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31. 3. 2014 – založení firmy 
1. 7. 2014 – otevření provozu ruční myčky vozidel 
nástup prvních 6 zaměstnanců
otevření kompletační dílny Brno

spolupráce s CSS Kociánka2015 otevření kompletační dílny Kociánka
otevření kompletační dílny pro HAKR car accessories
spolupráce s Domovem na rozcestí Svitavy
členství v AZZP ČR (Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR)
členství v SČMVD (Svaz českých a moravských výrobních družstev)
členství v Podnikatelském klubu Smart Network

otevření kompletační dílny Svitavy
otevření šicích dílen Brno a Břeclav
spolupráce s Taxis sociální rehabilitace

spolupráce s AGAPO, o.p.s.
spolupráce se Zámkem Břežany, Srdcem v domě Klentnice, 
Domovem u lesa Tavíkovice a Zámečkem Střelice 
členství v Hospodářské komoře 
přesun sídla na adresu Špitálka 91/23 
otevření šicí dílny Třebíč

spolupráce s Domovem u studánky, Sociálními službami Šebetov a Reveniem, z. s. 
otevření šicí dílny Choceň
otevření kompletační dílny Miroslav 
otevření kompletační dílny Cejl 
otevření kompletační dílny Třebíč
otevření pletací dílny Brno

otevření kompletační dílny v Pohořelicích
zápis do aktualizovaného 
Adresáře sociálních podniků ČR

55
zaměstnanců

2016
126

zaměstnanců

2017
160

zaměstnanců

2018
339

zaměstnanců

2019
416

zaměstnanců

2014
13

zaměstnanců

ŽIVOT V MYJÓMI

BRNO
POHOŘELICE
SVITAVY
BŘECLAV
TŘEBÍČ
MIROSLAV
CHOCEŇ



Jako sociální podnik se účastníme místních akcí

PODZIMNÍ VÝSTAVA VÝPĚSTKŮ 
ZAHRAD A VINOHRADŮ

Tato akce pořádaná Českým svazem zahrádkářů 
se letos konala v Semilasse. Stejně jako v před-
chozích letech, ani tentokrát chyběl náš stánek s 
textilními výrobky. Kromě ponožek s  ovocnou 
tematikou byly k dispozici i zahradnické a kuchyň-
ské zástěry, látkové pytlíky na pečivo nebo na 
ovoce a zeleninu, kuchyňské chňapky a další 
bytové doplňky a ozdoby. 
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ÚVODNÍ SLOVO Kde jste MYJÓMI potkali?

PANA PŘEDSEDY
Milí čtenáři, 

je mi potěšením přivítat 
vás u 2. čísla našeho 
interního zpravodaje Život 
v MYJÓMI. Na první číslo, 
které vyšlo v červnu 
tohoto roku, jsme zazna-
menali řadu pozitivních 
ohlasů, a to jak ze strany 

Petr Horký
Předseda představenstva

ŽIVOT V MYJÓMI

zaměstnanců, tak z řad našich stávajících i potenci-
álních zákazníků. Jsem velmi rád, že měl zpravodaj 
takový úspěch, proto jsme si dovolili rozšířit hned 
druhé číslo o další čtyři strany a nová témata. Kromě 
rubriky Kde se s námi potkáte se můžete podívat na 
zajímavé výsledky z dotazníků o firemní komunikaci, 
který jste na jaře vyplňovali. Věřím, že i naše Sociál-
ně-právní poradna bude pro mnohé z vás obohace-
ním. 

Ekonomická situace v MYJÓMI je stabilní, stále ale 
vyžaduje úsporná opatření. Druhé čtvrtletí se neslo 
ve znamení útlumu způsobeného epidemií COVID-
-19. V tomto směru se situace zlepšuje. Začínají se k 
nám totiž vracet zákazníci z automotive, který byl 
nouzovým stavem zasažen nejvíce. Díky tomu nám 
začíná na dílnách nabývat práce, a proto očekáváme 
určité zvýšení obratu. Aktuálně také rozšiřujeme 
kapacity obchodního oddělení. Díky tomu očekává-
me v brzské době další obchodní příležitosti a nové 
zakázky. 

Pevně věřím, že se situace brzy zlepší, abychom od 
přísných opatření v rámci epidemie koronaviru mohli 
co nejdříve ustoupit. 

Hezké podzimní dny 

11. – 12. 9. 2020 

EMIL OPEN

Jaké pochvaly získalo naše 
první číslo Zpravodaje ?

Emil Open byly Letní evropské hry hendikepo-
vané mládeže pro sportovce ve věku 10 – 26 let 
se všemi typy zdravotního postižení. Akce se 
účastnila družstva z několika zemí. Za MYJÓMI se 
přihlásili dobrovolníci, kteří pomáhali s přípravou a 
udržováním sportovišť, asistovali u jednotlivých 
disciplín, pomáhali rozhodčím a sudím, případně 
zajišťovali občerstvení. Na Emil Open jsme přiložili 
ruku k dílu již v roce 2018, kdy nás reprezentovalo 
5 dobrovolníků, kteří si odsud odnesli nezapome-
nutelné zážitky. 

