
KATALOG ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ             Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC  
se sídlem Třinec - Konská 742, 739 61 Třinec, IČ 2307651 

  
AC Aero s. r. o. 
Ke Koupališti 944/15a 
742 35 Odry 
 
kontakt - zahrada: 
Ing. Adéla Heryánová 
+420 724 984 058 
zahrada@acaero.cz 
 
kontakt – dílny: 
Jakub Mateiciuc 
+420 724 984 054 
dilna@acaero.cz 
 
www.zahrady-acaero.cz 
 
 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
projektování  
zahradně-architektonických děl 
(předzahrádky, zahrady, okolí firem, 
parky, sídliště, náměstí, dětská hřiště, 
exteriérové dřevostavby) 
činnosti s použitím rostlin 
(modelace terénu, zajištění rostlin a 
jejich výsadba, zakládání trávníků, 
pokládaní travních koberců, lemy 
záhonů, osazování nádob) 
instalace závlahových systémů 
montáže dětských hřišť 
dřevostavby 
(altány, pergoly, treláže, přístřešky, 
úchyty pro rostliny, lavičky, stoly atd.) 
údržba soukromé zeleně 
údržba veřejné zeleně 
 
 

  

  
Althaia o. p. s. 
Na Náměstí 122 
793 99 Osoblaha 
 
kontakt: 
Veronika Vyvialová 
+420 739 208 809 
veronika.vyvialova@althaia.cz 
info@althaia.cz 
 
www.althaia.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
administrativní služby  
(přepisy textů, provádění inventarizací, 
vedení inventárních knih, příprava 
tiskových materiálů) 
poradenství k sociálnímu podnikání 
pořádání seminářů a školení 
(komplexní zajištění akcí, zajištění 
prostor, občerstvení, materiálů a 
pomůcek na akci, případná moderace 
akcí) 
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Aperkom o. p. s. 
Jezdecká 1861/17 
792 01 Bruntál 
 
kontakt – poradenství a projekty: 
Bc. Marta Juřenová DiS. 
+420 732 132 746 
info@projektove-poradenstvi.cz 
www.projektove-poradenstvi.cz 
 
kontakt – ostatní služby: 
Jana Pavelková 
+420 739 665 196 
jana.pavelkova@cap-
stehovaciservis.cz 
stehovani@cap-stehovaciservis.cz 
 
www.cap-stehovaciservis.cz 
ID datové schránky: uen8kze 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
příprava a psaní projektů 
zpracování studií a posudků 
projektové poradenství 
strategické poradenství 
poradenství k sociálnímu podnikání 
opravy silničních vozidel 
(opravy všech druhů osobních a 
užitkových vozidel, zajištění technických 
prohlídek a kontroly emisí, diagnostika 
všech běžných značek vozidel, plnění 
klimatizací, pneuservis) 
stěhovací služby 
služby vyklízení nemovitostí 
(vyklízení bytových i nebytových prostor 
včetně vymalování a přípravy prostoru 
pro dalšího nájemce či majitele) 
prodej levného nábytku a doplňků 
likvidace nepotřebných věcí 
zajištění likvidace nebezpečného 
elektroodpadu 
 

  

 
Clear Servis s. r. o. 
Mánesova 537/25 
737 01 Český Těšín 
kontakt: 
Lipová 1128, Český Těšín 
(areál firmy VOP Group) 
Ladislav Dobša 
+420 737 760 712 
clear.servis@seznam.cz 
www.clearservis.cz 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
praní a žehlení prádla 
(mandlování, ruční žehlení, dovoz i 
odvoz prádla) 
opravy prádla 
vyšívání loga na oděvy 
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Diakoservis, s.r.o.  
Na Nivách 7 
737 01 ČESKÝ TĚŠÍN 
 
Kontakt: 
Gedeon Koukol 
+420 730 844 483 
g.koukol@slezskadiakonie.cz 
 
www.diakoservis.com 

 
Náhradní 
plnění: 
NE 

 
polygrafická výroba, kalendářová 
vazba TWIN WIRE a výroba dárkových 
předmětů 
digitální tisk určený pro menší náklady 
(vizitky, samolepky, letáčky, pozvánky) 
ofsetový tisk určený pro větší náklady 
(brožury, knihy, výroční zprávy, obálky) 
velkoplošný tisk  
(poutače, bannery, tabule PVC, plakáty) 
sublimační a tampónový tisk  
(potisk triček, hrníčků, propisek, atd.) 
knihařské zpracování  
(tvrdá i měkká vazba knih a brožur) 
kroužková vazba TWIN WIRE  
(výroba stolních a nástěnných 
kalendářů, diářů, bloků) 
lištování plakátů  
(vhodné pro lištování jednolistých 
kalendářů a plakátů do šířky 67 cm) 
 

