
Exkurze návštěvníkům odhalují
fungování sociálních podniků
Královéhradecký kraj –
Regionální centrum podpo-
ry sociálního podnikání
fungující v rámci Centra in-
vestic, rozvoje a inovací se
zaměřuje na rozvoj sociál-
ního podnikání prospívají-
cího společnosti a životní-
mu prostředí v Královéhra-
deckém kraji. Zajišťuje v
první řadě konzultační a
vzdělávací činnosti v oblasti
sociálního podnikání, jenž
hraje důležitou roli v míst-
ním rozvoji a vytváří pra-
covní příležitosti pro osoby
se zdravotním, sociálním
nebo kulturním znevýhod-
něním, či monitoring a
analýzu aktualizací a změn
v rámci operačních progra-
mů pro tuto oblast. Jednot-
livé aktivity však vedou
především k popularizaci a
vyšší informovanosti o této
oblasti podnikání.

Již v říjnu 2015 proběhl
úvodní workshop a v lednu
2016 seminář na téma Pod-
nikatelský plán se zaměře-
ním na sociální podnik,
který byl určen v první řadě
zájemcům, kteří chtějí roz-
pracovat a uskutečnit svůj
podnikatelský záměr.

Tím však činnosti Regi-
onálního centra zdaleka
nekončí. V únoru a březnu
se například uskutečnily dvě
exkurze do sociálního pod-
niku Pro-Charitu s.r.o. v Žir-
či u Dvora Králové a v květ-
nu do Ergotepu, družstva
invalidů v Proseči, který za-

městnává zdravotně posti-
žené osoby. Účastníci tak
měli možnost poznat fun-
gování sociálního podniku,
seznámit se s jednotlivými
podnikatelskými aktivitami
a získat konkrétní představu
o specifikách zaměstnanec-
ké praxe osob se zdravot-
ním postižením.
Zatím posledními exkur-

zemi byly na začátku června
dvě návštěvy sociálního
podniku Sdružení Neratov s
tématem se stala cesta od
neziskového sektoru k pod-
nikání a sociální zeměděl-
ství.
Nejbližší akcí je zítřejší

seminář pro žadatele do
výzvy č. 67 Podpora sociál-
ního podnikání Operačního
programu Zaměstnanost
(OPZ) v Hradci Králové.
Prezentujícími budou zá-

stupci Ministerstva práce a
sociálních věcí, jejichž cílem
bude seznámení potenciál-
ních žadatelů s výše zmíně-
nou výzvou a předložení
konkrétních doporučení k
uchopení projektové žádosti
a podnikatelského plánu.
Tento blok semináře je
shodný se semináři konají-
cích se v červnu a červenci v
Praze.
Program druhého bloku s

prezentací příkladu dobré
praxe bude již nad rámec
klasických seminářů pro
žadatele pořádaných MPSV
v Praze. Seminář pak uzavře
příspěvek zástupce Centra
pro regionální rozvoj ČR o
aktuálních informacích z
oblasti podpory sociálního
podnikání v Integrovaném
regionálním operačním
programu. (mrk)

Účastníci exkurze si v Neratově prohlédli například provoz obcho-
du, prádelny a zahradnictví. Prohlídku zakončili v chráněnédílně
Kopeček. Foto: archiv CIRI

Hoteliéři čekají lepší sezonu, než byla vloni
Obsazenost hotelů a
penzionů je už teď
mnohem vyšší než
vloni touto dobou.

Východní Čechy – Hoteliéři
v Krkonoších letos čekají
velmi dobrou letní sezonu.
Poptávka po ubytování v
nejvyšších českých horách

je vyšší než loni. Roste zá-
jem hlavně ze strany Čechů,
kteří kvůli zhoršené bez-
pečnostní situaci ve světě
raději volí dovolenou doma.
Nabídka je zatím stále ši-

roká, zájemci si mohou vy-
brat ubytování ve všech ce-
nových relacích. Ceny zů-
staly na loňské úrovni.
Například ve Špindlerově

Mlýně je podle majitele

ubytovacího portálu
spindleruv-mlyn.com Mar-
tina Jandury rezervováno už
40 procent kapacit. „Rezer-
vace budou postupně při-
bývat. Loňské léto bylo vý-
borné a věříme, že letošní
bude ještě lepší,“ řekl.
Přibýt by podle něj měli

hlavně Češi, více turistů by
mělo přijet i z Německa.
Na růstu zájmu Čechů o

Krkonoše se podle Jandury
projevuje i rostoucí česká
ekonomika. „Nálada je po-
zitivní, lidé chtějí utrácet.
Zjistili přitom, že Špindlerův
Mlýn není v létě drahý,“
uvedl Jandura. Ubytování na
noc se snídaní lze prý ve
Špindlu sehnat od 350 ko-
run, tedy jako loni.
Největší hotel v Peci pod

