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CO V MYJÓMI UMÍME...

montáže a demontáže pro automobilový průmysl
kompletace montážních příbalových sáčků
etiketování a balení různých výrobků 
kompletace drogistických nebo firemních balíčků 
aranžování výrobků s dřevitou vlnou 
zámečnické práce 

Veškeré montážní, demontážní a kompletační práce 
provádíme primárně v našich dílnách. V případě dlouhodobé 
spolupráce poskytujeme služby přímo u zákazníka. 

MONTÁŽE, DEMONTÁŽE, KOMPLETACE, LEPENÍ ETIKET, KONTROLNÍ ČINNOST

LEPENÍ ETIKET
přelepování českých návodů na kosmetické výrobky
lepení etiket potravinových doplňků kvůli české legislativě
zakázkové dolepování dalších informací na již hotové výrobky

Kontrolní činnost při výrobním procesu obsahuje provedení 
sady operací, aby se případná vada zjistila dříve, než se do 
výrobku vloží další práce.

KONTROLNÍ ČINNOST
vizuální kontroly kvality 
kontroly měřením

kontroly funkčnosti výrobku
kontroly počtů výrobků

Šicí dílny jsou vybaveny průmyslovými šicími stroji, na 
kterých jsme schopni vyrábět například:

ŠICÍ DÍLNY, RECYKLACE, RE-USE

tašky a batohy 
svrchní plenové kalhotky
moderní látkové pleny
deky, závěsy, prostírání
ručníky, utěrky a další kuchyňský a bytový textil
pantofle nebo čepice
různé dekorační a dárkové předměty
Betelné šátky - stylová ochrana dýchacích cest

Dlouhodobě dodáváme balenou hoblinovou podestýlku 
a nebarvenou dřevitou vlnu do chovatelských potřeb.

DŘEVITÁ VLNA - PŘÍRODNÍ I BARVENÁ

POUŽITÍ DŘEVITÉ VLNY

100% přírodní produkt
vhodné pro alergiky
má vynikající izolační vlastnosti
má vysoké tlumicí schopnosti
snadno kompostovatelný materiál
je antistatická
chrání proti plísním a hnilobám

podestýlka pro hlodavce (jen přírodní)
podestýlka pro psy (jen přírodní)
k dekorování
obalový materiál
fixační materiál při přepravě
výplň dárkových balíčků
možnost použití ve stavebnictví
podložení ovoce a zeleniny
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ÚVODNÍ SLOVO
PŘÍTELE MYJÓMI
Vážení čtenáři,
byl jsem požádán, abych vás 
dnes oslovil prostřednictvím 
úvodníku firemního časopisu 
MYJÓMI, a rád jsem tuto 
nabídku přijal. S činností této 
firmy jsem se blíže seznámil 
již v době, kdy jsem zastával 
funkci náměstka hejtmana 
Jihomoravského kraje s 

Mgr. Marek Šlapal
Zastupitel Jihomoravského kraje

ŽIVOT V MYJÓMI

gescí pro oblasti sociálních věcí a rodinné politiky,       
a dále ji sleduji i jako krajský zastupitel.                            
V Jihomoravském kraji jsme pro podporu sociálního 
podnikání udělali v  posledních letech mnoho. 
Navázali jsme dlouhodobou spolupráci mezi firmami 
a poskytovateli sociálních služeb, a právě MYJÓMI je 
dnes příkladem firmy, která nepřestala provozovat 
svoji činnost ani v obtížném období uplynulého roku. 
Současná pandemická situace odhalila význam 
sociálních kontaktů pro každého. Člověk je tvor 
společenský, chybí mu kontakt s ostatními lidmi a při 
jeho dlouhodobém omezení ve společnosti vzrůstá 
neklid. V  této souvislosti vzniká mnoho pojednání       
o vlivu karanténních a omezujících opatření na 
člověka, nicméně ne každý z nás si dokáže uvědomit, 
že právě zdravotně hendikepovaní lidé tyto 
nepříjemné pocity vyplývající z nedostatku sociálního 
kontaktu mohou zažívat po celý život. Odtrženost od 
lidí, pocity neužitečnosti až zbytečnosti, rostoucí 
komplexy méněcennosti. 
Proto bych moc chtěl podpořit myšlenku dlouhodobé 
podpory sociálních podniků, které zdravotně 
znevýhodněným lidem umožňují plnohodnotné 
začleňování do společenského života. Je prostě 
normální chodit do práce nejen kvůli výdělku, ale také 
kvůli setkávání. Sociální kontakty vytváří podmínky 
pro další růst člověka, umožňují vznik přátelství a 
člověku dávají zažít pocit plnosti a sebeuskutečnění. 
Věřím, že máme příležitost podpořit myšlenku 
sociálních podniků a rozšířit jejich nabídku. Pro 
podporu ze strany veřejného sektoru udělám 
maximum.

TEPELNÉ SMRŠŤOVÁNÍ 
A BLISTROVÁNÍ

Partneři & odběratelé

Technologie balení tepelného smršťování dokonale 
zabalí vaše zboží do fólie a ochrání jej před 
poškozením a případným odcizením. Toto balení také 
zajišťuje dlouhou životnost baleného zboží. Balení je 
velmi rychlé a efektivní.  

Velkou výhodou blistrování je, že i když je vaše 
zboží zabalené, stále je vidět!

medikamenty a tablety
baterie
žárovky
malá elektronika
jakékoliv drobnější zboží

MOŽNOSTI BLISTROVÁNÍ

Tepelným smršťováním se dají balit menší předměty,    
ale i předměty o rozměrech několika metrů.

