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PŘÍBĚH MYJÓMI V ČASE A V ČÍSLECH

MYJÓMI družstvo invalidů vzniklo v březnu roku 2014 sloučením

dvou ručních automyček. Původní název je inspirován brněnským
hantecem “Myjó mi káru”, který měl původně odkazovat pouze na
automyčku.

Postupem času se změnilo hlavní zaměření právě na

BRNO

TŘEBÍČ

POHOŘELICE

MIROSLAV

SVITAVY
BŘECLAV

CHOCEŇ

RUMBURK

kompletace, controlling a další kooperační činnosti. Byznys model se
rychle rozrůstal a rozšířil své spektrum podnikání o vlastní výrobky. I pro
nové činnosti zůstal název podniku stejný. Hlavní sídlo firmy zůstalo v
Brně, další pobočky můžete dnes najít v několika krajích.

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

2014
13

otevření kompletační dílny Brno

zaměstnanců

spolupráce s CSS Kociánka
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

2015
55

zaměstnanců

2016

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

126

zaměstnanců

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

2017
160

zaměstnanců

2018

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

339

zaměstnanců

2019
416

zaměstnanců

2020

450

zaměstnanců

2

otevření kompletační dílny v Pohořelicích
zápis do aktualizovaného Adresáře sociálních podniků ČR
přesun pobočky Svitavy do výrazně vhodnějších prostor pro zaměstnance
vznik marketingového oddělení
první vydání firemního zpravodaje Život v MYJÓMI
spuštění e-shopu BETELNÉ ŠÁTKY
spuštění projektu PONOŽKÁRNA
otevření kompletační a šicí dílny Rumburk

ŽIVOT V MYJÓMI

Kde jste MYJÓMI potkali?

ÚVODNÍ SLOVO

Jako sociální podnik se účastníme místních akcí

PANA PŘEDSEDY

ADVENT NA MORAVÁKU 2020
7. – 11. 12. 2020

Milí čtenáři,
vítám vás na stránkách již
třetího
čísla
našeho
firemního občasníku Život v
MYJÓMI. Vychází v předvánočním čase, a proto si
myslím, že je na místě
poděkovat všem zaměstnancům za kvalitně odvedenou
práci a popřát jim do nadcházejícího roku hodně
úspěchů a co možná nejpevnější zdraví, ale také si
připomenout, co všechno nám rok 2020 přinesl. I přes
nepříznivé okolnosti způsobené pandemií koronaviru se
nám tuto situaci povedlo ustát relativně dobře. Podařilo
se nám chybějící zakázky z jara nahradit jinými a
posíleno bylo také obchodní oddělení, abychom v tomto
směru byli do budoucna ještě úspěšnější. Za přispění
úřadu práce jsme otevřeli novou pobočku se dvěma
dílnami v Rumburku, které nyní postupně rozjíždíme, ale
také jsme například začali vydávat občasník Život v
MYJÓMI, který právě držíte v ruce.
Nepříjemnou skutečností naopak je, že po zrušeném
sportovním dni musel být z epidemiologických důvodů
zrušen i oblíbený vánoční večírek, takže se v závěru
roku nemáme možnost společně osobně setkat. Jako
částečnou náhradu pro všechny zaměstnance
připravujeme alespoň malý dárek v podobě vánočního
balíčku. Nezbývá než doufat, že v příštím roce se
situace zlepší a my se budeme opět moci setkat
nejenom v práci, ale i při dalších společných aktivitách.
Stejně tak věřím, že i přes stávající komplikace se firma
bude nadále rozvíjet. Plánujeme výrobu dalších
vlastních produktů a věříme, že se nám i do budoucna
povede zajistit dostatek zajímavých a stabilních
pracovních zakázek, abychom se vyhnuli větším
propadům ve výrobě.
Užijte si ve zdraví ničím nerušenou vánoční dovolenou
mezi svými nejbližšími v kruhu rodinném, odpočiňte si a
načerpejte další síly, než se po Novém roce zase
sejdeme na pracovištích.
Příjemné prožití vánočních svátků, co nejvíce zdraví
a úspěšné vykročení do nového roku.

Již pátý ročník adventních trhů proběhl v Brně
na Moravském náměstí, kde jste mohli navštívit
náš stánek. Kromě originálních výrobků z šicích
dílen jsme měli na výběr i zrnkovou kávu nebo
sypaný čaj. Nejvíce pozornosti přitáhly například Betelné šátky od šikovných švadlenek
nebo ponožky z naší Ponožkárny.

