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Kdo jsme?

• Jsme integrační sociální 

podnik, zaměřený zejména 

na výrobu bylinných sirupů 

Camellus, na jejichž výrobě 

se podílí lidé se zdravotním 

postižením. 



Kde působíme 

• V regionech Červený Kostelec a Žireč u Dvora 

Králové nad Labem zaměstnáváme více než 160 

lidí z nichž 80 % jsou osoby se zdravotním 

omezením. 



Naše cíle a hodnoty

• K základním cílům a 

hodnotám podniku patří 

rozvoj udržitelného 

podnikání s respektem 

k životnímu prostředí a 

vytváření důstojných 

pracovních příležitostí pro 

lidi se zdravotním omezením. 



Smysl a přidaná 
hodnota naší práce  

• Zaměstnáváme lidi se zdravotním 

omezením

• Usilujeme o jejich plnou integraci 

a sociální začlenění 

• Přizpůsobujeme jim pracovní 

podmínky

• Pracujeme na rozvoji jejich 

pracovních kompetencí



Vznik myšlenky vyrábět 
bylinné sirupy

• 2010 - Sociální podnik Pro-Charitu 

s.r.o. byl založen Oblastní Charitou 

Červený Kostelec  



Vznik myšlenky vyrábět 
bylinné sirupy

• 2010 - Sociální podnik Pro-Charitu 

s.r.o. byl založen Oblastní Charitou 

Červený Kostelec  

• 2013 - Začala výroba bylinných 

sirupů v Areálu Žireč, který 

provozuje Oblastní charita 

Červený Kostelec



Vznik myšlenky vyrábět 
bylinné sirupy

• 2010 - Sociální podnik Pro-Charitu 

s.r.o. byl založen Oblastní Charitou 

Červený Kostelec  

• 2013 - Začala výroba bylinných 

sirupů v Areálu Žireč, který 

provozuje Oblastní charita 

Červený Kostelec

• 2016 – Dokončeny nové výrobní 

prostory v Červeném Kostelci a 

spuštění / rozšíření výroby  



Kdo dal jméno našim sirupům  

• Josef Kamel, či Georg Joseph                  
(latinsky) Camellus  
(21. dubna 1661 Brno —2. května 1706, 
Manila, Filipíny)

• Jezuitský misionář a botanik, který 
systematicky rozčlenil faunu a flóru 
Filipín.

• Na Filipínách působil rovněž jako lékař a 
ošetřovatel nemocných v kolejním 
lazaretu.

• Svými znalostmi botaniky předběhl svou 
dobu, na jeho počest pojmenoval slavný 
švédský přírodovědec Carl Linné 
významný rod květin -kamélie.



Vzdělávání 

• Kontinuální vzdělávání v oblasti IT 

• Zaškolování do nových úkolů / 

úseků 

• Získávání nadhledu v celém 

procesu výroby 

• Praktický tréning týmové práce 

• Workshopy - vedení porad, 

delegování, role v týmu 

• Exkurze pro speciální školy 



Kvalita a jedinečnost 
sirupů Camellus 

• Vysoký podíl bylinného extraktu 

více než 46 %

• Šetrný způsob macerace 

• Kontrola kvality při celém procesu 

výroby 

• Kvalitní české byliny 

• Regionální produkt Kladské 

pomezí 



Kvalitní produkt & 
marketing 

• Redesign etiket 

• Kvalitní produktové fotky 

• Návod na přípravu nápojů (chuť 

bylin & ovoce)

• Ochutnávkové akce 

• Účast na veletrzích a festivalech 



Cílové skupiny zákazníků 

• Maloobchod

• Velkoobchod 

• Řetězce 

• Turistické cíle 

• Firmy 

• Privátní značky 

• Gastronomie  



Video exkurze 

• Z technických důvodů není video k dispozici.