Blistr je pevný obal, do kterého se ukládá zboží, u nějž 
je důležité, aby bylo v bezpečí a nepoškodilo se. Balení 
formou blistrování je velmi trvalé a trvanlivé až do 
chvíle, kdy předmět vybalí sám zákazník. Blistrování 
chrání před vlhkostí a mnoha dalšími nepříznivými            
a škodlivými vlivy. 
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Nejenom Betelné šátky, které se staly hitem 
loňského roku, vycházejí z  šicích dílen MYJÓMI. 
Tamní švadlenky šátky doplnily jednobarevnými i 
vícebarevnými oboustrannými čepicemi, čepicemi s 
otvorem na culík, čelenkami, párovými rukavicemi
či nákrčníky. Všechny produkty je podle přání možné 
nakombinovat a barevně sladit, takže zákazníci 
získají jedinečné „Betelné komplety“ na vycházky 
do města i do přírody. A to jak ve velikostech pro 
dospělé, tak i pro děti. Nové produkty, které se 
začaly šít v Brně, se už prodávají prostřednictvím 
e-shopu www.betelnesatky.cz. V  případě většího 
zájmu zákazníků se dá výroba rozšířit i do dalších 
šicích dílen MYJÓMI. 
Protože prvotní vizí bylo zpracování různých zbytků 
látek, kolekce doplňků k Betelným šátkům budou spíše 
menší. Třeba jenom několik barevně sladěných čepic s 
šátky, případně s nákrčníky, anebo pouze jediný kus, 
takzvaná „designovka“. Druhý takový kousek člověk na 
ulici určitě neuvidí. Vše ale záleží na přání zákazníků, 
výběr materiálů je rozsáhlý a fantazii se meze 
nekladou… 

Čepice s  otvorem na culík zase uvítají malé
i velké slečny a dámy s  dlouhými vlasy, které si 
nechtějí zničit účes ani mít na čepici nevzhlednou 

Ta může být barevně sladěná s další novinkou - 
zateplenými párovými rukavicemi. Ty jsou 
vhodné jak na zimní procházky zamilovaných 
párů, které se chtějí držet za ruce, ale po úpravě 
velikosti poslouží i maminkám či tatínkům, kteří 
vedou za ruku svého malého potomka. Klasická 
rukavička se totiž z dětské ručky často smeká, 
takže rodič ztrácí nad dítětem kontrolu, což 
ovšem v  tomto případě odpadá. V plánu je, že 
další originální výrobky z dílen MYJÓMI budou 
průběžně přibývat, stačí sledovat nabídku 
eshopu.

Především pro děti je například určena kombinace 
čepice z bavlněného úpletu s nákrčníkem, který může 
posloužit podobně jako Betelný šátek, nedisponuje 
ovšem filtrem s nanovlákny. 
Na rozdíl od šátku nákrčník, kterým je rovněž možné 
chránit dýchací cesty, nemá kolem nosu tvarovatelnou 
kovovou výztuhu. „Děti si s plíškem v šátku rády hrají, 
ohýbají ho sem a tam, až praskne. Pak máme 
reklamace, kterým bychom rádi vyšli vstříc a plíšek 
vyměnili, ale tudy cesta prostě nevede,“ vysvětlila 
vedoucí šicích dílem MYJÓMI Martina Dreher. Nákrčník 
se však bude vyrábět i ve velikostech pro dospělé.

NOVÉ ČEPICE I NÁKRČNÍKY 
HRAJÍ BARVAMI A VZORY

Nové fleecové výrobky

bouli. Čepice může být jak z bavlněného úpletu, 
tak fleecová, doplnit se dá šátkem, případně
i nákrčníkem, anebo si třeba lze vzít čelenku
z fleece.



Lenka Mašová a Bc. Petra Blachová, redakce
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Loni touto dobou vyšly z rukou švadlenek první šátky 
a marketingový tým MYJÓMI začal řešit otázku 
nového eshopu. Vznikaly fotografie, texty, letáky, 
návody, obchodní podmínky a samotné nastavení 
eshopu. Instalace platební brány proběhla 27. 3. 
2020 a již koncem března byl eshop poprvé 
testován. Začátkem dubna pak začaly přicházet 
první objednávky. Je tomu tak, Betelné šátky slaví 
své první narozeniny a i nadále jsou aktuálním 
tématem. Získávají u našich zákazníků na oblibě a 
jsou stále více vidět, neboť vedoucí PR a marketingu 
Bc. Petra Blachová do toho dává s týmem 
maximum. Marketingový tým připravuje další a stále 
zajímavější motivy pro Betelné šátky, letáčky, 
bannery pro různé kampaně a vše, co je potřeba. 
Bannery byly dokonce i týden zveřejněny na 
stránkách Brněnské drbny. Se správcem eshopu 
navíc nastavujeme různé akce nebo výhodné sady. 

Kromě toho byl eshop během roku smluvně zařazen    
i do některých věrnostních a partnerských 
programů, čímž jsme též získali pozornost 
veřejnosti, a velmi si těchto spoluprací vážíme.
Stejně tak zájem zákazníků těší i švadlenky pod 
vedením vedoucí šicích dílen Martiny Dreher, kde 
neustále vznikají nové výrobky z rozličných 
materiálů. Pochvaly a reference, které nám za rok 
přišly, nás všechny těší... a že jich za tu dobu bylo!!! 
Uznání nás motivuje, ale někdy i velmi překvapí. Ať 
už se jedná o nadšeného fanouška fotbalového 
klubu, kterému jsme ušili „týmový“ Betený šátek na 
přání, nebo o čerstvou maminku, která měla naše 
Betelné šátky u porodu až ve Skotsku. Je tedy 
možné, že Betelné šátky vídáte, ale ani si to hned 
neuvědomíte. Níže si můžete přečíst některé názory 
příznivců, kteří si oblíbili naši ruční práci.