SLEDUJTE NAŠE
FACEBOOKOVÉ STRÁNKY
Aktivity MYJÓMI můžete sledovat
na následujících facebookových profilech:

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

„Ponožkárna Brno“

.eu

To se mi líbí

Petr Horký

Předseda představenstva
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MYJÓMI V ČÍSLECH

ZA POSLEDNÍ ROK

S koncem roku přicházejí různé inventury
a uzávěrky. Výsledky velmi často odhalí, na co
se příště více zaměřit, nebo také dobře
odvedenou práci. MYJÓMI v číslech neustále
roste, s rokem 2014 se čísla rozhodně nedají
srovnávat. Tehdy na myčce začínal šestičlenný
tým, dnes je v MYJÓMI přes 400 zaměstnanců,
z toho 95 % zdravotně znevýhodněných.
Celkově všichni odpracujeme zhruba 421 653
hodin za rok! Již tímhle získává sociální podnik
svůj neobyčejný příběh, a protože velké
podniky musejí své zaměstnance řádně
informovat, vznikl tento krásný zpravodaj Život
v MYJÓMI, který letos vychází již ve třetím
vydání.

4
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MYJÓMI JE VE 4 KRAJÍCH
MYJÓMI JE V 8 MĚSTECH

MYJÓMI naleznete již ve čtyřech krajích České
republiky. Letošní rok byla otevřena jedna nová
montážní a šicí dílna až ve vzdáleném
Rumburku. Čísla v příštích letech zaručeně
porostou, protože tím vzniknou nové
spolupráce a samozřejmě také zakázky.
Aktuálně spolupracujeme s 8 domovy
a s několika neziskovými organizacemi či
obecně prospěšnými společnostmi.

12.000

šátky byly v jednu chvíli nedostatkové zboží,
protože je švadlenky nestíhaly šít. Celkem se
vyrobilo přes 12 tisíc Betelných šátků, což je
velmi krásné číslo! V šicích dílnách se nejenom
díky nim spotřebovalo mnohem více materiálu
než v předchozích letech. Celkově tedy
odhadem přes 6.125 km nití, to byste
vzdušnou čarou dorazili klidně až do hlavního
města Indie.

ČR

6.125 km
nití ročně se spotřebuje v MYJÓMI

60.000

PONOŽEK UPLETENO
ZA POSLEDNÍ ROK

Pletací dílna jede od svého vzniku skoro
nepřetržitě. Hned v prvním roce se vychytávala
kvalita, ve druhém zakázky a v tomto roce spíše
efektivita práce. Nejde však o žádné rekordy,
spíše o to, abychom zvládli dodat, co slíbíme.

BETELNÝCH ŠÁTKŮ

Je velká škoda, že v druhé vlně koronaviru
došlo ještě k přísnějším preventivním opatřením
– čísla mohla být totiž daleko zajímavější. Na
druhou stranu, nebýt toho, tak by nevznikl nový
e-shop www.betelnesatky.cz. Zájem
o šátky byl nárazově opravdu velký a
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Indie

ŽIVOT V MYJÓMI

Za poslední rok jsme upletli přes 60 tisíc
ponožek! Též věříme, že toto číslo bude v příštích
letech daleko vyšší. Plánujeme totiž nové vzory,
které budou časem doplněny na e-shop
www.ponozkarna.eu. Ponožky tak budou moci
putovat ke komukoliv a třeba si je někdo vezme i
do zahraničí na dovolenou. A kdo ví, třeba se
brněnské ponožky podívají i do Turecka nebo do
Číny. Můžeme jen doufat, že v tamních zemích
neokoukají naše originální návrhy.

5.000.000

NALEPENO ETIKET

Když jsme u toho zahraničí – víte, kolik jsme na
dílnách přelepili etiket? Ať už s českým návodem,
s obrázkem nebo se jménem jiné firmy – celkem v
MYJÓMI nalepíme téměř 5 milionů etiket za
rok! Každá práce je důležitá a samozřejmě i ta na
dílně! Ročně zkompletujeme zhruba 597.629

kosmetických balíčků, nachystáme 14.972
dárkových kazet, demontujeme 53 tun
automobilových součástek nebo připravíme
6,3 km kabelových svazků a bužírek.
Děkujeme, každé ruce přiložené k dílu!

1.800

VYLEŠTĚNÝCH VOZŮ

Nesmíme opomenout ani ruční mytí vozidel.
Letošní rok byl pro myčku velmi náročný, došlo i
k dočasnému uzavření kvůli vládnímu nařízení.
Mimořádně se i zkracovala otevírací doba,
protože objednávek na mytí bylo méně.
Koronavir měl jednoduše silný marketing. I tak
myčkaři jako každý rok odvedli skvělou práci. Za
poslední rok navštívilo myčku přes 1.800 malých
i velkých automobilů. Z toho některé „káry“ stály
opravdu za to, takže i za tento rok je rozhodně
na co vzpomínat. Zkrátka, musíme poděkovat
všem věrným zákazníkům, kteří k nám jezdí
opakovaně a pravidelně!
Rok 2020 byl sice pro všechny z nás plný
starostí a otázek, ale čas a čísla naštěstí
nezastavil. Některým podnikatelům přinesl
tento rok spoustu vrásek navíc, ale to k
podnikání zkrátka patří. Pan předseda
představenstva Petr Horký zvládá pracovní
komplikace s perfektním nadhledem. Není tedy
divu, že letos v březnu MYJÓMI oslavilo už
šesté výročí!