 
 
 
 

 
Ergon – chráněná dílna o. s. 
Třinec – Konská 742 
739 61 Třinec 
 
kontakt: 
+420 558 533 453 
+420 737 760 712 
ergon@ergon-chranenadilna.org 
 
www.ergon-chranenadilna.org 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
montážní a kompletační práce 
(různé druhy činností podle potřeb 
zákazníka) 
montáž zahradnického nářadí 
montáž kotvící techniky 
skladovací prostory 
(vybavené potřebnou technologií pro 
ukládání ve výškách) 
úklidové práce 
(kanceláře, správní budovy) 
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Gerlich Odry s. r. o. 
chráněná dílna, výroba a služby 
Ke Koupališti 370/15 
742 35 Odry 
 
kontakt: 
+420 556 730 147 
obchod@gerlich-odry.cz 
 
www.gerlich-odry.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
výroba dřevěných hraček a stavebnic 
společenské hry 
(piškvorky, logik, člověče nezlob se) 
loutky, loutková divadla 
(marionety, scény, kulisy) 
hrací prvky pro dětská hřiště 
(dřevěné hrací prvky, instalace) 
výroba nábytku, kuchyní, schodišť 
výroba zahradních interiérů 
(pergoly, altány, zimní zahrady, včetně 
návrhu) 
inseminační a veterinární pomůcky 
(pipety, tuby, aplikátory, stimulátory) 
montážní a kompletační práce pro 
firmy 
 

  

 
Charita Hrabyně 
Hrabyně 212 
Hrabyně 3 
747 67 
 
kontakt: 
+420 553 775 370 
+420 731 625 640 
hrabyne@charita.cz 
 
www.hrabyne.charita.cz  
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
montážní a kompletační práce 
potisk předmětů, potisk textilu 
tiskové a reprografické služby 
(potisk samolepek, velkoplošná 
reklama, brožury, plakáty, letáky, 
vizitky) 
likvidace odpadu mimo nebezpečného 
(sběr PET lahví, vršků, plastových 
nádob, demontáž elektrozařízení) 
údržba zeleně 
(sečení trávy, ekologická likvidace, 
hnojení vertikutace, kultivace, ořezy) 
nákladní přeprava do 3,5 t 
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Charita Opava 
Přemyslovců 26 
747 07 Opava – Jaktař 
kontakty: 
Tomáš Rychlý - šicí, keramická a 
kompletační dílna 
+420 553 612 780 
chd@charitaopava.cz 
Marie Bennková – dílny Vlaštovičky 
+420 739 002 711 
chdv@charitaopava.cz 
www.eshop.charitaopava.cz 
Ing. Tomáš Schaffartzik – odpady 
+420 553 764 057 
chtd@charitaopava.cz 
Pavel Veverka – wellness 
+420 605 444 322 
wellness@charitaopava.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
šicí dílny 
(ruční výroba textilních a dekorativních 
doplňků, strojové vyšívání, polštáře) 
keramická dílna 
(keramické výrobky různého druhu) 
kompletační dílna 
(kompletace hraček, montáž drobných 
kovových součástek, lepení balení, 
skládání) 
tkalcovská dílna 
(koberečky, tašky, batohy, ponča) 
skartace dokumentů 
(průmyslová skartace) 
zpracování odpadů 
wellness centrum 
(regenerační a rehabilitační služby – 
služby jsou poskytovány na objednávku) 

 

 
Chrpa sociální firma Slezské 
diakonie o. p. s. 
Hlubčická 18 
794 01 Krnov 
kontakty: 
Mgr. Petr Světlík 
+420 733 142 405 
chrpa@sdk.cz 
www.chrpakrnov.cz 
prodejny 
Krnov, Hlavní náměstí 29 
Ostrava, Tyršova 14 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
zahradnictví 
(sekání trávy, odplevelování, prodej 
bylin a rostlin, osazování, výroba věnců 
a dušičkových ozdob) 
gravírování předmětů 
(reklamní a dárkové předměty) 
výroba dárkových předmětů a 
bytových doplňků 
(ruční výroba malovaných hrnků, váz, 
mís, vizitkám, polštářů, ubrusů, 
malování nápisů a log) 
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Jumbohand s. r. o. 
Revoluční 891/50 
794 01 Krnov 
 
kontakty: 
Radek Zajíc 
+420 774 333 544 
modanet@email.cz 
www.modanet.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
výroba textilií a oděvů 
prodej textilu 
největší on-line second hand v ČR, 
prodej oděvů pro děti i dospělé, prodej 
hraček a dalších doplňků 
výroba školních a kancelářských potřeb 
čalounictví 
 