Štěpán Gřes Jan ForbelskýVlaďka Ondrisková
V prosinci 2020 si ke mně jakožto součást 
vánočního dárku našel cestu unikátní 
ochranný šátek. I na dlouhodobé nošení je 
velmi pohodlný, na úkor kvality ochrany však 
pohodlí rozhodně nejde. Unikátní není jen 
svojí funkčností, jako spíš designem. Jeho 
vzhled inspiroval nejnovější díl mé 
nejoblíbenější videoherní série, kterým je 
Shadow of the Tomb Raider. Stěžejním 
bodem na šátku je tedy půvabná hlavní 
protagonistka hry archeoložka Lara Croft i s 
veškerou pro ni charakteristickou výbavou, 
tedy lezeckými cepíny, lukem a pistolí. 
Nádherně ztvárněné je i sytě oranžové 
vyhasínající slunce, které je jakožto počátek 
konce světa hlavním motivem příběhu hry.   

Hned na začátek si zaslouží zmínit, že 
Betelný šátek je český výrobek ušitý 
švadlenkami se zdravotním znevýhodněním. 
Už to samo o sobě je víc než sympatické, a 
to především v době, kdy na nás ze všech 
stran útočí samé „Made in China“. Líbí se mi 
jednoduché provedení, snadné užívání, 
vysoká a kvalitní ochrana před viry a široká 
nabídka barev a vzorů, ze které si vybere 
opravdu každý. Jelikož mi záleží i na 
životním prostředí, získal si mě tento 
nanošátek i možností opakovaného 
používání, což vyřešilo můj problém s 
jednorázovými respirátory. Jak by řekl 
manžel, všechno je OK.

Již po rozbalení zásilky mě mile překvapila 
kvalita provedení šátků. Velmi příjemně se 
nosí, navíc je lze používat i jako ochranu 
krku. Velmi praktické je i stahování na 
zadní straně, kdy si šátek lze utáhnout dle 
libosti. Velmi mě překvapilo, že se brýle 
opravdu tolik nemlží, a to je fakt super. Za 
mě snad největší přínos je v systému 
stahování, kdy gumičky nejsou umístěné 
za ušima, takže díky tomu je nemám 
otlačené. Šátky jsme podle návodu ručně 
vyprali, funkčnost ani tvar nezměnily. 
Proto mohu šátky rozhodně doporučit. 
Vzhledem k široké škále barev a velikostí si 
vybere opravdu každý.

ÚSPĚCHY BETELNÝCH ŠÁTKŮ ZA PRVNÍ ROK...

NAPSALI NÁM O BETELNÝCH ŠÁTCÍCH
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Jedním z nejvýznamnějších pracovišť 
odborných praxí žáků naší školy - Střední 
školy F. D. Roosevelta Brno - je MYJÓMI, se 
kterým jsme navázali spolupráci od školního 
roku 2016/2017. Na začátku stál učební obor 
vzdělání Elektromechanik pro zařízení
a přístroje. Žáci i učitelé se v  rámci exkurzí 
seznámili s  pracovištěm v  MYJÓMI, poté se 
obě strany domluvily na odborných praxích. 

Žáci byli činností na pracovišti nadšeni, naučili se 
například zapojovat různé typy elektroniky
a sestavovat elektrické svazky pro motocykly. 
Naučili se rovněž číst a rozlišovat odborné znaky
v  technické dokumentaci a podklady realizovat
v praxi. Byli vedeni nejen k pracovní činnosti, ale
i ke komunikaci s  pracovníky dílny a  vedením. 
Přínosem tak nebylo jenom prohloubení odborných 
znalostí a dovedností, ale i rozvíjení komunikačních 
kompetencí. Praxe v  provozu žákům pomohla
v jejich vystupování, což posílilo i jejich 
sebevědomí. Spolupráce školy a družstva byla 
následně rozšířena o učební obor Provozní služby, 
který při odborném výcviku zahrnuje více činností, 
jež musí žáci zvládnout. Tuto praxi žáci vykonávali
v  myčce aut MYJÓMI v ulici Křižíkova v  Brně. 
Náplní práce i kladným přístupem zaměstnanců 
byli nadšení tak, že někteří z nich vážně zvažovali 
možnost zaměstnání v  myčce. Kromě praxe naši 
žáci absolvují rovněž exkurze, které rozšiřují jejich 
povědomí o jednotlivých pracovištích. Velmi 
přínosná byla například exkurze žáků a učitelů 
odborného výcviku oboru vzdělání Šití prádla
na pracovišti ve  Špitálce v  Brně. Tam dostali 
možnost se seznámit s provozem a vybavením 
dílny i s technologií výroby ponožek. Pedagogům              
 zase zaměstnanci přiblížili organizaci 

Střední škola F. D. Roosevelta Brno
je největší střední školou tohoto druhu
v  České republice. Vzdělává žáky se 
zdravotním znevýhodněním ve 12 oborech 
ukončených výučním listem.

Vedle teoretického vzdělávání je důležité 
kvalitní vzdělávání v odborném výcviku, 
doplněné o exkurze a praxe žáků ve firmách. 
Škola je členem Komory sociálních podniků, 
jimiž jsou firmy i družstva včetně MYJÓMI, 
které zaměstnávají uchazeče se zdravotním 
znevýhodněním a vytvářejí vhodné podmínky 
pro své zaměstnance, tedy i pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami při 
odborných praxích. Cílem vzdělávání
je připravit žáky na začlenění do pracovního 
procesu. 