Bc. Petra Blachová, redakce

Z ručního mytí vozidel MYJÓMI odjíždí každý
pracovní den v průměru 7 umytých a ručně
naleštěných automobilů

ŽIVOT V MYJÓMI
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HENDIKEPU NAVZDORY

RÁDI JEZDÍ DO PRÁCE...
Už pět let spolupracuje MYJÓMI družstvo
invalidů s Centrem Kociánka. Na začátku byl
impuls zaměstnat některé ze zdravotně
hendikepovaných uživatelů Kociánky, kteří
pracovat chtěli, a první dva tamní
zaměstnanci v původní dílně MYJÓMI v
Křižíkově ulici. Pak zájemců o práci z
Kociánky přibývalo, takže se jevilo jako
výhodné umístit dílnu, kde zaškolení
zaměstnanci
demontovali
elektroodpad,
přímo do prostor centra. „My jsme měli
vhodné volné prostory a zájemce o práci.
Stačilo tedy jen spolupráci smluvně ošetřit,“
říká ředitel Centra Kociánka Tomáš Komárek.

Klienti z Kociánky se naučili
do práce dojíždět
Počet zaměstnanců dílny se postupně zvyšoval,
přičemž práci při různých montážních a
demontážních činnostech tam našli i lidé s různým
typem zdravotního znevýhodnění „zvenku“- tedy
ti, kteří nebyli z Centra Kociánka. Po více než třech
letech však došlo k tomu, že zejména naléhavá
potřeba dalšího prostoru pro střední školu, jež se
nachází v centru a kde se uživatelé připravují na
budoucí povolání, si vyžádala přemístění dílny
jinam. „Dohodli jsme se na tom, že u nás na
Špitálce místo je, takže dílnu přesuneme tam.
Samozřejmě se řešilo, jak to bude s dopravou
uživatelů do práce, protože někteří z nich jsou
třeba vozíčkáři nebo s jiným těžším typem
zdravotního znevýhodnění. Nakonec se ale
všichni, kteří nyní v dílně pracují, naučili jezdit
městskou hromadnou dopravou, takže ta změna
pro ně v podstatě znamenala i větší míru
osamostatnění se. Někteří z nich se také dostali do
chráněného bydlení, takže dnes už žijí mimo
centrum a do práce dojíždějí, což je zase více
přibližuje běžnému životu zdravých lidí, jaký chtějí
žít,“ vyjádřil se předseda představenstva MYJÓMI Petr Horký.
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Hendikepu navzdory

Skutečnost
týkající
se
snahy
zdravotně
znevýhodněných lidí žít pokud možno co nejvíce
„normální“ život potvrzuje i ředitel Centra Kociánka.
„Když byla dílna u nás, mohl jsem tam denně
nahlédnout a hlavně prohodit pár slov. To mi po
odstěhování chybí. Ale jak se říká - vše zlé je pro
něco dobré. Stěhování z Kociánky sice někteří nesli
nelibě, ale s odstupem času jsou vlastně rádi, neb se
jim otevřely nové nečekané obzory. Náš bývalý
uživatel to jednou shrnul takto: ‚Už mě nebavilo
chodit do školy, chtěl jsem začít pracovat a
vydělávat si. Práce pro MYJÓMI mě baví.‘ K tomu
netřeba více dodávat,“ konstatoval Tomáš Komárek.

V dílně v ulici Špitálka, které se mezi zaměstnanci
stále říká ‚Kociánka‘, pracují jak uživatelé či bývalí
uživatelé Centra Kociánka, tak i další lidé, jejichž
celkový počet se pohybuje kolem tří desítek.
Zaměstnaných lidí z centra je tam v závislosti na
aktuálních okolnostech kolem deseti až patnácti.
Provádějí hlavně různé montážní a demontážní práce,
případně pomáhají při balení produktů a podobně.
„Jde o jednodušší činnosti, které vzhledem ke svému
zdravotnímu hendikepu zvládnou. Dílna současně
funguje i jako takový přestupní kanál. Zaměstnanec si
tam vyzkouší, jak mu to v pracovním procesu půjde,
a když je šikovný a osvědčí se, může přejít na hlavní
dílnu. Tam má současně možnost vyššího výdělku,
takže i to je pro něho motivační,“ dodal Petr Horký.

