TISKOVÁ ZPRÁVA
JARMARK PRO AMELII – LA FIERA PER AMELIE
KDY: Sobota 10. 12. 2011, 11.00 – 19.00 hod.
KDE: Galerie KusKovu, Biskupský dvůr 6, Praha 1, ASSO s.r.o., Biskupská 8, Praha 1
Galerie KusKovu je dlouholetým partnerem občanského sdružení Amelie, které již pátým rokem poskytuje
psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým. Stejně jako v minulém roce jsme i letos na
předvánoční čas připravili prodejní akci na podporu Amelie, o.s. www.amelie-os.cz
Letošní Jarmark proběhne na dvou místech, které od sebe dělí jen několik metrů – v Galerii KusKovu
(Biskupský dvůr 6) a v prodejně společnosti ASSO (Biskupská 8). Do Galerie KusKovu jste srdečně zváni na
Jarmark pro Amelii - prodejní prezentaci šperků, módy, doplňků a designu a na ochutnávku moravských vín
z rodinného vinařství. Seznámíte se zde také s nabídkou a činností Amelie, o.s.
V prostorách společnosti ASSO proběhne La Fiera per Amelie – zde si návštěvníci mohou vybrat z uměleckých
předmětů z keramiky, skla a kamene a ochutnat vína italská. V obou prodejnách bude po celý den probíhat
tombola s cenami, které věnovali vystavující výtvarníci. Těšit se můžete i na hudební vystoupení Matouše Karla
Řeřichy (bicí) a Jána Kučmaše (akordeon), kteří v 15 hod. zahrají v Galerii KusKovu a v 17 hod. v ASSO.
Část výtěžku z prodeje bude věnována občanskému sdružení Amelie www.amelie-os.cz
V Galerii KusKovu se budou prezentovat:
Amelie, o.s. – informace o Amelii, o.s. a prodej módních doplňků od klientů www.amelie-os.cz
Rodinné vinařství Petratur – prodejní ochutnávka moravských vín + svařeného vína
Design Silvia Škrášková – móda a doplňky - www.kuskovu.cz/fotogalerie/i92-skraskova-stepanek-like-the-clothingmodni-prehlidka
Fuliane – kabelky a doplňky - www.fler.cz/fuliane
Goldie and Frost - móda, šperky a doplňky - www.hanuslamr.cz/goldie-and-frost.php
Chaos Chaos – reflexní, bezpečnostní módní doplňky - www.wix.com/chaoschaos/chaos
Lucky Waste – skleněné šperky a objekty - www.luckywaste.cz
Obrázkový ostrov - pohlednice a obrázky pro děti - www.obrazkovyostrov.cz
Od A od Z - móda pro děti - www.odaodz.cz
Tereza Šefrnová – šperky
Yris – šperky - www.yris.cz
V ASSO se budou prezentovat:
Amelie, o.s. – informace o Amelii, o.s. a prodej módních doplňků od klientů www.amelie-os.cz
František Šamla, VPV Praha – prodejní ochutnávka italských vín – www.vpv-praha.cz
Lada Vosejpková – skleněné mísy a objekty
Lenka Malátová – krajka, ukázka práce - www.malatova.cz
Lucky Waste – závěsné skleněné objekty - www.luckywaste.cz/
Matouš Karel Řeřicha – kamenné a skleněné sochy
Marek Dobeš – keramika - www.zivahlina.cz
Pavla Řeřichová – fotografie
Petr Cop - interiérové doplňky z kamene – www.novy-interier.cz
3579 – skleněné mísy a talíře - http://3579.cz
Občanské sdružení Amelie
Od roku 2006 je cílem občanského sdružení Amelie rozvíjet a poskytovat psychosociální pomoc pro dospělé
onkologicky nemocné i pro jejich blízké, vytvářet vstřícné prostředí, ve kterém je místo pro respekt a naději a
kde každý může převzít zodpovědnost za svůj život. Odborníci Amelie, o.s. zveřejňují své poznatky a
zkušenosti v tabuizovaných oblastech a upozorňují na možnosti a potřebu rozvoje psychosociální péče. Tři
pobočky v Praze, Středočeském a Olomouckém kraji provozují Centra Amelie, která poskytují krizovou
intervenci, sociální poradenství, individuální i skupinové podpůrné programy a zázemí pro onkologicky
nemocné i jejich blízké. Služby Amelie, o.s. využívají ročně stovky lidí z celé ČR. Akreditovaný dobrovolnický
program Amelie dodává proškolené a odborně zajištěné dobrovolníky na onkologická pracoviště fakultních
nemocnic v Praze a Olomouci.

Amelie, o.s.
Šaldova 15
186 00 Praha 8
www.amelie-os.cz
amelie@amelie-os.cz
Galerie KusKovu ve své stálé expozici od roku 2006 prezentuje umělecké předměty, šperky a užité umění z kovu a
jeho kombinací s rozličnými materiály. KusKovu představuje díla a kousky převážně českých výtvarníků, uměleckých
kovářů a šperkařů, ať již zkušených, nebo začínajících. Velký důraz klade zejména na originalitu a profesionální
zpracování. Galerie pravidelně pořádá výstavy výtvarníků pracujících s kovem, ale i jinými materiály.
Galerie KusKovu
Biskupský dvůr 6
110 00 Praha 1
www.kuskovu.cz
Ivana Špičáková, e-mail: info@kuskovu.cz, mob.: +420 737 200 127
Společnost ASSO s.r.o. byla založena v roce 1993 s cílem dovážet a prodávat stavební keramiku od předních
převážně italských výrobců.
Velmi dobrá orientace na evropském trhu a kolektiv pracovníků společnosti je předpokladem toho, že požadavky
většiny zákazníků jsou řešeny přesně dle jejich představ, v krátkém časovém termínu a že v nabídce je výběr všeho
podstatného, co se ve světě stavební keramiky děje.
Během svého téměř dvacetiletého působení na českém trhu postupně rozšiřuje svoji nabídku tak, aby uspokojila i ty
nejnáročnější klienty a od roku 2005 je držitelem certifikátu jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.
Společnost ASSO s.r.o. se snaží být také společensky odpovědnou firmou a vedle důrazu na ekologii a
upřednostňování výrobců - držitelů „zelených“ certifikátů také dlouhodobě podporuje činnost Obecně prospěšné
společnosti Pomocné tlapky a občanského sdružení Amelie.
ASSO s.r.o.
Biskupská 8
110 00 Praha 1
www.asso.cz
PR a marketing, Lenka Šefrnová, e-mail: marketing@asso.cz, mob.: +420 774 236 940