Propojení teorie s praxí zvyšuje 
zájem o budoucí zaměstnání

Ing. Miroslava Zahradníková
ředitelka střední školy F. D. Roosevelta, Brno

Významným bonusem pro absolventy školy je 
možnost práce v MYJÓMI, neboť vedení družstva 
se pro zaměstnance neustále snaží vytvářet 
příznivé podmínky. Organizuje taktéž různé akce, 
na které jsou zváni i žáci a zaměstnanci školy, jako 
byl například křest kalendáře, vánoční kulturní akce 
a podobně. S  politováním však musíme 
konstatovat, že současná epidemiologická situace 
tuto spolupráci narušila, čímž omezila propojení 
teorie s praxí i profesní rozvoj žáků.

ROOSEVELTKA
NADŠENÍ ŽÁKŮ Z PRAXE
V MYJÓMI

ŽIVOT V MYJÓMI

provozu a poskytli kontakty na dodavatele šicích 
strojů. Těmi pak následně škola vybavila svoji dílnu 
odborného výcviku šití.  
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JAN SLIVOŇ
vedoucí výroby v MYJÓMI 

PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

Už čtvrtým rokem řídí výrobu v  MYJÓMI Jan 
Slivoň. Do firmy se dostal na podzim roku 2017, 
kdy se rozhodl změnit svoje původní povolání a 
vyzkoušet si něco nového, což pozice vedoucího 
výroby družstva zaměstnávajícího zejména zdra- 
votně znevýhodněné lidi umožňovala. Podle 
svých slov tohoto rozhodnutí nelitoval.

Jaké profesi jste se věnoval, než jste 
začal pracovat v MYJÓMI? 

Co všechno práce 
vedoucího výroby obnáší?
Hlavní náplní je řídit výrobu tak, aby byla efektivní, 
tedy aby veškeré činnosti na sebe navazovaly, 
nevznikaly prostoje a podobně. Objednávky je třeba 
rozdělit mezi jednotlivé dílny podle toho, která zaká- 
zka se kam nejvíce hodí a kolik je na ni potřeba času
a zaměstnanců. To všechno ale s důrazem na 
skutečnost, že práci provádějí lidé s hendikepem, 
takže je prvořadé přihlédnout k jejich zdravotním 
potřebám. 

To se ale bez intenzivní komunikace 
s vedoucími jednotlivých poboček neobejde…
Samozřejmě, komunikace s vedoucími je stěžejní. 
Já mám nějaké požadavky ohledně zakázek a od nich 
dostávám zpětnou vazbu ve smyslu, jaké mají aktuálně 
možnosti, kolik zaměstnanců je u nich nemocných 
nebo čerpá dovolenou, zda by pro ně zakázka 
například neznamenala problém s prostorem a další 
zásadní informace. Je důležité mít celkový přehled 
o situaci v jednotlivých pobočkách, abych mohl 
zakázky správně rozdělit podle podmínek, které 
vyžadují, a výroba v dílnách plynule pokračovala.  

Našel byste něco, co při vaší činnosti 
vnímáte jako nejtěžší?
Nejtěžší? Tak bych to asi nenazval. Je ale pravda, 
že když se sejde více zakázek najednou a v krátkém 
čase musím udělat správné rozhodnutí - utřídit 
priority, vyhodnotit a postupně rozdělit práci, abych 

Lenka MašováOtázky pokládala

Co pro vás práce v MYJÓMI 
znamená?
Je zajímavá a variabilní, naplňuje mě 
a vidím v ní smysl, protože má 
i sociální podtext. Když se mi podaří 
zvládnout, co mám právě před 
sebou, a pak sleduji zpětnou vazbu, 
že všechno funguje, jak má, lidé jsou 
spokojení a zakázky odcházejí v 
termínu, mám z toho dobrý pocit. 
Do MYJÓMI jsem nastoupil s 
určitým očekáváním, ale do zcela 

Najdete si při vašem pracovním vytížení také 
čas na nějaký způsob relaxace?

Původně mám technické vzdělání se zaměřením
na zemědělství, ale nejdéle jsem ve svém profesním 
životě působil u policie; více než deset let jsem 
sloužil u pořádkové policie v kynologické skupině, 

ŽIVOT V MYJÓMI

„Práce je pro mě výzva.“

poslední roky jako její vedoucí 
v rámci městského ředitelství 
Policie ČR Brno. Pak jsem pracoval 
více než deset let u logistické 
společnosti Geis, kde jsem řídil 
a koordinoval dopravu v rámci 
Jihomoravského kraje. Když jsem 
se dozvěděl, že v MYJÓMI hledají 
vedoucího výroby, rozhodl jsem 
se to zkusit – zaujala mě hlavně 
myšlenka zaměstnávání zdravotně 
hendikepovaných osob, protože 
podle mého názoru má smysl 
a vidím v ní značný potenciál. 
A práce  s lidmi mě vždycky bavila.

dosáhl co nejvyšší efektivity, ale 
zároveň dílny nepřetížil - není to vždy 
jednoduché. Zároveň to ale pro mě 
představuje další výzvu.

Snažím se o to. Největším relaxem je pro mě sport, 
ten mě vždycky moc bavil. V létě třeba kolo nebo 
turistika, hlavně chození po horách, v zimě zase lyže. 
A také rybolov, který beru spíše jako pasivní 
odpočinek v přírodě, ideální pro srovnání myšlenek. 
A samozřejmě nemůže chybět moje rodina.

jiné oblasti, než kde jsem léta působil. Musel jsem 
se naučit hodně nových věcí, ale myslím si, 
že to byl krok správným směrem.