ŽIVOT V MYJÓMI

Lenka Mašová, redakce

PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

MARTINA DREHER

vedoucí šicích dílen MYJÓMI

Neslibovat nemožné je jedním z kréd vedoucí
šicích dílen MYJÓMI Martiny Dreher. Někdejší
vrcholová sportovkyně v oblasti bodyfitness má
velmi blízko k disciplíně i zdravé ctižádosti a
sama o sobě tvrdí, že slovo problém nezná,
protože ho vnímá pouze jako další výzvu. A to i při
svém zaměstnání, kdy má „pod palcem“ čtyři
dílny se švadlenkami v různých místech republiky,
přičemž pátá se právě rozjíždí. Na své okolí
působí jako ženská od rány, která ví, co chce, a
živel, jenž nezná slovo únava. „Všechno se dá
vyřešit, záleží jen na lidech,“ říká Martina Dreher s
tím, že švadlenky MYJÓMI jsou nejenom šikovné,
ale i velice ochotné, takže když třeba někdo
onemocní a zrovna „hoří“ termín, jsou ochotny s
ní zůstat v dílně i přesčas.

Jak jste se od bodyfitness dostala
k vedení šicích dílen v MYJÓMI?

polovina dílny chybí, musí se to nějak vyřešit.
Musím ale říci, že děvčata jsou tak milá, že když
hrozí termíny, jsou ochotna pracovat i přesčas.
Nikdo je k tomu nenutí, prostě to tak cítí a chtějí,
a toho si cením nejvíce.

U zdravotně hendikepovaných zaměstnanců je
nutné počítat s tím, že vzhledem ke svým
problémům budou častěji nemocní či u lékaře
než zdraví lidé. Jak se to dá skloubit s termíny
zakázek?
Všechno je hlavně o komunikaci. Termíny, které
jsou nereálné, zákazníkům ze zásady nikdy neslibuji
– je třeba si vždy nechat nějakou rezervu, kdyby
někdo onemocněl. Nechci, aby to pak vrhlo špatné
světlo na firmu, jako že jsme něco naslibovali, ale
nedodrželi... Co se týče termínů, zatím jsme vždycky všechno stihli. Když bylo nejhůře, s děvčaty
jsme v dílně zůstaly přesčas, za což jsem jim velice
vděčná, ale jak říkám, nikdo nás nenutil, bylo to
naše rozhodnutí… Anebo se také
část zakázky dá převézt do jiné
dílny, kde zrovna mají volnější
kapacity. I to je řešení.

Před dvěma lety jsem začala vozit
dcerku do školy v Brně, máme to
Co pro vás práce v
asi dvacet kilometrů, a protože jsem
MYJÓMI znamená?
nechtěla jezdit sem a tam, hledala
Mám ji ráda, protože mi vyhovuje,
jsem na dopoledne nějakou práci.
když mám úkoly před sebou
Provozuji sice v Brně malou
naskládané a pěkně to odsýpá –
posilovnu, ale tato činnost se
jsem ostatně člověk, který nejlépe
odehrává převážně v odpoledních a
„Slovo problém neznám...“
funguje pod tlakem. To mi nevadí,
večerních hodinách. Osud mě zavál
jsem zvyklá i ze sportu, který mě provází celý život.
do MYJÓMI, kde jsem nastoupila jako asistentka
Nemám ráda slovo problém, protože v podstatě nic
v personálním oddělení. Vedle byla šicí dílna, kam
není problém, všechno se dá nějakým způsobem
jsem jako člověk vyučený v oboru často nakukovala
vyřešit. Je to pro mě spíš výzva k tomu na nic
a kde mě to zajímalo daleko více než v kanceláři.
nečekat a vymyslet co možná nejlepší řešení.
A když se tam pak uvolnilo místo vedoucí, šla jsem
Jak nejraději relaxujete?
do toho.
Sportem už tak intenzivně ne, ačkoliv samozřejmě
Nelitovala jste? Vedení kolektivu včetně
stále cvičím, jenže se zdravím to už není takové,
několika dílen v různých městech je zřejmě
jaké bych si přála. Mám sedmiletou dceru a bydlíme
náročnější než práce v kanceláři…
v domě na vesnici, takže toho volného času tolik
Nelitovala, baví mě to a naplňuje. Všechno se dá
není, ale moc ráda čtu. Nebo vařím a také jím. Mám
zvládnout, když si to člověk správně rozvrhne a má
ráda uklidňující hudbu, horkou vanu a vonné svíčky
k dispozici kolektiv, který s ním souzní. A ten já mám.
a jako největší relaxaci vnímám, když mohu být jen
Nejvíce si přeji, aby si náš tým v rámci možností
sama se sebou a svými myšlenkami.
udržel co možná nejpevnější zdraví, protože když
Otázky pokládala Lenka Mašová

ŽIVOT V MYJÓMI
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OKÉNKO Z DÍLNIČKY

PONOŽKY Z PONOŽKÁRNY
Prostřednictvím
nového
e-shopu
PONOŽKÁRNA si je možné pořídit originální
ponožky z produkce MYJÓMI družstva
invalidů. V brněnské pletací dílně je začali plést
před
dvěma
lety.
Tamní
zaměstnanci
odstartovali tuto výrobu ponožkami určenými
pro Světlušku, které následovaly další projekty
ve spolupráci se studiem BOADESIGN, ale
později rovněž i vlastní autorské návrhy.
Ponožky z pletací dílny hrají všemi barvami a
obrázky, nicméně ty své si v nabídce najdou
i vyznavači nenápadnějších odstínů či vzorů.