„Zpravodaj Život v MYJÓMI tím nastavil jiným soci-
álním podnikům  laťku hodně vysoko. První číslo 
odkrývá, jak se firma vyvíjela i kdo za ní stojí. Je to 
skvělá cesta, jak informovat zaměstnance i jak 
budovat mimofiremní vztahy.“

„Občasník o MYJÓMI vnímám jako velmi podařený 
nápad. Dělají tolik činností, o kterých se neví a 
mělo by! Vnímám tento časopis nejen jako vyzved-
nutí zaměstnanců a příběhů, ale také jako dobrou 
formu PR. Těším se na další díl, moc vám fandím a 
vaši práci obdivuji. Jsem velmi vděčná, že můžeme 
spolupracovat  a jsme spokojení klienti na mytí aut, 
firemní ponožky i betelné šátky :-).“

David Janeček
jeden z autorů knihy 
Průvodce úspěšného obchodníka

Ing. Gabriela Mrkvicová
Podnikatelský klub Smart Network
jednatelka

16. – 20. 9. 2020



David Janeček
jeden z autorů knihy 
Průvodce úspěšného obchodníka

V MYJÓMI JE DŮLEŽITÝ 
NÁZOR KAŽDÉHO
aneb co přinesl INTERNÍ FIREMNÍ PRŮZKUM...

MYJÓMI MÁ STABILNÍ 
ZAMĚSTNANECKOU ZÁKLADNU
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Vedení MYJÓMI se rozhodlo, že do fungování 
firmy zapojí všechny své zaměstnance. A proto 
byl v květnu mezi zaměstnance distribuován 
pečlivě připravený dotazník. Ten vznikl zásluhou 
marketingového oddělení MYJÓMI ve spolupráci 
se společností KAPSI, která pomáhá firmám se 
zlepšením komunikace.  Průzkum byl zaměřen 
převážně na interní firemní komunikaci. Zjišťovaly 
se však i názory na nový firemní slogan a na název 
nově připravovaného firemního Zpravodaje. 
Průzkum firemní komunikace funguje jako velmi 

Z celkového počtu odpovědí bylo zjištěno, že 77,7 % zaměstnanců pracuje ve společnosti MYJÓMI 
více jak 1 rok a 15,8 % déle jak 3 roky. Z odevzdaných odpovědí je patrné, že firma má stabilní 
zaměstnaneckou základnu. Více jak 15% pracovníků v MYJÓMI pracuje dokonce více jak 3 roky. 

Jak dlouho pracujete v MYJÓMI?

efektivní nástroj, na jehož základě lze díky 
názorům zaměstnanců aplikovat různé změny a 
zlepšení. Průzkum měl 28 otázek týkajících se 
různých témat a přinesl mnoho zajímavých 
informací. Vedení MYJÓMI se postupně snaží 
aplikovat přání a připomínky zaměstnanců do 
provozu firmy. Akce byla hodnocena pozitivně i ze 
strany zaměstnanců. Proto se na podobný 
průzkum můžou zaměstnanci těšit i v roce 2021. 
Dále v článku vybíráme čtyři konkrétní otázky i s 
analýzou jejich odpovědí.

OTÁZKA: 



ZAMĚSTNANCI MYJÓMI VYBRALI 
NOVÝ FIREMNÍ SLOGAN
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Mnoho firem má svůj slogan: krátké heslo, které skoro všude píše. Mělo by o firmě něco 
hezkého a pravdivého říkat. MYJÓMI zatím slogan nemá. Líbí se Vám některý z návrhů? 
Zajímá nás Váš názor. Chcete nějak odpovědět, ale nemůžete se rozhodnout pro 
konkrétní slogan? Můžete odpovědět i jinak. I to je totiž zajímavé a pomůže nám to!

Připravujeme pro Vás zpravodaj o MYJÓMI. Pomozte nám vybrat ten nejlepší název 
(do kolonky „jiné“ můžete uvést svůj návrh).

OTÁZKA:

Nový slogan „JSME NEOBYČEJNÍ“ se 
již začal používat společně s tradičním 
logem MYJÓMI s barevnou květinkou.

Nový zpravodaj nakonec získal 
jméno ŽIVOT V MYJÓMI.

Možnost na výběr bylo ze tří varianty, 
které se umístily v následujícícm pořadí:

Téměř 15 procentům se líbily všechny tři varianty 
navrhovaného nového sloganu. Několik účastníků 
průzkumu navrhlo také vlastní variantu sloganu.

„JSME NEOBYČEJNÍ“ 31,8%
„JEDNOTNÁ ROZMANITOST“ 18,2%
„SPOJUJEME NESPOJITELNÉ“ 11,4%

Možnost na výběr byly tři varianty, které se umístily 
v následujícícm pořadí:

Nadpoloviční většina zaměstnanců MYJÓMI zná 
facebookové profily firmy. Celkem 30% zná hlavní 
stránku MYJÓMI, další necelá 4% zná stránku ručního 
mytí aut MYJÓMI KÁRU. Oba facebookové profily zná 
24% zaměstnanců. Budeme rádi, když se i zbylých 42% 
pracovníků seznámí s facebookovými stránkami. 
Marketingové oddělení se snaží dávat na firemní stránky 
co nejzajímavější obsah.

Zaměstnanci navrhovali také několik vlastních variant 
názvů zpravodaje. Například MYJÓMÁČEK, 
MYJÓMÁCKÁ DRBNA a další... :)

„ŽIVOT V MYJÓMI“ 31,6%
„Zpravodaj MYJÓMI“ 29,3%
„MYJÓMÁCKÉ NOVINY“ 12,0%

NÁZEV NOVÉHO ZPRAVODAJE ZVÍTĚZIL TĚSNĚ

POLOVINA ZAMĚSTNANCŮ ZNÁ FIREMNÍ 
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY

OTÁZKA:

ŽIVOT

Znáte facebookové profily MYJÓMI?OTÁZKA:
„Myjómi družstvo invalidů, sociální podnik“
„Myjómi káru“

To se mi líbí

Mgr. Jiří Němec
redakce
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„Zaměstnavatelů, jako je MYJÓMI, bychom si 
přáli více, Upřímně řečeno, nevím v  Třebíči o 
podobné firmě, která by zaměstnávala zdravotně 
znevýhodněné lidi a podmínky tam pro ně byly tak 
výhodné a přizpůsobené,“ říká Zdeňka Hobzová, 
koordinátorka služby TaxiS sociální rehabilitace. 