Co pro vás práce v MYJÓMI 
znamená?
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OKÉNKO Z DÍLNIČKY

MYJÓMI JE I V RUMBURKU

„Aktuálně v montážní dílně balíme dřevitou vlnu – 
děláme dva tisíce balíčků denně,“ uvedla na 
začátku února vedoucí rumburské pobočky Lucie 
Kašparová. Balíčky dřevité vlny jsou po 30 a po 40 
gramech a do každého pytle jich zaměstnanci 
naskládají padesát. Denně tedy naplní 40 velkých 
pytlů, které jsou průběžně odváženy k zákazníkovi. 
I za relativně krátkou dobu si již zaměstnanci spolu 
‚sedli‘. Od začátku února se v montážní dílně rozjel 
dvousměnný provoz a kolektiv zaměstnanců, kteří 
pracují od dvou do šesti hodin denně, anebo pouze 
některé dny v  týdnu podle zdravotním stavu

Na dvě směny už pracují zaměstnanci montážní 
dílny, která byla v  říjnu uvedena do provozu
v  severočeském Rumburku. Montážní dílna
v  ulici Slovenského národního povstání
k začátku února zaměstnávala 30 lidí, šicí dílna 
otevřená v  listopadu je zatím koncipovaná
pro osm šiček, ale v případě potřeby je možné 
její rozšíření. 

a potřeb, se ucelil. „Myslím, že se to už podařilo 
skloubit a lidé jsou spokojení jak s  prací, tak
v kolektivu,“ sdělila Lucie Kašparová. 

Nyní je „v kurzu“ dřevitá vlna

Ta v podstatě iniciovala i vznik rumburské pobočky. 
„Dříve jsem pracovala jako vedoucí v  jiné chráněné 
dílně, ale nebyla jsem tam spokojená a odešla jsem.              
Přes kamarádku jsem se dozvěděla o brněnském 
MYJÓMI a navrhla panu předsedovi představenstva 
Petru Horkému, zda nechce expandovat
do Rumburku, protože je tu vysoká míra 
nezaměstnanosti a mnoho zdravotně znevý- 
hodněných lidí, kteří mají problém uplatnit se na trhu 
práce, i když by pracovat chtěli.   
Podle mého zjištění jich byly více než dvě stovky,
i když u nás jsou i jiné chráněné dílny, a tento údaj mi 
pak potvrdili na úřadu práce,“ upřesnila Lucie 
Kašparová s  tím, že v  okolí je navíc řada domovů
a i v nich se najdou zruční klienti, kteří mají zájem
o práci.

Rumburk
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NOVÉ ŠVADLENKY V RUMBURKU

Slovo dalo slovo a za pomoci rumburského úřadu 
práce a tipu vedení města na vhodné prostory byla 
nová pobočka MYJÓMI na světě. Nyní už je situace 
taková, že v Rumburku využívají při získávání nových 
zaměstnanců jak služeb místních agentur Pondělí
a Krok, které se zabývají sociální rehabilitací, tak 
i osobního doporučení stávajících zaměstnanců, kteří 

Šicí dílna se nachází na ulici Matušova, necelých 500 metrů od montážní dílny.

MONTÁŽNÍ DÍLNU V RUMBURKU 
VEDE PANÍ LUCIE
Lucie Kašparová od loňského října vede montážní 
dílnu v Rumburku, dříve působila jako vedoucí v jiné 
chráněné dílně. Když se dozvěděla o MYJÓMI, 
kontaktovala předsedu představenstva Petra 
Horkého s tím, zda firma nechce expandovat právě 
do Rumburku, kde je velké množství zdravotně 
znevýhodněných lidí, kteří by rádi pracovali, ale 
nemají kde.

Lenka Mašová, redakce

přivádějí své známé. Nejtěžší je dát dohromady 
dobrý kolektiv, protože každý člověk je jiný, 
nicméně většina se musí podřídit menšině                 
a systému práce. „A když se tohle podaří, práce 
pěkně odsýpá a lidé jsou spokojení. No a já 
samozřejmě také – teď už mám v  dílně i dvě 
mistrové, takže je to pohoda,“ dodala vedoucí.



O VÝROBKY Z MYJÓMI SE SOUTĚŽÍ I JINDE
SOUTĚŽ PRO ŠKOLÁKY SOUTĚŽ 

#SKOLANAMIRU

VÁNOČNÍ SOUTĚŽ - RODINNÉ PASY

Výtvarná a literární soutěž Darování krve 
očima dětí a mládeže na webu 
www.daruj-krev.cz, na níž se podílí i fan klub 
brněnských fanoušků a hudebníků, je jednou 
z akcí, které přispívá i MYJÓMI družstvo 
invalidů. A protože náš sociální podnik 

Zapojili jsme se rovněž do soutěže Essential College - první vysoké 
školy, kterou si mohou studenti vytvořit na míru. Po vyplnění 
dotazníku na webu www.essentialcollege.cz/soutez mají 
respondenti možnost získat celkem sto párů našich stylových 
ponožek. Z toho je v soutěži na výběr 50 párů s logem i v barvách 
vysoké školy nebo 50 jednobarevných párů též z naší pletací dílny.