Vznik dílny díky projektu EU

V dílně, jejíž vznik a rozjezd finančně podpořila
evropská dotace, postupně vznikly zhruba dvě
desítky pracovních míst vyhrazených pro lidi s
nějakým typem zdravotního znevýhodnění. Jedná
se o zaměstnance, kterým s ohledem na jejich
zdravotní stav nečiní problém při práci střídavě
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sedět a stát a mají dobrou jemnou motoriku.
Ti obsluhují nebo udržují pletací stroje, přičemž
kompletní provoz dílny řídí a koordinuje její vedoucí
Iveta Šemberová, která současně navrhuje vzory.

Kvalita je základ

Za dva roky činnosti se ve výrobě povedlo „vychytat
mouchy“ a nastavit všechno tak, aby byl výsledný
produkt, tedy originální ponožky, co možná
nejkvalitnější a s nejlepšími užitnými vlastnostmi.
„Ponožky pleteme z bavlny a bambusu,“ připomněla
Iveta Šemberová. Upřesnila rovněž, že výrobek by
spotřebitelé měli prát při teplotě ne vyšší než čtyřicet
stupňů, aby nedošlo ke sražení a ztrátě vlastností,
kterými ponožky disponují. Bavlna jim zajišťuje
pevnost a odolnost proti oděru, pružné bambusové
vlákno zase rychle schne, výborně absorbuje vlhkost,
má skvělé termoregulační vlastnosti a navíc omezuje
množení bakterií, jejichž rozkladem vzniká zápach.
Součástí ponožek vyráběných v pletací dílně je taktéž
elastan a polyamid.

ŽIVOT V MYJÓMI

VEDE DÍLNU A SOUČASNĚ
NAVRHUJE NOVÉ VZORY PONOŽEK
Iveta Šemberová byla u samotného vzniku pletací dílny
v MYJÓMI. Od roku 2018 vynaložila s panem předsedou
představenstva Petrem Horkým spoustu trpělivosti a
péče do kvality výroby ponožek nebo do oprav pletacích
strojů. Společně také nastavovali výrobní procesy.
Zpočátku nebylo naříklad úplně jednoduché zvolit kvalitní
dodavatele. Začátky jsou však vždycky těžké, výsledky
pak stojí za to. Dnes má vedoucí pletací dílny takové
zkušenosti, že byste se u ponožek druhé jakosti zdrželi
poměrně dlouho a žádnou chybu byste pravděpodobně
nenašli. Bystré oko však chybu rozezná, protože většinu
nových vzorů paní Iveta také sama navrhuje. V roce 2021
se bude podílet na vzniku dalších designových ponožek
v rámci projektu e-shopu PONOŽKÁRNA.eu.

Ponožky jsou online!
Aktuálně si zájemci na nově spuštěném e-shopu,
mohou vybrat z obsáhlé řady téměř tří desítek
nabízených produktů různých barev, vzorů a
velikostí, a to včetně designových, v přípravě je však
také výroba ponožek na přání - na základě vlastního
návrhu kupujícího. Ta by se měla s ohledem na
kapacitu dílny naplno rozjet v příštím roce. Na
ponožkách na přání se mohou objevit různé obrázky,
firemní loga, jména nositelů, data narození, sňatku a
mnoho dalšího. Šikovní zaměstnanci pletací dílny za
pomoci speciálních strojů zvládnou uplést prakticky
cokoliv, a to od obrázků až po celé texty. Ponožkami
z MYJÓMI je proto možné při různých příležitostech

KONTAKTNÍ INFORMACE
NA ZÁKAZNICKÝ SERVIS
www.ponozkarna.eu

tel.: 603 394 320
info@ponozkarna.eu

vybavit nejenom celé rodiny, pracovní kolektivy
nebo třeba sportovní a jiné týmy, ale jednoduše
kohokoliv, kdo dokáže ocenit kvalitní řemeslné
zpracování výrobku, originalitu návrhu a vtip.
V každém případě se jedná o neotřelý dárek pro
jakoukoliv příležitost.
V nabídce e-shopu „myjomácké“ ponožkárny
budou i nadále přibývat další autorské vzory
a počítáno je rovněž s dětskými velikostmi nebo
různými rodinnými sadami. Ve speciální sekci
‚výprodejovky‘ momentálně nakupující najdou
doprodej různých punčocháčů, silonek nebo
podkolenek. Tento sortiment, který ovšem
nepochází z produkce MYJÓMI, bude na e-shopu
pouze dočasně, neboť se jedná o doprodej výrobků
ze skladových zásob.
Lenka Mašová,
Bc. Petra Blachová
redakce