Už více než dva roky spolupracuje družstvo 
invalidů MYJÓMI se službou TaxiS sociální 
rehabilitace, kterou od roku 2013 poskytuje 
Oblastní charita Třebíč. Výsledkem 
spolupráce je třebíčská pobočka montážních 
dílen MYJÓMI, jež zaměstnává šest desítek 
zdravotně znevýhodněných lidí. Takových, 
kteří mají zájem pracovat, ale na běžném trhu 
práce by se jen s obtížemi uplatnili. 

měli třeba velkou 
podporu rodiny, 
anebo žili          na 
vesnici, kde vyko- 

TaxiS pomáhá zdravotně a sociálně znevý- 
hodněným lidem v Třebíči a okolí od roku 2013. 
Nejde pouze o hledání práce, ale i o pomoc 
klientům se všemi záležitostmi, kde potřebují 
podporu. „Nejprve musíme každého klienta 
poznat a zjistit všechny podstatné informace pro 
naši spolupráci. Hledáme příčinu, proč se mu 
nedaří práci získat či udržet. Pak společně 
hledáme cesty, jak překážky překonat, případně     
s nimi pracovat. Snažíme se, aby byl každý klient 
maximálně připravený na trh práce a na vše, co se 
s  tím pojí. Pomáháme i s jednáním na úřadech         
a také s vyřizováním invalidních důchodů, pokud 
vnímáme, že klient ho skutečně potřebuje, protože 
jinak nemá  šanci získat vhodnou práci. Klient si 
musí především sám uvědomit a přijmout, že má 

TaxiS pomáhá od roku 2013 Informaci o službě si lidé předávají mezi sebou, 
další cestou jsou pak lékaři, zdravotnická zařízení 
či další instituce, jako je například také úřad 
práce, třebíčský sociální odbor i různé sociální 
služby, které v  regionu působí. Mimo zdravotně 
znevýhodněným TaxiS nabízí pomoc i sociálně 
znevýhodněným lidem – s  nízkým vzděláním, 
starším, mladým bez praxe, po rodičovské 
dovolené, vycházejícím ze špatného rodinného 
zázemí či po výkonu trestu. Práci s klienty                
a poskytované služby se v TaxiSu snaží nadále 
zlepšovat a rozšiřovat. „Uvítali bychom vlastního 
právníka, kterého bychom mohli využívat, když       
s  klienty řešíme právnické záležitosti. Prozatím        
v  těchto případech využíváme převážně 
Občanskou poradnu. Také by nám pomohl vlastní 
psychiatr, protože lidí s  psychiatrickými 
onemocněními stále přibývá. Zatím na to ale 
nemáme finance,“ dodala koordinátorka.

Každý může dostat šanci

Lenka Mašová, redakce

problém. Setkáváme se i s takovými, 
kteří se životem tak nějak protloukali,

návali pomocné práce a zaštítila je tamní 
komunita. Pak to ale z nějakého důvodu skončilo a 
oni zjistili, že v běžných firmách nejsou schopni se 
uplatnit, že to kvůli zdravotnímu znevýhodnění 
nezvládnou,“ vyjádřila se Zdeňka Hobzová.  I tito 
lidé mají díky podpoře pracovníků TaxiSu a vlastní 
snaze příležitost najít práci, která odpovídá jejich 
schopnostem, na chráněném pracovním místě.

ZAMĚSTNAVATELŮ 
JAKO MYJÓMI 
BYCHOM SI PŘÁLI VÍCE
...ŘÍKÁ ZDEŇKA HOBZOVÁ

ŽIVOT V MYJÓMI
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SOŇA SKLENÁŘOVÁ
vedoucí pobočky MYJÓMI Třebíč

PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

Zhruba šedesát lidí zaměstnává třebíčská 
pobočka družstva invalidů MYJÓMI s  oficiálním 
názvem Montážní dílna Třebíč. Pobočku od jejího 
startu v únoru 2018 vede Soňa Sklenářová. 
Usměvavá žena si mezi svými podřízenými rychle 
získala přirozenou autoritu. A to i tím, že když je 
třeba, sedne si společně s  nimi k  práci. Podle 
svých slov je tak nejlépe pozná. Aby zjistila, k 
jaké činnosti se kdo hodí nejlépe a co mu 
vyhovuje, protože každá zakázka musí být nejen 
odvedena v  prvotřídní kvalitě, ale zároveň se 
klade důraz na spokojenost zaměstnanců.

Jaké byly začátky třebíčské montážní dílny?

Čemu se zaměstnanci věnují nejčastěji?
Zabývají se různými kompletačními pracemi, jako 
jsou například balíčky produktů pro kosmetické firmy 
nebo vkládání různých výrobků do krabiček a jejich 
polep etiketami. Začínali jsme v devíti zaměstnancích 
se skládáním různých kosmetických produktů 
a samozřejmě časem přibývaly i jiné jednorázové 
zakázky. Další zkušeností byl i začátek spolupráce s 
firmami pro automobilový průmysl, kdy jsme 
například ve velkém začali stáčet různé spony. 
Před koronavirovou krizí to bylo sto tisíc kusů týdně. 