Betelné šátky se zimním motivem se koncem 
minulého roku pro změnu staly neodmyslitelnou 
součástí soutěže na rádiu Hitrádio City Brno. V 
soutěži byla také spousta dalších zajímavých 
výher od jiných partnerů. Tuto soutěž vyhlásily 
Rodinné pasy coby slevový systém, který je 
realizován Jihomoravským krajem v rámci jeho 
prorodinné politiky.

přivádějí své známé. Nejtěžší je dát dohromady 
dobrý kolektiv, protože každý člověk je jiný, 
nicméně většina se musí podřídit menšině                 
a systému práce. „A když se tohle podaří, práce 
pěkně odsýpá a lidé jsou spokojení. No a já 
samozřejmě také – teď už mám v  dílně i dvě 
mistrové, takže je to pohoda,“ dodala vedoucí.
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MÍSTO, KDE ŽIJEME
ŠKOLNÍ PŘEDMĚT V LABORATOŘÍCH
POZDRAV
KYSELÉ ŽLUTÉ OVOCE
POVRCHOVÝ DŮL 
SLOVNÍ VÝRAZ PRO PÍSMENO "Y"
MATERIÁL ZÍSKANÝ ODŘEZÁNÍM KŮRY DUBU KORKOVÉHO
KMEN PORAŽENÉHO STROMU
ŽIVOČICH S DLOUHÝM KRKEM
TRÁVICÍ ORGÁN V TĚLE

do emailu uvádějte jméno a příjmení, pokud jste z MYJÓMI, tak uvádějte i Vaši dílnu a pobočku 

SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
VYLUŠTĚTE SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKU 
TAJENKU POSÍLEJTE NA SOUTEZ@MYJOMI.CZ 24. 5. 2021

ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ VYLOSUJEME VÝHERCE
VÝHERCE BUDEME KONTAKTOVAT DO 28. 5. 2021

Balíček ručního mytí vozidla P2
Kosmetický balíček
250 g kávy MYJÓMI dle výběru

1
2

3
4

1. cena

2. cena

3. cena

CENY PRO VÝHERCE

Jitka Musilová
Jaroslav Raiskup
Simona Pátková

1. cena

2. cena

3. cena

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

podporuje dárcovství krve, 
dárcům je následně předávána 
slevová knížka, kde najdou i 
slevu na umytí auta v ruční 
myčce MYJÓMI. Literárně - 

výtvarná soutěž na podporu kampaně 
statutárního města Brna DARUJME KREV 
PRO BRNO je určena žákům základních a 
studentům středních škol. Vyhlášení vítězných 
prací a jejich autorů proběhne nejpozději do 
20. května. Mezi cenami výherci objeví i 
„Myjómácké“ Betelné šátky a také ponožky z 
naší Ponožkárny. Hlavním partnerem akce je 

fan klub Komety Brno.
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Čtyři tisíce ponožek 
pro ČEZ vystřídaly 
vánoční balíčky

Oboustranná radost
ze spolupráce

PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

Lenka Mašová, redakce

Jedním z  klientů Revenia byl také Nadační fond
SENIOŘI SKUPINY ČEZ. Jeho vánoční balíčky vedle 
výběrové kávy NATURPARK 12 pocházející ze sociálního 
podniku Revenia obsahovaly produkty dalších sociálních 
podniků, včetně originálních ponožek z  pletací dílny 
MYJÓMI.

Spolupráci se Skupinou ČEZ MYJÓMI navázalo již v roce 
2019, kdy pro energetiky v  brněnské pletací dílně upletli 
čtyři tisíce ponožek s  logem na přání, a to včetně jejich 
následné kompletace. Tato první zakázka ovšem zabrala 
delší dobu, než s jakou bylo původně počítáno. „Protože 
tehdy došlo k technickým problémům v  dílně, trvalo 
zhotovení a zkompletování ponožek téměř tři měsíce, 
ačkoliv bychom tento objem práce jinak byli schopni 

Vánoční balíčky pro firemní klientelu spolku Revenium 
loni před Vánoci kompletovali zaměstnanci brněnské 
dílny MYJÓMI družstva invalidů. Jejich obratnýma 
rukama prošlo téměř pět tisíc vánočních balíčků. 
Kompletace včetně dalších logistických úkonů, jako je 
například polep štítky či odvoz balíčků na poštu, jim 
zabrala přibližně pět týdnů. 

zvládnout podstatně dříve, asi tak do měsíce,“ popsal 
počátek spolupráce se Skupinou ČEZ předseda 
představenstva MYJÓMI družstva invalidů Petr 
Horký. „Naši zákazníci naštěstí byli s  kvalitou 
dodaných ponožek spokojeni, takže nás oslovili 
znovu s další zakázkou,“ doplnil předseda.
Ohlasy na vánoční balíčky s  veselými ponožkami
a kvalitní fair-trade kávou byly nadšené, takže 
pokračování spolupráce nic nebrání ani do 
budoucna.
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Víte, jak se nyní počítají dovolené? Znáte pravidla pro speciální benefit Sick day? Víte, do kdy se nově čerpá 
stará dovolená nebo jak je naplánovaná celozávodní dovolená na konec roku? Na tyto otázky Vám odpoví naše 
"sociálně-právní" okénko, a pokud bychom Vám vše nezodpověděli, pak se můžete obrátit na paní Michaelu 
Tajovskou, která jako mzdová účetní zpracovává v účetním programu tyto údaje. Věříme, že Vám na většinu 
otázek odpoví tato dvoustrana věnovaná dovoleným, neboť nabízí i modelové příklady.