ŽIVOT V MYJÓMI
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PODĚKOVÁNÍ ZÁKAZNÍKŮM

Děkujeme zákazníkům ručního mytí vozidel
RÁDIO
KROKOLDÝL

RADIO
KISS

MAROUK
Kancelářský
nábytek

HAKR
CAR
ACCESORIES

Smart
Network
Business
Center

PATREAL
REALITNÍ
KANCELÁŘ

Městská
policie
Brno

Karavanem
do světa

RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL MYJÓMI
rezervace@myjomi.cz
777 278 705
www.myjomikaru.cz
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Křižíkova 72
Brno - Královo Pole
(Pod sídlištěm Lesná)

ŽIVOT V MYJÓMI

PO - PÁ
7:00 - 17:00
Jinak dle dohody

PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
Vánoční balíčky z MYJÓMI
voní po čokoládě
Vánoční balíčky s čokoládami české společnosti
Carla ze Dvora Králové nad Labem, ale nejenom ty,
vycházejí už od podzimu z rukou zaměstnanců
brněnské dílny firmy MYJÓMI družstva invalidů.
Před nadcházejícími vánočními svátky je na trhu o
sladké dárečky jako již tradičně zájem. Zasvěceným,
kteří v obchodě či jinde podobný ozdobný balíček
uvidí, je hned jasné, že aby vypadal právě tak lákavě,
jak vypadá, musel projít dílnou v MYJÓMI.
„Balíme také vánoční přání s čokoládou a různé úchyty
na neapolitánky, aby si je lidé mohli pověsit na
stromeček. Spolupráce s Carlou trvá druhým rokem,
předtím jsme nějakou dobu hledali vhodný způsob.
Začínali jsme s nimi s tím, že občas mají nějaké zakázky,
které se jim nevyplatí dělat strojově, co se týče jejich
kompletace, protože na takovou práci nemají
zaměstnance ani prostor. To byla šance pro nás,“ vyjádřil
se předseda představenstva MYJÓMI Petr Horký.

Chystáme čokoládky s překvapením
V MYJÓMI tak s čokoládovnou Carla, která je firmou s
téměř třicetiletou tradicí, spolupracují i jindy než jen při
ruční kompletaci balíčků pro vánoční trh. Jedná se
například o papírové přebaly čokolád s obrázky
českých měst, památek nebo přírodních zajímavostí, do
kterých se vkládá čokoláda ve staniolu, aby se následně
jako suvenýr prodávala kupříkladu v turistických
informačních centrech. Dalšími typy činnosti je skládaní
jednotlivých čokoládek do blistrů a krabiček, případně
kompletace originálních „čokoládových“ deskových
her. U nich je třeba k čokoládovým neapolitánkám
přibalit i žetony a herní plán.

V současné době v MYJÓMI pro královédvorskou
čokoládovnu kompletují to, co je s ohledem na práci s
potravinami legislativně možné. „Musíme splňovat
veškeré hygienické předpisy, což dodržujeme, ale
abychom do budoucna mohli pracovat například i s
méně zabalenými potravinami a především celoročně,
hodláme v brněnské dílně zřídit speciální klimatizovanou
potravinářskou místnost,“ upřesnil Petr Horký.
Objem zakázek z Carly totiž i přes koronavirovou krizi
postupně narůstá a s odpovídající klimatizovanou
místností pak bude možné kompletační práce
provádět i v horkých letních měsících, kdy v běžné
dílně hrozí reálné nebezpečí, že čokoláda, kterou
zaměstnanci balí, začne rychle měknout. V MYJÓMI
tyto kompletační práce v létě zatím nedělali. Produkci
částečně „naboural“ COVID a s ním i snížení
turistického ruchu. Všichni však doufají, že se situace
zase dostane do normálu a ke kompletaci přibudou i
další produkty.

ŽIVOT V MYJÓMI

Lenka Mašová

redakce
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

NA CO SE ČASTO PTÁTE...

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.

