
Domácí výrobky mají stále zelenou
Certifikáty se dostávají do povědomí lidí a chtějí si odvézt výrobek, říká vedoucí chráněných dílen
Nové Město nad Metují/ Domá-
cím výrobkům z Orlických hor
a Podorlicka je určena značka
„Orlické hory originální pro-
dukt“. Ucházet se o ni mohou
výrobci z oblastí od Nového
Města nad Metují až po Leto-
hrad a Červenou Vodu u Krá-
lík.

„Chtěli bychom značkou
podpořit místní výrobce a ře-
meslníky a pomoci jim zvidi-
telnit jejich aktivity. Pro ně-
které větší firmy není tato
značka prvořadou záležitostí,
ale určitě ji mnohé využijí, ne-
boť rády zdůrazní příslušnost
k regionu,“ říká koordinátor
projektu značení domácích
výrobků v Orlických horách
Luboš Řehák.

Úspěšná pekárna
O značku projevuje zájem na-
příklad Pekárna Lično, letošní
vítěz soutěže Potravina a Po-
travinář roku v Královéhra-
deckém kraji. „Ličenský chléb
je vyvíjen tradiční technologií.
Navíc jsme regionální pekár-
na a pomohlo by nám to při
propagaci,“ uvedl ředitel spo-
lečnosti BEAS Bedřich Syro-
vátko. Značku „Orlické hory
originální produkt“ již od léta
nesou například včelí produk-

ty Lenky Skalické, rokytnické
pečivo z pekárny Marie Kalou-
sové, brašnářské výrobky La-
dislava Hemrlíka, výrobky
tkalcovské dílny a keramické
dílny Sdružení Neratov, mák
firmy Labris či biobrikety Pet-
ra Janovce.

„Dnešní svět je plný reklam
a hektického života. Sem když
přijde nějaký turista nebo

kdokoliv, tak zmíněná značka
naše výrobky trochu vyzdvih-
ne. Je to i její záměr. Pak se
řekne, že tam je nějaký člověk,
který tam něco vyrábí z kůže, a
více se dostáváte do povědomí
lidí,“ říká brašnář Ladislav
Hemrlík. Jeho mínění potvr-
zuje i vedoucí chráněných dí-
len Kopeček, kde handicapo-
vaní vyrábějí například hr-

nečky, Vladislav Bukáček:
„Mezi lidmi už je povědomí, že
jsme obdrželi tyto certifikáty.
Ptají se na to a už si chtějí od-
vézt výrobek s tímto certifiká-
tem. Ten zájem se výrazně
zvyšuje.“

Cestovní ruch
Certifikace tak napomáhá i

aktivitám v oblasti cestovního
ruchu. „Turisté přijeli do re-
gionu právě proto, že je jedi-
nečný. Vítají, když se s touto
jedinečností setkávají také u
výrobků, které si kupují bě-
hem dovolené, nebo u dárků,
které si odvezou s sebou domů.
Značka na výrobcích jim po-
máhá se orientovat,“ míní Iva
Dyková z Regionálního envi-
ronmentálního centra ČR,
které zaštiťuje značení na ce-
lostátní úrovni. Podle ní díky
tomu stoupá i účast na jarma-
cích, trzích a podobných ak-
cích v regionech i na národní
úrovni. Začíná stoupat také zá-
jem obchodů a prodejních
míst, například v informač-
ních centrech.

Akční skupiny
Celý projekt značení podnítily
místní akční skupiny Pohoda
venkova a Vyhlídka z Rych-
novska. O dalším udělování
certifikátů „Orlické hory ori-
ginální produkt“ se bude roz-
hodovat v úterý 23. října. Zá-
jemci musí žádosti doručit do
19. října. Kontakty a informa-
ce naleznou na stránkách:
www.domaci-vyrobky.cz
www.pohodavenkova.cz.

Pavel Bednář

Seminář na téma Daňová
evidence a Daň z příjmů
Seminář na téma „Daňová
evidence 2007 a Daň z příjmů
fyzických osob 2007“ se usku-
teční 23. října od 8.30 hodin v
zasedací místnosti T–String v
Pardubicích.

Na programu jsou změny v
daních z příjmů pro období
roku 2007, novela zákona o re-
zervách, nové pojetí benefitů
pro zaměstnance, změna ob-
čanského zákoníku u nájmů,
změny v cestovních náhra-

dách, důsledky ukončení nebo
přerušení podnikání, změna v
záznamní povinnosti, důsled-
ky změny při uplatňování da-
ňových výdajů v roce 2005 ne-
bo slevy na dani při pořízení
registračních pokladen.