Co ještě montážní dílnou za více než 
dva roky prošlo?
Navázali jsme například spolupráci s DHL Pohořelice, 
jde o zakázky vánočních kosmetických balíčků pro 
český trh. Někdy provádíme i přebalování produktů 
do zahraničí podle zadání klienta – to znamená 
nalepit navíc etikety s textem v odpovídajícím jazyce 
a podobně. Pracujeme na směny - dvě jsou od 7 
do 11 a od 11 do 15 hodin, třetí směna od 8 do 12 
hodin je pro dojíždějící, kteří by běžnou kvůli
dopravnímu spojení nestihli. Od června u nás 
funguje ještě demontážní dílna plastů

Demontážní dílna plastů je 
už novým „pokoronavirovým“ počinem?
Ve hře byla rok, ale koronavirus všechno zbrzdil. 
Jedná se o zakázku pro automobilový průmysl, 
mechanické odstraňování kovových částí z 
plastových výlisků. Původně se předpokládalo, že 
se této práci budou věnovat všichni zaměstnanci. 

V MYJÓMI „šijete“ zaměstnancům smlouvy 
na míru - to přece není úplně běžné...
To je filozofie firmy. Hodně lidí chce pracovat, ale kvůli 
svému znevýhodnění mají různé limity. Ne všichni 
chodí do práce každý den. Kupříkladu člověk trpící 
únavovým syndromem má ve smlouvě práci v pondělí 
a v úterý, ve středu je doma, a pak pracuje ve čtvrtek a 
v pátek. Snažíme se přizpůsobit individuálním 
možnostem jednotlivých pracovníků.

Jak vy sama po náročném zaměstnání 
nejraději relaxujete? 

Informaci o službě si lidé předávají mezi sebou, 
další cestou jsou pak lékaři, zdravotnická zařízení 
či další instituce, jako je například také úřad 
práce, třebíčský sociální odbor i různé sociální 
služby, které v  regionu působí. Mimo zdravotně 
znevýhodněným TaxiS nabízí pomoc i sociálně 
znevýhodněným lidem – s  nízkým vzděláním, 
starším, mladým bez praxe, po rodičovské 
dovolené, vycházejícím ze špatného rodinného 
zázemí či po výkonu trestu. Práci s klienty                
a poskytované služby se v TaxiSu snaží nadále 
zlepšovat a rozšiřovat. „Uvítali bychom vlastního 
právníka, kterého bychom mohli využívat, když       
s  klienty řešíme právnické záležitosti. Prozatím        
v  těchto případech využíváme převážně 
Občanskou poradnu. Také by nám pomohl vlastní 
psychiatr, protože lidí s  psychiatrickými 
onemocněními stále přibývá. Zatím na to ale 
nemáme finance,“ dodala koordinátorka.

Lenka MašováNa otázky se ptala

Po odchodu z práce se snažím vypnout, protože doma 
mě čeká manžel a tři děti. Čas strávený s rodinou je 
pro mě i tím největším koníčkem. Nedávno jsem si ale 
pořídila hole na nordic walking a začala jsem chodit. 
Jsem při tom jen sama se sebou, což je pro 
mě velký přepych a asi i největší relax. 

ŽIVOT V MYJÓMI

Na začátku byla jedna z šicích dílen MYJÓMI, kterou 
v Třebíči zprovoznili v roce 
2017. Lidé z MYJÓMI začali 
spolupracovat s třebíčským 
TaxiSem sociální rehabilitací, 
a protože tam přicházelo stále 
více zdravotně znevý- 
hodněných klientů, kteří 
hledali práci, vedení MYJÓMI 
přistoupilo ke zřízení pobočky 
montážních dílen. Mě s na- 
bídkou na její vedení oslovila děvčata z TaxiSu, 
tehdy jsem působila v třebíčské chráněné dílně 
Vrátka jako vedoucí pekárny. Tam jsem měla na 
starosti nejvíce šest zaměstnanců a nikdy mě 
nenapadlo, že jednou jich budu mít šedesát. 

„Děláme týmovou práci, jeden pomáhá druhému.“

Pak se ale ukázalo, že pro 
všechny by to vhodné nebylo 
– je při tom velký hluk a 
práce je fyzicky náročná. 
Proto bylo vyhlášeno 
výběrové řízení přímo na tuto 
práci ve speciální dílně, kde 
nyní pracují tři zaměstnanci.
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MYJÓMI má dnes více jak 400 zaměstnanců. 
Avšak celý příběh se začal odehrávat 
otevřením provozu ruční myčky vozidel. V té 
době se psal rok 2014 a začínaly letní 
prázdniny. Tento provoz dal firmě i její název 
složením slov „myjó mi káru“. Ruční mytí aut 
úspěšně funguje dodnes. Za celou dobu 
existence s umytým a vyleštěným automobilem 
odjely tisíce spokojených zákazníků. 

Není myčka jako myčka

Poblémy s odvozem?
V MYJÓMI VYŘEŠENO!

Ruční mytí aut je všeobecně čím dál oblíbenější.       
V porovnání s automatickou myčkou se jedná o 
náročnější a dražší proces, to však neznamená, že 
se zajet do ruční myčky automobilů nevyplatí. 
Ruční mytí má totiž řadu výhod.

Záleží samozřejmě na tom, jaký mycí program si 
vyberete. Ale všeobecně se dá říci, že výsledek 
není jen o samotné čistotě exteriéru, ale o 
kvalitním ošetření všech částí vozu jak zvenčí, tak 
v interiéru. Po návštěvě ruční automyčky na svém 
autě nebudete mít už žádný hmyz, vaše disky se 
budou blýskat čistotou, v podbězích kol 

OKÉNKO Z DÍLNIČKY

„MYJÓ MI KÁRU V MYJÓMI“

Mnoho zákazníků myčky se naučilo 
využívat takzvaný PICK-UP servis. 
Je to velmi komfortní služba, díky 
které zákazník nemusí do myčky 
jezdit a složitě shánět následný 
odvoz, například do práce. 
Nejčastěji právě paní Jana tuto 
logistiku řídí. Se svými kolegy se 
postará o hladký průběh této 

nezůstane jediný kousek hlíny. 