SOCIÁLNÍ OKÉNKO

PRÁVNÍ OKÉNKO

DOTAZ:
DOTAZ
Ztratil jsem občanský průkaz a
nevím, co mám dělat dál. Musím si jet vyřídit nový na
úřad do svého trvalého bydliště, které je sedmdesát
kilometrů daleko, nebo to jde i ve městě, kde teď
pracuji a bydlím?
DOTAZ:
ODPOVĚĎ Ztrátu občanského průkazu je nutné co
nejdříve nahlásit na jakémkoliv úřadu města s
rozšířenou působností, a nemusí to být jen ten, kam
patříte podle trvalého bydliště. Ještě předtím ale ztrátu
ohlaste na nejbližší policejní služebně, kde s vámi
sepíší protokol o ztrátě – jde o to, aby váš občanský
průkaz nemohl být zneužit například ke sjednání
půjčky. Na městském úřadě vám vystaví Potvrzení o
občanském průkazu a nejpozději do 15 pracovních
dnů po nahlášení ztráty musíte požádat o vystavení
nového dokladu. Ani kvůli tomu nemusíte jezdit na úřad
do svého trvalého bydliště - podejte žádost rovnou
tam, kde jste ztrátu ohlásil. K vydání nového
občanského průkazu potřebujete doklad totožnosti
(např. rodný list, cestovní pas nebo řidičský průkaz) a
100 korun na správní poplatek. Na úřadě vás současně
i vyfotí a nový občanský průkaz vám vystaví nejpozději
do 30 dnů. Pokud si s něčím nebudete vědět rady,
můžete mě buď sám, anebo prostřednictvím vašeho
vedoucího kontaktovat telefonem
nebo e-mailem a domluvíme se na
dalším postupu.

Poslední roky počítám každou
DOTAZ:
DOTAZ
korunu. Mám různé dluhy a každým rokem je to
horší a horší. Chodí samá upomínka a nerozeznám,
co jsem už zaplatil nebo kolik toho zbývá. Kde
mohu tyto informace zjistit nebo jde nějak ověřit,
jestli mi neposílají dopisy na úhradu vícekrát?
ODPOVĚĎ Na projednávaný problém si musíte
připravit všechny listinné podklady, které se k němu
vztahují, a vzít je na schůzku se mnou. Tu si
domluvíme předem telefonicky, a tím zároveň
okrajově získám přehled, o jaký problém se jedná.
Důraz na listinné podklady kladu proto, že se tím
celé jednání urychlí, a společně můžeme co nejdříve
dosáhnout kýženého výsledku. Pokud je váš
problém ohraničený nějakou časovou lhůtou, je
nutné mne kontaktovat co nejrychleji a nenechat
celou záležitost takzvaně „vyhnít“. Na schůzce
probereme, jaké jsou možnosti a v případě
komplikovanějších záležitostí se domluvíme na
dalším postupu. Po celou dobu Vám budu oporou a
budeme se snažit najít nějaké rozumné východisko.
Dokumenty k danému problému
pohledejte prosím všechny, ať
nevycházíme na schůzce jen z
poslední upomínky, která Vám přišla.

Lucie Štraitová

JUDr. Zdeněk Putna

tel.: 739 352 598
podpora@myjomi.cz

tel.: 739 352 603
pravnik@myjomi.cz

právník

pracovnice v sociálních službách

Název projektu:
MYJÓMI PONOŽKY, SOCIÁLNÍ PODNIK

Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci
Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost
Termín realizace: 1. 11. 2018 – 30. 6. 2021
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Účel projektu:
Integrační cíl:

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

Obchodní cíl:
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

ŽIVOT V MYJÓMI

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA

VÝHERCI Z MINULA
1. cena
2. cena

1 VYLUŠTĚTE SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKU
2 TAJENKU POSÍLEJTE NA SOUTEZ@MYJOMI.CZ DO 15. 2. 2021
3 ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ VYLOSUJEME VÝHERCE
4 VÝHERCE BUDEME KONTAKTOVAT DO 22. 2. 2021

3. cena

Květa Buchvaldková
Martina Střebovská

Veronika Nakládalová

1

CENY PRO VÝHERCE

2

Balíček ručního mytí vozidla P2
2. cena 250 g kávy MYJÓMI dle výběru
3. cena Betelný šátek na přání
1. cena

3
4
5

1

TRADIČNÍ ŠTĚDROVEČERNÍ POKRM (VEČEŘE)
2 ČASTÝ DÁREK NA VÁNOCE (NOSÍ SE NA NOHOU)
3 ZIMNÍ KŘESŤANSKÉ SVÁTKY
4 PAMLSEK Z KAKAOVÝCH BOBŮ
5 NOSÍ DÁRKY NA VÁNOCE
6 MEDVĚDÍ TLAPKY, VANILKOVÉ ROHLÍČKY...
7 CO NACHÁZÍME POD STROMEČKEM?
8 VÁNOČNÍ POHÁDKA (1964)
10
9 OBLÍBENÝ DRUH VÁNOČNÍHO CUKROVÍ
10 NEČEKANÁ INFORMACE (PŘÍHODA) NEBO I DÁREK

6
7
8
9

NOVÁ ZIMNÍ EDICE BETELNÝCH ŠÁTKŮ
Koncem listopadu se všichni dočkali nové edice. Vznikla zimní, lehká a prodyšnější varianta Betelného šátku
s potiskem vánočních vzorů. Vylepšete svůj zimní outfit, buďte trendy a šiřte dobrou náladu i mezi svátky!