 
 

 

 

 
Kasea CZ s. r. o. 
Ruská 87/11 
703 00 Ostrava – Vítkovice 
 
kontakty: 
Ing. Jiří Drastík, jednatel 
+420 604 212 287 
jednatel@kaseacz.cz 
ID datové schránky: s4ie8k3 
www.kaseacz.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
hostinská činnost 
stavební činnosti 
opravy a rekonstrukce bytů a 
nebytových prostor, zateplování budov, 
půdní vestavby,  
venkovní úpravy 
instalace a opravy gabionů a plotů, 
dlažební práce, úprava venkovních 
prostor 
drobné úklidové a stěhovací práce 

 

 
Kateřina Zajícová 
Revoluční 891/50 
794 01 Krnov 
 
kontakty: 
Radek Zajíc 
+420 774 333 742 
 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
oprava oděvů, dodávání oděvů 
ubytování 
pronájem a správa nemovitostí 
opravy a údržba motorových vozidel 
maloobchod s použitým zbožím 
pronájem a leasing ostatních výrobků 
pro osobní potřebu a převážně pro 
domácnost 
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Krabičky v. d. 
Mariánskohorská 12 
702 00 Ostrva – Přívoz 
 
kontakty: 
+420 739 670 269 
info@krabičkyvd.cz 
www.krabickyvd.cz 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
výroba krabiček 
výroba krabiček, tašek, dárkových kazet, 
varianty krabiček podle přání zákazníka, 
krabičky barevné, lepené, skládané, 
s víkem, bez víka, hranaté, kulaté 
vícevrstvé 
balení výrobků, kompletační práce 
 

 
 

 
LIGA o. p. s. 
Jezdecká 1915/21 
792 01 Bruntál 
kontakty: 
+420 554 725 159 
Zpracování účetnictví – Marie 
Čechová 
+420 731 158 418 
marie.cechova@ligabruntal.cz 
Malé technické služby – Miroslav 
Juřena 
+420 739 665 160 
mts@ligabruntal.cz 
ID datové schránky: da58kxs 
www.ligabruntal.cz 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
Malé technické služby 
sečení travních porostů, úprava křovin, 
likvidace biomasy, ruční úklidové práce, 
údržba zeleně, odstranění černých 
skládek, úprava zahrad 
zpracování účetnictví a vedení daňové 
evidence 
poradenství a zpracování účetnictví a 
daňové evidence pro podnikatelské 
subjekty a OSVČ 
 

 

 
Lefox s. r. o. 
Lidická 1817/33 
792 01 Bruntál 
kontakty: 
+420 732 409 387 
lefox @lefox.cz 
www.lefox.cz 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
úklidové služby 
generální úklidy po stavbách, venkovní i 
vnitřní úklidy prostor, bytů, firem, 
podniků, úřadů 
správa a údržba nemovitostí 
bezpečnostní služby 
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Martin Havránek – Panther SBS 
Lidická 1817/33 
792 01 Bruntál 
 
kontakty: 
+420 603 872 293 
panther.sbs@seznam.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
bezpečnostní služby 
ostraha objektů, firem, podniků, úřadů 
úklidové služby 
úklidy domácností, úklidy firem a úřadů, 
jednorázové úklidy, celoroční úklidy, 
umývání oken čištění bazénů 

 
 

 
Nadakol s. r. o. 
Revoluční 966/56 
794 01 Krnov 
 
Kontakty: 
Hana Ondrušková 
+420 732 409 387 
nadakol.ondruskova@seznam.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
truhlářské práce 
stolařské práce 
vedení účetnictví, činnost účetních 
poradců 

 
 

 
Osoblažský Cech o. p. s. 
Hlinka 25 
793 99 Osoblaha 
 
Kontakty: 
Ing. Kristýna Kutálková 
+420 554 642 043 
info@osoblazskycech.cz 
 
www.osoblazskycech.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
rychlé občerstvení 
sezónní občerstvení u vlaku na trati 
z Třemešné do Osoblahy 
marmeládovna a stáčírna medu 
zpracovávání ovoce a zeleniny 
z místních zdrojů, výroba marmelád pro 
běžný prodej i v dárkovém balení, 
stáčení medu z místních zdrojů 
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Radek Zajíc  
Chářovská 873/11 
794 01 Krnov 
 
kontakty: 
+420 774 333 742 
teon@seznam.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
stavební činnosti 
zednické práce, malířské práce, bourání 
zastavárenská činnost 
oprava oděvů 

 
 

