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Krátké zprávy z června 
 
MAS RKH získala certifikát Českého systému kvality služeb 
 

MAS Region Kunětické hory získala Certifikát I. stupně Českého 

systému kvality sluţeb. Tato prestiţní, mezinárodně srovnatelná 

značka, představuje pro zákazníka příslib ověřené kvality sluţeb  

a zároveň je oceněním práce všech zaměstnanců organizace. Český 

systém kvality sluţeb (ČSKS) je dobrovolný inovativní nástroj, 

který systematickým způsobem pomáhá ke zvyšování kvality sluţeb 

v organizacích v oblasti cestovního ruchu a v navazujících sluţbách. 

Koncepce systému vychází z jednoduchých zásad řízení kvality, přičemţ jeho filosofií je poznání 

potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality poskytovaných sluţeb v organizacích. Trenérem kvality 

I. stupně se pro organizaci stal Jiří Kuban, který zavedl všechny poţadavky ČSKS v organizaci  

a stanovil i určitá opatření, která povedou k poskytování kvalitnějších sluţeb, dle očekávání zákazníka. 

MAS hodlá propagovat tento systém i dále do území regionu a pomáhá jej zavádět v dalších 

organizacích.  
 

Projekty spolupráce se staly hlavním tématem MAS z celé ČR 

Dne 8. června 2015 se v Choceradech uskutečnila Konference projektů spolupráce, které se zúčastnili 

zástupci téměř všech místních akčních skupin z celé republiky. Během této akce byla představena 

společná metodika, kterou vytvořily MAS Ţeleznohorský region, Region Kunětické hory, 

Chrudimsko, Orlicko a Lanškrounsko. Zmíněná metodika se zabývala především uplatňováním 

principu LEADER, který je základní metodou a myšlenkou uţívanou MAS. Dále se metodika 

zabývala organizační strukturou místních akčních skupin, vhodnými způsoby hodnocení projektů  

a aktivitami umoţňujícími regionální rozvoj. Představena byla jak teorie těchto témat, tak příklady 

dobré praxe, které mohou slouţit jako inspirace pro ostatní MAS.  

 

Podepsáno Memorandum o spolupráci 

 

V poslední červnový den se Kunětická hora stala svědkem významné události, kdy zástupci MAS 

Pardubického kraje společně s primátory města Pardubic a Hradce Králové podepsali Memorandum  

o spolupráci v rámci otázky integrovaných územních investic (ITI). Tato spolupráce by měla vést ke 

společnému postupu a plánování při dalším rozvoji území Hradecko-pardubické aglomerace 

v následujících letech. 
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Tipy na letní výlety 
 

Letní prázdniny jsou tu a mnohý vášnivý turista již přemýšlí, jakou exotickou destinaci letos 

pokoří svými mílovými botami. Čekají nás všechny krásné leckdy i několikatýdenní dovolené, 

ale kdybyste uvažovali o takovém jednodenním výletu a nechtělo se Vám překračovat stín 

Kunětické hory, měli bychom pro Vás několik zajímavých tipů, kam se vypravit. 

 

Muzeum Klukovský sen v Rokytně – jedná se o unikátní výstavu 

více jak 5 000 hraček, převáţně autíček. Muzeum otevírá kaţdý 

den od 10 do 16 hodin a naleznete jej na adrese Rokytno 146, 

přímo u autobusové zastávky.  

 

Koupání na písníku Hrádek – nedaleko obcí Stéblová a Staré 

Ţdánice se nachází písník Hrádek. Ten během léta nabízí příjemné 

letní osvěţení, kdy lze okusit jeho chladivé vody oproti ţhnoucím 

ulicím měst a obcí. Písník nabízí několik přirozených pláţí  

a základní infrastrukturu z hlediska moţnosti občerstvení. Na tomto písníku můţete také zahlédnout 

malé plachetnice řízené dětmi všech věkových kategorií, které vyplouvají z tamního poloostrova. To 

jsou členové Marina Kempu Stéblová, kteří zde trénují, aby 

dosáhli dalších jachtařských úspěchů. 

 

Perníková chaloupka – bývalý lovecký zámeček leţí na úpatí 

Kunětické hory. V areálu Perníkové chaloupky se nachází mnoho 

míst spojených s pohádkovými bytostmi a samotné muzeum 

nabízí k zhlédnutí, jak jinak neţ expozici věnovanou perníku  

a perníkářství na Pardubicku. Otevírací doba je kaţdý den od 9 do 

17 hodin. 

 

Kostel sv. Vavřice v Opatovicích – v Opatovicích nad Labem naleznete krásný kostel sv. Vavřince, 

který se nachází na rozvalinách zaniklého benediktinského kláštera. Z kláštera nezbylo jiţ bohuţel 

vůbec nic, ale pohledem na kostel se můţete pokochat 

z nedalekého Robinsonádního hřiště, které zajisté ocení 

především vaše hravé ratolesti. 

 

Golf Resort Dříteč – abychom dali tip i sportuchtivým dospělým, 

nelze opomenout profi-golfové hřiště leţící mezi obcemi Dříteč  

a Zástava. Jedná se o vůbec jedno z největších hřišť v České 

republice, které bylo vystavěno zcela unikátní technologií. Píšeme 

sice, ţe se jedná o zábavu určenou především dospělým, ale není 

tomu úplně tak. Golfu se zde mohou přiučit i vaše děti, a to pod zkušeným dohledem pana Špůra. 

V případě tohoto zájmu jej lze kontaktovat na tel. č.: 605 055 299. Za zmínku také jistě stojí to, ţe celé 

hřiště je obkrouţeno přibliţně čtyřkilometrovým asfaltovým chodníkem, který tvoří okruh vhodný na 

in-line bruslení, či ke krátkému cyklovýletu s vyhlídkou na hřiště. 

 

Restaurace pod Kunětickou horou – Kdyţ se vydáte na Kuňku, 

do Perníkové chaloupky, po cyklostezce podél Labe nebo třeba na 

golf, určitě Vám přijde k duhu dobré osvěţení spočívající ve sklence 

vychlazeného piva, zmrzliny či limonády. V tomto případě se 

nezapomeňte zastavit v této restauraci, která nabízí nejen potěchu 

pro vaše chuťové pohárky, ale v jejíţ blízkosti se nachází i malý 

zookoutek s různou domácí i exotickou zvířenou. 