VÁNOČNÍ PIVO

VÁNOČNÍ VÝŠIVKA

SNĚHULÁK

Betelný šátek představuje ochranu dýchacích cest pro každého. Speciální nano filtr zachytí až 95 % nebezpečných pevných částic,
alergenů, bakterií a virů. Současně je ale vysoce propustný pro kyslík. Je tak vhodnou volbou i pro osoby s různými zdravotními problémy
(astma, dýchací obtíže, srdeční vady spojené se sníženou saturací krve kyslíkem,…).

Další nové vzory a kompletní nabídku najdete na e-shopu

www.betelnesatky.cz

Mgr. Jiří Němec, redakce

ŽIVOT V MYJÓMI
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KDO JE KDO V MYJÓMI
Petr Horký
předseda
představenstva
+420 605 259 567
phorky@myjomi.cz
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Alena Drábková
vedoucí personálního
oddělení
+420 603 349 824
adrabkova@myjomi.cz
prace@myjomi.cz

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

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

Lukáš Lata
obchodní zástupce
+420 734 302 005
llata@myjomi.cz
obchod@myjomi.cz

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

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

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

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

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

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

ŽIVOT V MYJÓMI

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY

BENEFITY PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE MYJÓMI
LUXUSNÍ KÁVA LEVNĚJŠÍ AŽ O 60% NEŽ V MALOOBCHODNÍ SÍTI
Zaměstnanecká
cena

Druh kávy

Gramáž

Espresso

Brazílie
Brazílie
Brazílie

100 g
250 g
1 kg

79 Kč
139 Kč
429 Kč

Espresso

Myanmar
Myanmar
Myanmar

100 g
250 g
1 kg

79 Kč
139 Kč
439 Kč

Espresso /
Vhodná pro
filtrování

Guatemala
Guatemala
Guatemala

100 g
250 g
1 kg

79 Kč
139 Kč
439 Kč

Vhodná
pro filtrování

Burundi
Burundi
Burundi

100 g
250 g
1 kg

89 Kč
179 Kč
589 Kč

Vhodná
pro filtrování

Etiopie
Etiopie
Etiopie

100 g
250 g
1 kg

89 Kč
179 Kč
589 Kč

Vhodná
pro filtrování

Keňa
Keňa
Keňa

100 g
250 g
1 kg

89 Kč
179 Kč
589 Kč

Objednávky posílejte
na kava@myjomi.cz

Standardně je dodávána káva zrnková, na přání dodáme za stejnou cen kávu mletou.

MYTÍ VOZIDEL

TRIČKA MYJÓMI

1x ročně mytí vozidla se slevou 70 %
na program 1 až 5 každé další objednání
v daném roce sleva 40 %
Adresa:
Brno – Královo pole
Křižíkova 72
PO-PÁ 7-17 h
Objednávky u paní
Jany Svobodové na tel.: 777 278 705

Každý zaměstnanec
si může zakoupit
firemní trička za
zvýhodněnou cenu

150,- Kč

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

mnesrstova@myjomi.cz

tel.: 739 353 505

Ostatní benefity z předchozích čísel Zpravodaje ŽIVOT V MYJÓMI stále platí.

ŽIVOT V MYJÓMI
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HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY
Aktuálně hledáme nové spolupracovníky na tyto volné pozice:
Švadlena, šička - úvazek 4 - 6 h (Brno, Rumburk, Třebíč)
Pomocný a nekvalifikovaný pracovník - úvazek 3 - 6 h (Brno, Rumburk)
Skladník - úvazek 6 h (Rumburk)
Technik údržby - úvazek 6 h (Rumburk)
Pomocný a nekvalifikovaný pracovník - úvazek 6 h (Brno)
Pomocný a nekvalifikovaný pracovník vedoucí směny - úvazek 6 h (Brno)
Administrativní podpora pro obchodní oddělení - úvazek 6 h (Brno)
Administrativní podpora pro e-shop - úvazek 6 h (Brno)

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

S KÝM SPOLUPRACUJEME
DOMOVY

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

OSTATNÍ PARTNEŘI

AZZP
AGAPO, o.p.s.
Revenium, z. s.
Taxis sociální rehabilitace
SŠ Roosveltka Brno
Podnikatelský klub Smart Network
Business for Breakfast ČR
Paspoint, z.ú.
KAPSI s.r.o.
Regionální hospodářská komora
Svaz českých a moravských
výrobních družstev
Rodinné pasy
Senior pas
Věrnostní program Sphere
Věrnostní program Carte
Věrnostní program innogy Premium

16

ŽIVOT V MYJÓMI – VYDÁVÁ: MYJÓMI družstvo invalidů, Špitálka 91/23, 602 00 Brno-Trnitá, IČ 028 36 823,
Zapsáno v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu Dr, vložce 5449;
REDAKČNÍ RADA: Bc. Petra Blachová, Lenka Mašová, Mgr. Jiří Němec
FOTO: Archiv MYJÓMI, Gustav Zámečník;
SAZBA: KAPSI s.r.o. (www.kapsi.cz); TISK: Beez Bee, s.r.o.