 
SIMABELLE s. r. o. 
Písečná 118 
739 91 Jablunkov 
 
kontakty: 
+420 596 314 967 
+420 774 722 302 
martin-sikora@email.cz 
www.simabelle.kvalitne.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
výroba, distribuce a prodej sýrů 
pařené sýry, sýrové speciality – oštěpky, 
chipsy, nitě, korbačíky, tyčinky, 
nakládané sýry, brynza, příroční ovčí sýr 

 

 
Slezská diakonie – Rodinná 
kavárna 
Dvořákův okruh 21 
794 01  KRNOV 
 
Kontakty: 
Zuzana Hazan 
+420 737 226 687 
rodinnakavarna@sdk.cz 
z.hazan@sdk.cz 
 
www.slezskadiakonie.cz 

 
Náhradní 
plnění: NE 
(částečně 
ANO) 
 
 
 
 
 
 
 

 
pronájem kavárny pro workshopy, 

kulaté stoly, malé koncerty atd. 

klimatizovaná bezbariérová kavárna; po 
dobu konání akce přítomnost obsluhy a 
kompletní nabídka z kavárny - výborná 
káva, vynikající zákusky, čepovaná 
Kofola, nealko... Možnost zajištění také 
obědu v místě. 
Oběd a občerstvení (vyjma ceny za 
pronájem) může být fakturováno jako 
náhradní plnění. 
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Slezská diakonie – BETHEL Karviná 
Stavbařů 2199 
734 01 Karviná 
 
Kontakty:  
Marcela Fürstová 
+420 596 325 189 
bethel.ka@slezskadiakonie.cz 
 
www.slezskadiakonie.cz 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
košíkářská výroba 
výrobky z pedigu 
výroba nábytku 
laminátový nábytek pro bytové účely 

 

 
Spirála o. p. s. 
Antonína Poledníka 1/2 
700 30 Ostrava – Jih 
 
kontakty: 
Mgr. Darja Šlahorová 
+420 733 736 232 
reditel.spirala@seznam.cz 
klubkafeostrava.spirala@seznam.cz 
kafírna.spirala@seznam.cz 
 
www.spirala-ops.cz 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
Klub Kafe Ostrava 
provozování jídelny a kavárny 
Kafárna 
kavárenské služby s možností objednání 
vzdělávacích a společenských akcí 
 
(činnosti jsou vykonávány v rámci služby 
sociální rehabilitace) 

 
 

 
TED Group s. r. o. 
Hřbitovní 1148/37 
737 01 Český Těšín 
Kontakty: 
Tadeusz Czudek 
+420 731 494 926 
www.tedgroup.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: NE 

 
stavební práce 
prodej stavebního materiálu 
prodej stavebního nářadí 
kurýrní služby 

 
 
 
 

TED Group s. r. o. 
 

mailto:bethel.ka@slezskadiakonie.cz
http://www.slezskadiakonie.cz/
mailto:reditel.spirala@seznam.cz
mailto:klubkafeostrava.spirala@seznam.cz
mailto:kaf�rna.spirala@seznam.cz
http://www.spirala-ops.cz/
http://www.tedgroup.cz/


KATALOG ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ             Klastr sociálních inovací a podniků – SINEC  
se sídlem Třinec - Konská 742, 739 61 Třinec, IČ 2307651 

 
Trianon o. s. 
Na Horkách 1701/23 
737 01 Český Těšín 
 
kontakty: 
Viliam Šuňal 
+420 739 589 926 
predseda@ostrianon.cz 
vis@ostrianon.cz 
 
www.ostrianon.cz 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 
 

 
zpracování elektroodpadů 
kancelářská a jiná technika 
zpracovávání jednodruhových plastů 
zpracovávání termoplastů 
opravy elektrických strojů a přístrojů, 
elektronických a komunikačních 
zařízení 

 

 
Zelená dílna s. r. o. 
Jezdecká 1915/21 
792 01 Bruntál 
 
kontakty: 
+420 554 725 159 
Bc. Lubomír Janda 
+420 603 523 768 
zelena.dilna@ligabruntal.cz 
 
www.ligabruntal.cz 
 
 

 
Náhradní 
plnění: 
ANO 

 
ekologická recyklace odpadního 
elektrického a elektronického zařízení 
zpracování veškerého elektroodpadu, 
zpracování plastů 
silniční nákladní automobilová doprava 
do 3,5 t a nad 3,5 t 
převozy materiálu a zboží podle potřeb 
zákazníka 
kompletační práce 
kompletování výrobků pro zákazníky dle 
jejich požadavků 

 

 
 

mailto:predseda@ostrianon.cz
mailto:vis@ostrianon.cz
http://www.ostrianon.cz/
mailto:zelena.dilna@ligabruntal.cz
http://www.ligabruntal.cz/