„Zaměstnanci naší ruční automyčky jsou 
zdravotně znevýhodnění, o to více si však váží své 
práce. S maximální pečliostí vyleští každý detail,“ 
říká Jana Svobodová, která tento nejstarší provoz 
firmy MYJÓMI řídi již více než pět let. A dodává: 
„Možná se to nezdá, ale životnost automobilů 

takové pečlivé ošetření velmi prodlu- 
žuje. Doporučujeme našim zákazníkům 
navštívit ruční mytí alespoň čtyřikrát do 
roka. Vyplatí se to.“

„přemísťovací“ akce. Díky tomu zákazníci ušetří 
čas a nemusí měnit své plány. „Pokud si zákazník 
přeje, jsme schopni za nízký poplatek nabídnout 
tuto službu, které říkáme PICK-UP servis. Odvozy 
se stávají čím dál častěji součástí zakázky, protože 
zákazníci zjistili, že takto ušetří spoustu svého 
drahoceného času a a jejich vůz je u nás v dobrých 
rukou," dodala vedoucí automyčky.



Auta, karavany, autobusy...
V provozovně ručního mytí MYJÓMI se nikdy 
nenudí. Práce je různorodá i přesto, že základní 
pracovní postup mytí je stále stejný. Je rozdíl, 
když myjí osobní auto nebo karavan. Občas příjde 
i zakázka na kompletní mytí autobusu. A paní Jana 
svým zaměstnancům důvěřuje: „S kolegy tvoříme 
sehraný tým, každý přesně ví, co, kdy a jak má 
dělat. Já zase vím, kterou část práce jim mohu 
svěřit s ohledem na jejich omezení. Baví mě 
vymýšlet, jak tu či onu činnost provedeme tak, aby 
za námi byla vidět špičková práce bez ohledu na 
specifika každého z nás.“

O ručním mytí aut MYJÓMI občas píší i jiné 
časopisy. Velmi pěkný článek vyšel v časopise 
VÝROBNÍ DRUŽSTEVNICTVÍ, který vychází jak 

KDE PSALI O NAŠÍ MYČCE

Mgr. Jiří Němec
redakce

Pří ručním mytí si v MYJÓMI 
poradí i s malými osobními auty 
bez ohledu na jejich rok výroby. 
Odjíždí vždy „jako nová“.

RUČNÍMU MYTÍ MYJÓMI 
„VELÍ“ PANÍ JANA

KONTAKTNÍ INFORMACE
RUČNÍ MYTÍ OBJEDNÁVEJTE 
NA NÁSLEDUJÍCÍCH KONTAKTECH

tel.: 777 278 705
rezervace@myjomi.cz

Areál LRB s.r.o.
Křižíkova 72
612 00 Brno
 Po-Pá 7-17 h

www.myjomikaru.cz

Na bezrpoblémový chod a na udržení vysoké 
kvality ručního mytí MYJÓMI dohlíží paní Jana 
Svobodová. Svoji práci má ráda. „Ráda 
komunikuju s lidmi. A jsem vždy velmi šťastná, 
když nám děkují za dobře odvedenou práci“. 
Janu také pravděpodobně potkáte, pokud si 
objednáte takzvaný PICK-UP servis odvoz. 
Jako vedoucí myčky pracuje od roku 2015.

elektronicky, tak v 
tištěné formě. Myčce 
automobilů MYJÓMI 
tam věnovali dvě 
strany. O ručním mytí 
aut psali také v 
článku na webu klubu 
podnikatelů Smart 
Network.
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1x ročně mytí vozidla se slevou 70 % 
na program 1 až 5 každé další objednání 
v daném roce sleva 40 %

Objednávky i následný 
prodej bude probíhat 
přes  vedoucího Vaší dílny . 
Šátky budou distribuovány 
v průběhu následujícího týdne.  
Prosíme, nechoďte na šicí dílny objednávat samostatně.

MYTÍ VOZIDEL

BETELNÉ ŠÁTKY

Adresa: 
Brno – Královo pole
Křižíkova 72 
PO-PÁ  7-17 h

Objednávky u paní  
Jany Svobodové  na tel.: 777 278 705

BENEFITY PRO VŠECHNY
ZAMĚSTNANCE MYJÓMI

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

Každý zaměstnanec si může koupit 5 kusů 
šátků za zvýhodněnou cenu 200,- Kč.

Sleva platí na všechny šátky i potiskem na přání.

Fitness, jóga, squash, tenis, bowling, 
exitgames, laser game, sálové aktivity, lezecká 
stěna, bazén, sauna, wellness, aquapark, 
paintball, jump park, pilates a spousta dalšího... 

V případě zájmu kontaktujte 
paní Moniku Šebestovou

ÚT, ST, ČT 12–14 hod.

ACTIVEPASS

Na všech provozovnách je zalaminovaný 
letáček se všemi informacemi a instrukcemi, 
jak postupovat.  

