželé Šochovi úspěšně vydražili první kávovar z limitované edice JURA - IMPRESSA J9
OneTouch Piano-White, signovaný podpisem Lucie Bílé s bohatou výbavou a exkluzivními
šálky. K tomu čerstvě praženou kávu BANUA po celý rok. Vše převzali osobně z rukou
Zlaté slavice Lucie Bílé.
Vydražená částka šla ve prospěch Konta Bariéry, sedmnáctileté Aničce, která má dětskou
mozkovou obrnu a těžkou slabozrakost. Je to však neuvěřitelná bojovnice. Dar jí pomůže
zajistit speciální odlehčenou tříkolku, díky které bude moci opět naplno prožívat společné
výlety se svojí rodinou.
„Jsem moc ráda, že jsme díky aukci společnosti Jablum mohli pomoci Aničce a dokonce
nejen jí, protože částka předčila naše očekávání. Vemte si, že dražba začínala poměrně
riskantně na jedné koruně a mohla dopadnout úplně jinak. Nakonec mi dovolte vzkaz pro
šťastného kupce: Vždy, když si uděláte vynikající kávu z kávovaru Jura, oslaďte si ji
pomyšlením, že jste někomu pomohli zlepšit jeho život. Díky!“ dodává Božena Jirků,
ředitelka Konta BARIÉRY.
O společnosti JABLUM
Společnost JABLUM Czech s.r.o. je výhradním dovozcem exkluzivní certifikované kávy Jamaica Blue
Mountain a autorizovaným distributorem švýcarských kávovarů JURA v České republice. Zároveň
vyrábí a distribuuje vlastní značku čerstvě pražené kávy BANUA, 100% arabicu připravovanou z
kávových zrn, pocházejících z oblasti Chiapas a vysokohorských plantáží Latinské Ameriky.
O společnosti JURA
Švýcarská společnost JURA byla založena v roce 1937. Dnes právem patří mezi průkopníky
v oblasti vývoje kávovarů a přístrojů na přípravu espressa. Díky jedinečným inovacím, designu
a intuitivnímu ovládání JURA prodala celosvětově již více než 3 miliony automatických kávovarů.
Konto BARIÉRY je stěžejním projektem Nadace Charty 77. Již dvacátým rokem pomáhá zlepšit
život handicapovaných spoluobčanů. Za tu dobu Konto BARIÉRY rozdělilo více než 272 milionů
korun a podpořilo tisíce projektů. Ty aktuální i další informace najdete na www.kontobariery.cz.
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