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Kaplické re use centrum vrátilo do oběhu téměř 12 000 kg nábytku  

 

Re use centrum v Kaplici vrátilo za dobu své existence do oběhu přes 12 tun nábytku a dalšího vybavení 

domácnosti, které by jinak skončilo na sběrném dvoře.  Největší část vybavení si lidé koupili do své 

domácnosti, chatu či chalupu, část byla zrenovována a prodána v obchodu v Českých Budějovicích nebo 

místními firmami. Téměř 3 tuny vybavení byly dány do Nábytkové banky Jihočeského kraje, která vybavuje 

byty klientům neziskových organizací z celého kraje. Veškerý výtěžek z prodeje byl využit na zaměstnávání 

lidí s různým druhem znevýhodnění, kteří pro Kabinet Kaplice pracují. 

 

„Otevření re use centra v takto malém městě byl trochu experiment. Víme, že takové projekty fungují ve velkých 

městech a v rámci sběrných dvorů, ale jak zareagují občané v Kaplici jsme nedokázali odhadnout.“ vzpomíná 

na začátky projektu Dana Kalistová, zakladatelka a jednatelka sociálního podniku Kabinet CB a dodává: „I když 

nám začátek projektu velmi zkomplikoval COVID, podařilo se nám vše ustát a Kabinet Kaplice si své místo uhájil 

a získal si oblibu u místních občanů.“ Kromě prodeje nábytku, vybavení domácnosti, knih, obrazů a výběrového 

oblečení zde probíhají rukodělné kurzy zaměřené zejména na šití. „V tomto roce se nám podařilo vybavit šicí 

dílnu a rozjet výrobu batohů a dalších doplňků z nepotřebných reklamních bannerů a také ze zbytkových látek 

od místních firem,“ chválí si místní spolupráci Dana Kalistová a dodává: „výrobky z bannerů nám skvěle 

zapadají do našeho portfolia a je to skvělá možnost pro navozování spolupráce s místními firmami.“ 

Kabinet CB otevřel svoji provozovnu v Kaplice, která funguje také na principech sociálního podnikání, které 

podnikatele zavazují např. k zaměstnávání minimálně 30 % lidí se znevýhodněním, či deklaruje případný zisk 

investovat zpět do rozvoje podniku. Důležitý je i místní prospěch pro konkrétní lokalitu, v neposlední řadě 

právě ekologický přínos celého procesu. 

K 31.8.2022 bylo hodnoceno dodržování principů sociálního podnikání a v Kaplici činil podíl zaměstnanců 

ze znevýhodněných skupin za posledních 12 měsíců 64%.  

 

Více informací na www.kabinetcb.cz nebo na uvedených kontaktech:  
Dana Kalistová - info@kabinetcb.cz nebo 72491240 
 
Foto v tiskové kvalitě pošleme na vyžádání. 

 

Projekt s názvem: Vybudování re-use pointu a re-use centra v Kaplici byl finančně podpořen z Evropského 

sociálního fondu. 
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