Na všech provozovnách je zalaminovaný 
letáček se všemi informacemi a 
instrukcemi, jak postupovat.   Dotazy 
ohledně tarifu směřujte na paní  Brigitu 
 Stejskalovou:

bstejskalova@myjomi.cz        tel.: 732 565 279

MOBILNÍ VOLÁNÍ
Zvýhodněný tarif od T-mobile
(ceny jsou bez DPH)

PONOŽKY
Každý zaměstnanec může  nakupovat ponožky z 
pletací dílny MYJÓMI za zvýhodněné ceny. 
 Dále je možné nakoupit ponožky  II. jakostní třídy 
již od 20 Kč/pár.  Pro zaměstnance mimo Brno zajišťujeme 
 dovoz  nabízených ponožek přímo na provozovnu  na 
základě domluvy s vedoucím provozovny.

360,- Kč měsíčně
1 vstup denně zdarma

TRIČKA MYJÓMI

Podrobnější info o aktivitách, 
sportovištích a případném 
doplatku naleznete na 
www.activepass.cz

V případě zájmu kontaktujte 
paní Brigitu Stejskalovou

msebestova@myjomi.cz       tel.: 731 644 290

V případě zájmu kontaktujte 
paní Michaelu Nesrstovou
a uvádějte velikosti triček.

Každý zaměstnanec si 
může zakoupit firemní 
trička za zvýhodněnou 
cenu

mnesrstova@myjomi.cz       tel.: 739 353 505

Jsme rádi, že naši zaměstnanci benefity hojně využívají

150,- Kč
Objednávky i následný prodej 
bude probíhat přes vedoucího 
Vaší dílny nebo se můžete 
dostavit na pletací dílnu v 
těchto časech:



„Myjómi družstvo invalidů, sociální podnik“
„Myjómi káru“

SLEDUJTE NAŠE 
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY

PONOŽKY BUDOU 
K DOSTÁNÍ TAKÉ ON-LINE!

KDY MŮŽEME NOVÝ E-SHOP OČEKÁVAT?

11ŽIVOT V MYJÓMI

Najdi nového kolegu. Pokud ho přijmeme a 
odpracuje úspěšně alespoň jeden měsíc, náleží 
Vám poukaz v hodnotě 500 Kč na výrobky 
MYJÓMI (ponožky, výrobky z šicí dílny) nebo 
dárkový poukaz CADHOC v hodnotě 300 Kč 
(více info na www.upcz.cz).
Tyto informace můžete hlásit svému vedoucímu,          
ten bude následně informovat paní Alenu Drábkovou.

NAJDI SI SVÉHO KOLEGU I TY!

Firemní benefit „Najdi si svého kolegu“úspěšně 
funguje například na provozovně ve Svitavách.               
Z poukázek se již radovala paní Jiřina Hájková, která 
na dělnickou pozici doporučila paní Andreu 
Štěpánkovou. 

Vedoucí provozovny, paní Zdeňka Motlová, benefit 
čerpala hned třikrát. Díky ní totiž dodnes patří mezi 
spokojené zaměstnance pan Josef Blažek (dělník), 
paní Dagmar Jachanová (dělnice) a paní Ladislava 
Procházková (vedoucí směny).

Za poslední měsíc jsme 
s e-shopem výrazně 
pokročili. Nicméně i tak 
ještě chvíli potrvá, než 
se všechny páry nafotí. 
Je pravdou, že eshop už 
fungovat dávno měl, ale 
překážky jsou od toho, 
aby se překonávaly. 
Tentokrát má celý 
projekt v režii vedoucí 
PR a marketingu Bc. 
Petra Blachová. Na 
realizaci se dále podílí 
část marketingového 
týmu, vedení a externí 
spolupráce.

Ono se to nezdá, ale ve výsledku to není jen práce 
pro programátora. Musí se připravit všechny 
potřebné texty, grafika, fotky, etikety pro ponožky, 
otestovat objednávání a platební bránu....

Závěrem hotový eshop předat někomu, kdo bude 
objednávky vyřizovat a současně s tím i sledovat, 
kde ještě vznikají problémy. E-shop během září 
prošel prvním testováním a do provozu jej uvedeme 
v průběhu října až listopadu.

Aktivity MYJÓMI můžete sledovat na následujících 
facebookových profilech:

Máte ve svém okolí někoho, kdo by v MYJÓMI rád 
pracoval? Doporučte ho paní Aleně Drábkové. Pokud 
Vašeho známého přijmeme a on odpracuje alespoň 
jeden měsíc, můžete se také přihlásit o svou poukázku! 

VÍCE INFORMACÍ:
tel.: 603 349 824

prace@myjomi.cz
Alena Drábková
vedoucí personálního oddělení

To se mi líbí

Bc. Petra Blachová, redakce



Magazín Inspirante se věnuje stylově bohaté 
žurnalistice, která upozorňuje na nejrůznější sociální 
a zdravotní problémy, ale především nabízí řešení a 
motivuje. Na redakci, grafice, provozu i inzerci se 
podílejí převážně lidé se zdravotním (či jiným) 
znevýhodněním.
Tvoříme střechu informací v rámci témat, která 
propojují oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací. Baví 
nás rozmanitý pohled na svět a věříme, že s námi 
bude bavit i vás. Publikujeme texty v rubrikách

oblasti kariérní a profesní, sociálně-právní, finanční     
a vzdělání.
Vznikli jsme jako jeden z projektů neziskové 
organizace Revenium a snažíme se mít stále větší 
dosah. Jsme tady, abychom spolupracovali se všemi 
neziskovými i ziskovými  organizacemi, se všemi 
lidmi, pro něž je rozmanitost, inkluze a prolínání 
různých světů důležité.