Přednášet bude Iva Rindo-
vá. Cena semináře je 1200 ko-
run včetně DPH. Více infor-
mací o akci najdete také na in-
ternetové adrese
www.salvea.zde.cz. (lk)

PODNIKÁNÍ podnikani.vychod@denik.cz
nákupní košík

Hypernova
Trutnov
Drůb. spodní stehno 1kg 39,90
Rama Creme Bonjour 15,90
Monte dezert 4 kusy 26,90
Florian jogurt 6,50
Pur balsam 500 ml 24,90
Perwoll tekutý 2 l 149

Delvita
Trutnov
Drůb. spodní stehno 1kg 59,90
Rama Creme Bonjour 16,10
Monte dezert 4 kusy 29,90
Florian jogurt 7,90
Pur balsam 500 ml 29,90
Perwoll tekutý 2 l –

Billa
Dvůr Králové
Drůb. spodní stehno 1kg 59,90
Rama Creme Bonjour 16,90
Monte dezert 4 kusy 29,90
Florian jogurt 4,90
Pur balsam 500 ml 29,90
Perwoll tekutý 2 l 169

Plus
Dvůr Králové
Drůb. spodní stehno 1kg 49,90
Rama Creme Bonjour 19,90
Monte dezert 4 kusy –
Florian jogurt 5,50
Pur balsam 500 ml –
Perwoll tekutý 2 l –

napište nám!

Srovnání cen pohonných hmot na východě Čech  
Okres/město  Special 91 Natural 95 Nafta  LPG
   (Kč/l)  (Kč/l)  (Kč/l)                  (Kč/l)

Hradec Králové/Hradec Králové 29,70  29,70  29,40  14,40

Svitavy/Svitavy  30,30  30,50  29,30  -

Chrudim/Chrudim  29,80  29,90  28,60  14,50

Pardubice/Dražkovice 29,90  30,50  29,20  14,40

Trutnov/Trutnov  27,20  27,90  27,20  -

Náchod/Plhov  30,30  30,70  29,90  14,50

Jičín/Robousy  30,30  30,50  29,30  14,90

Průměr   29,72  30,03  28,93  14,60

Ústí n. O./Vysoké Mýto 29,90  30,10  28,50  -

Jedná se o cenové srovnání na náhodně vybraných čerpacích stanicích, které jsme učinili v tomto týdnu.

Rychnov n. K./České Meziříčí 30,10  30,50  29,00  14,90

SOS informuje středoškoláky, učně a členy organizací
Východní Čechy/ Sdružení
obrany spotřebitelů (SOS) v
zastoupení Josefa Černého po-
řádá přednášky nejen o spo-
třebním zboží na učilištích a
středních školách. Ve středu

se taková akce konala ve Flo-
ristické střední škole v Hradci
Králové. Studenti druhého
ročníku byli seznámeni se
svými právy a dostali také ra-
dy, jak mají postupovat při re-

klamaci nebo výměně výrob-
ku. „Loni jsme přednášeli asi v
patnácti školách kraje. V mi-
nulosti jsme školy a učiliště
kontaktovali, letos se hlásí
samy,“ řekl Josef Černý. Nej-

častější otázky se týkaly mož-
nosti vrácení peněz při rekla-
maci, výměny výrobků a ob-
jednávání zboží přes internet.
Přednášky pořádají pro školy
i různé organizace. (lk)

LADISLAV HEMRLÍK z Rokytnice se domnívá, že značka Domácí výrobky z Orlických hor a Podorlicka
výrobce vyzdvihne. Foto: Pavel Bednář

zprávy
pro podnikatele

Napište nám do redakce!

podnikani.vychod@denik.cz

Podvedl vás
obchodník?

Byli jste v obchodě podvedeni?
Nakoupili jste vadné zboží,
které vám prodejce odmítá re-
klamovat? Podělte se s námi o
své zkušenosti!

Jde nám o společnou
věc !

Kontakty na východočeské
pobočky Sdružení obrany spo-
třebitelů, kam se můžete obrá-
tit se svými stížnostmi na
chování prodejců:

Hradec Králové
Tel.: 494 371 638
hradec@spotrebitele.info
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Třídím odpad, proč ne i vy? Separací 

odpadu pomáháme životnímu prostředí 

a zároveň získáváme peníze pro svou 

obec nebo město.

Třiďte odpad, je to moderní a výhodné!

projekt podporují:

Ing. Pavel Bradík

hejtman 

Královéhradeckého kraje

Třídění domácího odpadu 

patří k mému životnímu stylu.
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KATA, spol. s r.o., Pilníkov
podporuje mladé Trutnovské hokejisty
Trutnovští hokejisté se mohou pyšnit, že do nové 
sezóny vjedou ve zcela nových dresech. Velkou 
zásluhu má na tom společnost Kata se sídlem v 
Pilníkově, a proto by rád touto cestou poděkoval 
kolektiv Trutnovské hokejové přípravky panu Dali-
boru Žižkovi - jednateli společnosti za fi nanční dar 
na nákup tréninkových dresů a štulpen pro celkem 
30 začínajících sportovců.Velice si vážíme této pod-
pory a zároveň doufáme, že naše spolupráce bude i 
nadále pokračovat.
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