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Mezi proudy podnikání vyplouvá nový sociální podnik
Dnem otevřených dveří dnes mezi 14 – 18 hodinou zahajuje ostrý provoz „Pekárna mezi proudy“
v českobudějovickém Tyršově sadu. Tři zaměstnanci sociálního podniku naváží na tradici společné
práce profesionálů a klientů Domova Libníč a Centra sociálních služeb Empatie.
Malá pekařská provozovna obecně prospěšné společnosti Mezi proudy o.p.s. se tak hlásí do pomalu
rostoucího spektra tzv. sociálních firem v Českých Budějovicích.
„Projekt nevyrůstá na zelené louce, ráda pomáhám s obnovou pekárny původně zřízené pro klienty“,
řekla Dagmar Morová, bývalá vedoucí provozovny.
Převzít pekárnu a pokusit se na jejím půdorysu vybudovat malý sociální podnik je podle Václava
Kučery, ředitele Mezi proudy o.p.s. logickým vyústěním snah o začleňování sociálně znevýhodněných.
„Nechceme, aby naši klienti byli jen trpnými odběrateli dávek. Pokud z nejrůznějších důvodů nemají
možnost přizpůsobit se nárokům běžného pracovního místa, snažíme se přizpůsobit pracovní místo
jejich možnostem“, vysvětluje Václav Kučera.
Příležitost zapojit se do přípravy sladkých dobrot si tak nenechal ujít ani pan Václav, který zde již
pracoval před léty: „Na této práci mě nejvíc baví pečení. A taky že to tu pěkně voní a naše výrobky
jsou moc dobré“, pochvaluje si.

Ruční práce a kvalitní suroviny
Pekárna mezi proudy se díky zvýšenému důrazu na ruční práci specializuje na výrobu jemného,
převážně sladkého pečiva. Na pernících, makovnících, vánočkách, koláčích, šátečkách a závinech
s náplní tvarohovou, ořechovou, makovou a povidlovou si již zkušebně pochutnávají klienti i
pracovníci několika zařízení sociálních služeb.
„Vybíráme kvalitní suroviny a nepoužíváme chemické přísady, naší inspirací je poctivé domácké pečivo
našich maminek a babiček“, charakterizuje strategii pekárny Kučera a dodává: „Intenzivně pracujeme
na tom, aby se ještě do vánoc s našimi výrobky mohla seznámit i širší veřejnost.“ Ta si bude moci
pekařské výrobky zakoupit v dalším z českobudějovických sociálních podniků Bistru Vitality v IGY
centru a ve dnech 18. – 20. prosince též ve stánku na náměstí Přemysla Otakara.

Mezi proudy o.p.s. vznikla začátkem roku 2011 jako poskytovatel sociální rehabilitace pro osoby se sociálním a
sociálně-zdravotním znevýhodněním. Zaměřuje se na řešení jejich problémů s dostupným bydlením a
odpovídajícím společenským uplatněním.
Pekárna mezi proudy sídlí na adrese Tyršův sad 9 v Českých Budějovicích.
-------------------Více informací:
Václav Kučera – ředitel, tel. 775 570 357; kucera@meziproudy.cz
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