12 ŽIVOT V MYJÓMI

Máte málo peněz na živobytí? Hledáte bydlení? 
Přišel Vám dopis od exekutora? Dostali jste 
rozhodnutí, že Vám odebírají nebo snižují invalidní 
důchod? Čeká Vás rozvod nebo soud o děti? V 
MYJÓMI na Vás myslíme a víme, že v životě 
každého člověka nastávají někdy těžké chvíle. 
Protože jsme sociální podnik, připravili jsme pro vás 
takovou malou sociálně právní poradnu, na kterou 
se můžete kdykoli obrátit. Pokud si nejste jistí, za 
kým máte jít s žádostí o pomoc, domluvte si 
schůzku s paní Lucií Štraitovou, ta Vám už poradí. 

NA CO SE ČASTO PTÁTE...SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA 

SOCIÁLNÍ OKÉNKO 

PRÁVNÍ OKÉNKO

Nemám kde bydlet. Přespávám pokaždé jinde. 
Někdy u kamarádů a jindy příbuzných, ale někdy 
musím zůstat přes noc venku. Co mám dělat?

Ozvěte se mi. Je mi jedno, jestli použijete telefon 
nebo e-mail. Pokud s tím máte nějaký problém, 
poproste svého vedoucího, aby Vám pomohl se se 
mnou spojit. Domluvíme si spolu schůzku a během 
ní se podíváme na to, jak Vám mohu nejlépe 
pomoct. Máte opatrovníka nebo někoho, kdo Vám 
pravidelně pomáhá? Je důležité, aby přišel s Vámi. 

Lucie Štraitová 
pracovnice v sociálních službách 
tel.: 739 352 598 
podpora@myjomi.cz

JUDr. Zdeněk Putna
právník 
tel.: 739 352 603 
pravnik@myjomi.cz

DOTAZ:DOTAZ

DOTAZ:ODPOVĚĎ

Už několik let pobírám invalidní důchod 3. stupně. 
Tento týden jsem dostal nějaký dopis, že se mi prý 
zdravotní stav zlepšil. Nově mi napsali invaliditu 1. 
stupně. Já zlepšení ale nevidím. Kde je problém? 

Mohlo se například stát, že k posudkovému lékaři 
nedorazily všechny lékařské zprávy ze 
zkoumaného období, ale přesný důvod Vám takto 
bez podkladů nedokážu sdělit. Pokud nesouhlasíte 
s tím, co jste se dozvěděl z dopisu, máte ze zákona 
právo podat námitku proti Rozhodnutí z České 
správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Máte na to 
30denní lhůtu, neodkládejte to tedy. Se sepsáním 
námitky Vám rád pomohu. Jen se napřed dobře 
podívejte na 1. stránku dopisu. Pokud tam není 
napsáno ROZHODNUTÍ, ale Posudek o invaliditě, 
máte ještě čas. Posudek o invaliditě přichází totiž 
první a nelze proti němu podat námitku. Ta se 
podává až na základě Rozhodnutí, které Vám pošle 
ČSSZ Praha.

Na jednání s právníkem 
si s sebou vezměte 
všechny důležité doklady a 
dokumenty k dané problematice.

DOTAZ:DOTAZ

ODPOVĚĎ

ROZMANITOST POSOUVÁ
VĚCI DOPŘEDU A K LEPŠÍMU

Aktuality, Inspirace a Rozmanitosti, 
nabízíme také rubriku Servis a poradny v Více informací najdete na www.inspirante.cz
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PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Dnes děláme„ „DERMACOL

Tahle věta se na našich kompletačních dílnách 
ozývá velmi často. Společnost DERMACOL totiž 
patří mezi naše nejvýznamnější kooperační 
partnery. Spolupracujeme již 5 let, což samo o 
sobě svědčí o oboustranné spokojenosti. 

MYJÓMI a DERMACOL našly společnou řeč v 
etiketování a kompletacích. Na našich provozovnách 
jednotlivé tubičky s řasenkami a rtěnkami získávají 
čárové kódy nebo etiketky, paletky s očními stíny zase 
své bezpečnostní zámečky – jednoduše všechno, co 
je nutné ručně nalepit, se dělá u nás. S koncem léta 
vždy připravujeme také vánoční dárkové balíčky, které 
jistě znáte z obchodních řetězců. 

Nás v MYJÓMI spolupráce se společností 
DERMACOL nesmírně těší, protože přispívá k 
pracovní integraci osob se zdravotním postižením, 
podporuje jejich samostatnost a finanční 
nezávislost, zvyšuje jejich společenský kredit 
produktivním zaměstnáním a v neposlední řadě 
tím vším podporuje jejich vědomí vlastní hodnoty.

MYJÓMI jako zaměstnavatel na chráněném trhu 
práce sice těmto lidem dává příležitosti, nemohl 
by je ale zrealizovat bez obchodních partnerů, jako 
je DERMACOL, kteří jsou ochotní řešit náhradní 
plnění tímto způsobem. Děkujeme! 

Díky dlouhodobé a pravidelné spolupráci už znají 
pracovní postupy, mají je nacvičené. Jako tým 
jsou velmi dobře sehraní. 
Činnosti, které u nás DERMACOL objednává, se 
dobře dělají i lidem s těžším typem postižení. 
Skutečnost, že této kosmetické firmě záleží na 
kvalitě, se neodráží jen v samotných přípravcích, 
ale také v rovných a pravidelných tvarech 
obalového a polepového materiálu. S trochou 
cviku tedy není problém pracovat rychle a 
bezchybně. 