CO JE NOVÉHO U DOVOLENÉ...SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA 

Ke změnám týkajícím se dovolených došlo od začátku 
letošního roku v souvislosti s novelou zákoníku práce. 
Dosavadní základní čtyřtýdenní výměra dovolené 
zůstává, její výše je však odvozena od  týdenní 
pracovní doby zaměstnance.  Výše nároku
na dovolenou je nově evidována v hodinách a zjistí se 
součinem týdenní pracovní doby zaměstnance
v hodinách a  roční výměry dovolené v týdnech. To je 
důležité právě pro ty, kteří pracují na zkrácený úvazek. 
Vykazování dovolené ve dnech v praxi představovalo 
nerovnost zejména u lidí s delšími či kratšími směnami, 
s kratšími úvazky a u těch, jimž se režim v průběhu roku 
změnil. Nový způsob má rovněž zjednodušit přepočet 
nároku na dovolenou při změně týdenní pracovní doby 

zaměstnance v  průběhu roku i  zjištění nároku na 
dovolenou u nerovnoměrně rozvržené pracovní doby.
Kupříkladu u zaměstnance s  pravidelnou týdenní 
pracovní dobou 40 hodin, který pracuje celý 
kalendářní rok, to v praxi znamená, že bude mít nárok 
na  160  hodin dovolené (4  týdny základní výměry 
dovolené × stanovená týdenní pracovní doba 40 hodin). 
Jeden den dovolené představuje 8 hodin a pro 
takového zaměstnance se v  podstatě nic nemění. 
Například při polovičním úvazku (4 hodiny denně, což je 
20 hodin týdně) má zaměstnanec i nadále nárok na 20 
pracovních dní dovolené, nicméně jeden den jeho 
dovolené čítá 4 hodiny, takže v součtu jde o 80 hodin 
dovolené ročně.

Novela  změnila evidenci dovolených 

2 dny x 4 hodiny

Pokud zaměstnanec neodpracoval celý kalendářní 
rok, má nárok na poměrnou část dovolené po čtyřech 
odpracovaných týdnech.

Za předpokladu, že v  práci setrvá méně než čtyři 
týdny, nárok na dovolenou mu nevznikne. I nadále si je 
například možné vybírat půlden dovolené v souvislosti 
s  ustanovením, že  čerpání dovolené může 
zaměstnavatel zaměstnanci s  jeho souhlasem 
výjimečně určit v  rozsahu kratším, než činí délka 
směny, nejméně však v délce její jedné poloviny.

PŘÍKLAD 1 PŘÍKLAD 2

VÝPOČET VÝPOČET

x
x

děleno

děleno

Zaměstnanec s pravidelnou pracovní dobou
1. půlrok pracuje na plný úvazek (40 hodin týdně) a od 
2. pololetí přejde na poloviční úvazek (20 hodin týdně). 
Má nárok na dovolenou za celý rok ve výši 120 hodin.

Od 1. 1. 2021 do 30. 6. 2021 má zaměstnanec 
nárok na dovolenou ve výši 80 hodin:
40 hodin / týden

52 týdnů × 26 týdnů (délka 1. pololetí)

x20 hodin / týden 4 týdny základní výměry 
dovolené 

52 týdnů × 26 týdnů (délka 2. pololetí)
tedy 20 x 4 = 80 : 2 = 40

Za obě pololetí: 80 + 40 = 120 hodin

minus plus
=

=

=

Zaměstnanec má od pondělí do středy osmihodinové 
směny, ve čtvrtek a v pátek čtyřhodinové. Má nárok na 

dovolenou ve výši 128 hodin.

Zaměstnanec má týdenní pracovní dobu 32 hodin:
32 hodin / týden

3 dny x 8 hodin
32 x 4 = 128 hodin

80 hodin (40 x 4 = 160 : 2) 

40 hodin (20 x 4 = 80 : 2)

4 týdny základní výměry dovolené 

4 týdny základní výměry dovolené 

Od 1. 7. 2021 do konce roku má zaměstnanec 
nárok na dovolenou ve výši 40 hodin:

MODELOVÉ PŘÍKLADY
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Personální oddělení a redakce, MYJÓMI

Vzhledem k tomu, že se jedná o speciální benefit, tedy 
náhradu platu ve 100 % výši průměrného výdělku, tak
na něj mají nárok pouze ti zaměstnanci, kteří plní své 
pracovní povinnosti - chodí řádně a včas do práce a mají 
odpracované hodiny v souladu s fondem pracovní doby, 
který mají uvedený v pracovní smlouvě.

Nárok na SD povolují vedoucí směn na základě 
aktuálního přehledu v docházce, aby nebyl tento 
benefit zneužit. Zaměstnanec, který má v docházce 
minusové hodiny, nárok na SD ztrácí. O ztrátě
i znovuobnovení nároku na SD rozhoduje vedení 
družstva. Zaměstnanci, kteří o benefit SD přišli nebo jej 
vyčerpali, mají ve své kolonce číslo 0.

Je nutné, aby každý zaměstnanec měl telefonní kontakt 
na svého přímého nadřízeného a včas jej upozornil
na svoji nepřítomnost. Pokud zaměstnanec pocítí 
nevolnost už ve večerních hodinách po práci nebo před 
ní, bude informovat nadřízeného SMS zprávou. V den 
práce informujte nadřízeného minimálně jednu hodinu 
před začátkem pracovní směny. Čím dříve však o svém 
problému dáte vědět, tím lépe.

Děkujeme, že Sick days využíváte správně, tedy
k překlenutí krátkodobých zdravotních problémů 
akutního charakteru, se kterými není nutné 
navštívit lékaře (běžné nachlazení, oslabení 
imunity, naléhavé střevní potíže, silné bolesti zad 
nebo migréna, zvýšená teplota či jiné 
krátkodobé zdravotní indispozice).

A když jsme u tématu DOVOLENÁ, již třetím rokem
MYJÓMI poskytuje speciální benefit zvaný Sick day 
(SD). Každý zaměstnanec má nárok po uplynutí 
tříměsíční zkušební lhůty na celkem 5 pracovních 
dnů SD v roce s tím, že lze čerpat maximálně 2 dny 
zdravotního volna za sebou. V případě, že jej 
zaměstnanec nevyužije v daném roce, nepřevádí se 
do dalšího roku ani nelze proplatit.