Sněžkou Horizont s 340

lůžky nyní registruje po-
ptávku na červenec a srpen
v meziročním porovnání
vyšší o 15 až 20 procent.
Dobrou sezonu očekávají i

hoteliéři v Orlických horách
nebo na Vysočině. Obsaze-
nost je vyšší a časnější, než
tomu bylo před sezonou
vloni. Většina ubytovacích
zařízení ani nemusela při-
stoupit ke slevovým akcím,

aby hosty nalákala.
Například hotel Vista v

Dolní Moravě pod Králickým
Sněžníkem má již na červe-
nec obsazeno asi 95 procent
kapacity, na srpen asi 80
procent. „Letos jsme měli
rezervace dřív než v loň-
ském roce. Za 14 dní nebu-
deme mít co prodávat,“ řekl
jednatel společnosti Sněžník
Martin Palán. (čtk, kim)

S DODÁVKOU NARAZIL DO DOMU

V OBCI RYBNÍK na Orlickoústecku v sobotu vpodvečer jednatřicetiletý řidič dodávky
čelně narazil do objektu hospody a na místě zemřel. V dodávce vezl tlakové lahve s pro-
panbutanem, následný únik plynu řešili hasiči. Nikdo jiný při nehodě nebyl zraněn, řidič jel
v autě sám. Nehoda se stala na rovném úseku silnice s povolenou rychlostí 70 kilometrů v
hodině. „Pro zjištění příčin nehody byla nařízena i soudní pitva,“ uvedla policejní mluvčí
Lenka Vilímková. Foto: Pozary.cz

Letos investují do nemocnic 168 milionů
Pardubický kraj – Zdejší
hejtmanství chce letos ve
svých pěti nemocnicích za-
hájit 24 stavebních akcí.
Deset bude spolufinancová-
no ministerstvem zdravot-
nictví, 14 zaplatí z vlastního
rozpočtu. „Celková výše in-
vestic dosáhne 168 milionů

korun, dokončeny budou
ještě letos nebo v roce
2017,“ uvedla mluvčí kraje
Zuzana Nováková.
Mezi dalšími připravova-

nými rozvojovými projekty
bude nejvíce peněz směřo-
vat do Pardubické nemoc-
nice, která zajišťuje téměř

50 procent akutní péče v
kraji. Vybudování centrál-
ního příjmu a koncentrace
akutních oborů bude stát
zhruba miliardu korun.
Centrální příjem vznikne i v
Orlickoústecké nemocnici,
náklady se odhadují na 0,3
miliardy korun. (čtk, zr)

VÝCHODNÍ ČECHY

Zapojte se s námi do soutěže a vyhrajte 
přípravek Polyversum Biogarden, 
který se vypořádá se 
škůdci na vaší zahrádce.

Polyversum Biogarden
České hospodyňky a zahrádkáři si oblíbili pěstování ovoce 

a zeleniny na vlastních záhoncích a zahradách. Často 
se však musejí vypořádat se škůdci, kteří úrodu napadají. 

Český biologický fungicidní přípravek Polyversum Biogarden 
proti plísňovým chorobám rostlin bojuje s houbovitými parazity 

zcela bez chemie, a tak zaručí sklizeň bez nebezpečných 
pozůstatků chemických látek, téměř v bio kvalitě.

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 11 07 ve tvaru SMS: DEN ZAHRADA AneboBneboC 

JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. Ze všech odpovědí zaslaných od 20. 6. 

do 23. 6. 2016 vybereme 10., 50. a 100. správnou SMS. Cena SMS je 7 Kč. 
Technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz, (infolinka 296 363 199). 
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Soutěžní otázka: Jak se jmenuje hlavní účinná složka přípravku Polyversum Biogarden?
A) Gardenum pythigandrum        B) Pythium oligandrum        C) Polyversum pythiosa

Nápovědu hledejte na www.biopreparaty.eu

Stačí jen správně odpovědět na otázku a tři soutěžící vyhrávají.

Deník 
pomáhá 
zahrádkářům

www.denik.cz
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