Bc. Monika Trávníčková, redakce

Našim zaměstnancům jde práce na těchto zakázkách 
hezky od ruky, a to hned z několika důvodů: 



ŽIVOT V MYJÓMI

ROZDÁVÁNÍ PRVNÍHO ZPRAVODAJE

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
VYLUŠTĚTE SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKU 
TAJENKU POSÍLEJTE NA SOUTEZ@MYJOMI.CZ DO 24. 11. 2020
ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ VYLOSUJEME VÝHERCE
VÝHERCE BUDEME KONTAKTOVAT DO 1.12.2020

Sladěný set prostírání 
ke stolování
Firemní tričko s logem 
Šátek s potiskem 
na přání

1
2
3
4

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6
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7

7

8

8

9

9
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11

12
12

13
13

14 14

1. cena

2. cena

3. cena

CENY PRO VÝHERCE

Radek Zlámal
Sandra Patočková
Fedorchuk Mikhaylo

1. cena

2. cena

3. cena

VÝHERCI Z MINULA

LESNÍ PLODINA (ČERVENÁ) 
OHON
MUŽSKÉ JMÉNO (7. 3.) 
VODNÍ TOK
ČICHOVÝ ORGÁN
NEJLEPŠÍ PŘÍTEL ČLOVĚKA
POŠTOVNÍ ZÁSILKA, PSANÍ 
ZNAMENÍ ZVĚROKRUHU V KVĚTNU
NÁZEV DRUŽSTVA INVALIDŮ, ZALOŽENO 2014 
POKRÝVKA HLAVY
KYSELÁ TEKUTINA V KUCHYNI 
HOKEJOVÝ ÚTOČNÍK S ČÍSLEM 68
ŽENSKÉ JMÉNO (26. 9.) 
JÍZDENKA NA TRAMVAJ LIDOVĚ

Historicky první číslo zpravodaje ŽIVOT V 
MYJÓMI vyšlo před letními prázdninami 2020. 
Časopis se vydal do jednotlivých provozoven 
rozdávat  předseda představenstva, pan Petr Horký 

společně se svým týmem z vedení firmy. Každý 
zaměstnanec mimo svého výtisku zpravodaje 
obdržel také jeden pár veselých ponožek z 
brněnské šicí dílny MYJÓMI. Byla to ideální 
příležitost, jak se společně setkat krátce po 
uvolnění pravidel, která nastala kvůli šíření nemoci 
COVID-19. I proto si všichni navzájem nejčastěji 
přáli hlavně zdaví.
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KDO JE KDO V MYJÓMI
Petr Horký 
předseda 
představenstva
+420 605 259 567
phorky@myjomi.cz

Alena Drábková
vedoucí personálního
oddělení
+420 603 349 824
adrabkova@myjomi.cz
prace@myjomi.cz

Andrea Patočková
zástupce vedoucího výroby
+420 739 382 667
apatockova@myjomi.cz
objednavky@myjomi.cz

Ing. David Ludín Ph.D.
obchodní zástupce
+420 777 255 842 
dludin@myjomi.cz
obchod@myjomi.cz

Bc. Petra Blachová
vedoucí PR a marketingu
+420 732 553 678
pblachova@myjomi.cz
marketing@myjomi.cz

Jan Slivoň 
vedoucí výroby
+420 734 170 012 
jslivon@myjomi.cz
objednavky@myjomi.cz 

Jana Svobodová 
vedoucí ruční automyčky
+420 777 278 705
jsvobodova@myjomi.cz
rezervace@myjomi.cz

Martina Dreher 
vedoucí šicích dílen
+420 603 179 289 
mdreher@myjomi.cz
siti@myjomi.cz 

Iveta Šemberová, DiS.
vedoucí pletací dílny
+420 774 839 386 
isemberova@myjomi.cz
ponozky@myjomi.cz

Veronika Partschová 
vedoucí kvality výroby
+420 774 167 972
vpartschova@myjomi.cz

Helena Chaloupková 
vedoucí nákupu
+420 727 940 587 
hchaloupkova@myjomi.cz
nakup@myjomi.cz

František Richter
vedoucí logistiky
+420 725 700 401 
frichter@myjomi.cz
logistika@myjomi.cz 

Radka Pešová
vedoucí účetnictví
(dotazy k náhradnímu plnění)
+420 608 845 384
rpesova@myjomi.cz
ucto@myjomi.cz 



AZZP
AGAPO, o.p.s.
Revenium, z. s.
Taxis sociální rehabilitace
SŠ Roosveltka Brno
Business for Breakfast ČR
Podnikatelský klub Smart Network
Paspoint, z.ú.
KAPSI s.r.o.
Regionální hospodářská komora 
Svaz českých a moravských 
výrobních družstev
Rodinné pasy
Senior pas
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Centrum sociálních služeb Kociánka, p. o. (Brno) 
Domov na rozcestí, p. o. (Svitavy) 
Zámek Břežany, p. o. 
Srdce v domě, p. o. (Klentnice) 
Domov u lesa Tavíkovice, p. o. 
Zámeček Střelice, p. o. 
Sociální služby Šebetov, p. o.
Domov u studánky

DOMOVY

SPOLKY, ORGANIZACE, PORADNY

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci 
Evropského sociálního fondu,
Operačního programu Zaměstnanost
Termín realizace: 1. 11. 2018 – 31. 10. 2020

Integrační cíl:

Obchodní cíl:

Účel projektu:

Název projektu: 
MYJÓMI PONOŽKY, SOCIÁLNÍ PODNIK

S KÝM SPOLUPRACUJEME

tvorba nových pracovních míst pro OZP z Brna a blízkého 
okolí v souladu s naplňováním principů sociálního podnikání

založení provozu pletací dílny v Brně
nábor a zaškolení zaměstnanců znevýhodněných na otevřeném 
trhu práce z důvodu zdravotního omezení
tvorba a realizace vlastní produktové řady ponožek
realizace zakázkové výroby ponožek pro obchodní partnery