Michaela Tajovská
mzdová účetní
      +420 734 646 798
      mtajovska@myjomi.cz

Zaměstnanci se mohou se svými
dotazy k výpočtu dovolené obrátit na:

STANOVENÍ CELOZÁVODNÍ
DOVOLENÉ

Vedení družstva rozhodlo, že 
si svátky v letošním roce 

užijeme od 23.12. 2021 do 2.1. 
2022. Poslední pracovní den 
tohoto kalendářního roku je 

stanoven na středu 22. prosince 
2021. Počínaje čtvrtkem 23.12. 

2021 budeme tedy všichni 
čerpat celozávodní dovolenou.

SPECIÁLNÍ BENEFIT - SICK DAY (SD)
placené volno při náhlé zdravotní indispozici

STARÁ DOVOLENÁ

Nově od tohoto roku je možné vybrat 
starou dovolenou do konce května 

(původně to bylo do březena).

Dobrý den,
necítím se dobře, ráno napíši, 
jestli je mi lépe a budu moci 

přijít do práce.
Jiří Novák

SMS ODESLAT
I S PODPISEM SVÉMU 
VEDOUCÍMU

VÁŠ 
VEDOUCÍ

Vzorová
SMS

JAK POSTUPOVAT S OZNÁMENÍM SICK DAY
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KDO JE KDO V MYJÓMI
Petr Horký 
předseda 
představenstva
+420 605 259 567
phorky@myjomi.cz

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

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

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

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

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 
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BENEFITY PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE MYJÓMI

1x ročně mytí vozidla se slevou 70 % 
na program 1 až 5 každé další objednání 
v daném roce sleva 40 %

MYTÍ VOZIDEL

Adresa: 
Brno – Královo pole
Křižíkova 72 
PO-PÁ  7-17 h
Objednávky u paní  
Jany Svobodové        777 278 705

PRÁCE NAŠICH ŠVADLENEK

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

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

BETELNÉ ŠÁTKY

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

Sleva platí na všechny šátky i potiskem na přání.

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

bstejskalova@myjomi.cz        603 394 065

MOBILNÍ VOLÁNÍ
Zvýhodněný tarif od T-mobile

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.

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

Káva levnější až o 60% než v maloobchodní síti je 
stále k zakoupení. Viz předchozí číslo Zpravodaje.

V případě zájmu kontaktujte 
paní Moniku Šebestovou msebestova@myjomi.cz

ACTIVEPASS

LUXUSNÍ KÁVA

360,- Kč měsíčně
1 vstup denně zdarma

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

V případě zájmu kontaktujte paní Brigitu Stejskalovou

Objednávky i následný prodej 
bude probíhat přes vedoucího 
Vaší dílny nebo se můžete 
dostavit na pletací dílnu 
podle aktuální situace.

ČEPICE BAVLNĚNÁ JEDNOVRSTVÁ
ČEPICE BAVLNĚNÁ DVOUVRSTVÁ
ČEPICE BAVLĚNÁ PĚTIBAREVNÁ
ČEPICE S POTISKEM
ČEPICE FLEECOVÁ NA CULÍK
SADA - ČEPICE + BETELNÝ ŠÁTEK
ČELENKA FLEECOVÁ
PÁROVÉ RUKAVICE

Tyto ceny jsou určené pro zaměstnance MYJÓMI

100,- Kč
180,- Kč
230,- Kč
210,- Kč
180,- Kč
325,- Kč

70,- Kč
150,- Kč

Objednávky i následný prodej za zaměstnanecké 
ceny bude probíhat přes vedoucího Vaší dílny nebo 
se můžete obrátit na mnesrstova@myjomi.cz

Aktuální nabídku najdete 
na www.betelnesatky.cz 
v kategorii DOPLŇKY.

(ceny jsou bez DPH)

PROFI NA MÍRU 1 PROFI NA MÍRU 4
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V MYJÓMI uvítáme, když se budete chtít námi pochlubit nebo nám pošlete kontakt   
na nové spolupráce. Jestli si chcete přečíst o našich výrobcích a službách i někde 
jinde než zde ve zpravodaji, můžete nám navrhnout své nápady na propojení.

máte dobré vztahy nebo známé v redakcích různých časopisů nebo zpravodajství
máte prostor na svém webu/eshopu - aktualita, blog, reference
je Vám sociální tématika blízká a jako starostové, zastupitelé nebo mluvčí vidíte 
potenciál v tom, co děláme
znáte kvalitní nadšené influencery, freelancery nebo bloggery, kteří by chtěli podpořit 
sociální podnik
chcete zapojit výrobky nebo služby do nových věrnostních programů
znáte lokální aktéry, zajímavé soutěže nebo sportovní kluby
chcete nás propojit se známými tvářemi, sportovci, herci nebo jinými umělci

Máte rádi naši MYČKU, BETELNÉ ŠÁTKY NEBO PONOŽKÁRNU a dlouhodobě                    
s MYJÓMI spolupracujete? Pojďme společně připravit příběhovou referenci s fotkami na 
Vašem webu. Případně i kdekoliv jinde, kde byste si přáli MYJÓMI vidět nebo si o něm 
chtěli přečíst. A proč vlastně ne? Všichni v MYJÓMI věříme, že nic není nemožné, ostatně 
máme přece firemní heslo JSME NEOBYČEJNÍ.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

MÁTE NÁPAD NA MARKETINGOVOU SPOLUPRÁCI?

Jaké typy spolupráce MYJÓMI vyhledává nebo 
v čem nám můžete pomoci? Jestliže...

A čím tedy můžeme začít?

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

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

OSTATNÍ PARTNEŘI

POMOC PRO

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


