ŽIVOT

ČÍSLO

6

ZÁŘÍ
2021

SVITAVSKÁ DÍLNA SE SPECIALIZUJE
NA DŘEVITOU VLNU A PODESTÝLKU
strana 8

SČMVD PODPORUJE
I SOCIÁLNÍ DRUŽSTVA
strana 6
JAKO MYJÓMI

STROJNÍ VYBAVENÍ
V MYJÓMI
strana 4
SE ROZRŮSTÁ

AUTA Z WINNING GROUP
TO DO MYČKY MYJÓMI
NEMAJÍ DALEKO strana 11

25

1

50

2

100

4

250

10

500

20

1000

40

2500

100

ÚVODNÍ SLOVO

PŘEDSEDY SČMVD

Vážení dobrosrdeční pracovníci v MYJÓMI,

po návštěvě ve vašem družstvu jsem se ještě více
utvrdil v přesvědčení, že společná práce a její
hmatatelné výsledky přinášejí uspokojení lidských
potřeb, především sociálních a morálních, ale také
ekonomických a celospolečenských.

O to více si vážím, pane předsedo, pozvání od vás
i toho, že jsem měl možnost na vlastní oči vidět
všechny ty opravdu velmi „krásné a čisté duše“
ukryté ve vašich pracovnících. Mnohdy se mi tito
pracovníci ani nezdáli zdravotně postižení, protože
z jejich elánu, zručnosti a „zapálení“ bylo znát, že
našli svoje uplatnění a zvládají různorodé činnosti na
všech pracovištích družstva velmi dobře.
Rád jsem navštívil vaše družstvo a přijal nabídku
se podělit o své zážitky prostřednictvím úvodníku
zpravodaje Život v MYJÓMI. Děkuji, že jste mě
společně s vaší kolegyní Petrou Blachovou provedli
rozsáhlým areálem brněnského pracoviště. Zhlédl
jsem například šicí dílnu a měl jsem možnost
pohovořit s pracovnicemi o zpracování náročných
zakázek i osobních poznatcích v oděvní výrobě,
navštívil jsem pracoviště kompletování součástek
k upínacímu zařízení pro přepravu kol, pracoviště
zaměřené na úpravu plastů a jejich přípravu k další
recyklaci, kompletaci a balení kosmetiky do
dárkových vánočních kartonů, kompletaci součástek
pro finální montáž výrobků, dílnu na pletení ponožek,
tisků a zhotovení reklamních předmětů. Velmi mě
překvapil rozsáhlý skladovací prostor, systém svozu
a distribuce vlastních výrobků družstva a logistika.
Vaše činnost je velmi obsáhlá a záběr služeb široký.
Na počátku bylo ruční mytí vozidel a od „myjó mi
káru“ v brněnském hantecu vznikl i název družstva.
Betelné šátky jsou dalším příkladem toho,
že i v pandemickém období družstvo naplňovalo
svoje opodstatnění na trhu v dodávkách ochranných
prostředků.
Je toho opravdu mnoho, čím se zabýváte, a nejenom
na pracovišti v Brně, a o tom všem jsme si popovídali
u „luxusní“ fair-trade kávy. A nejen o všech
činnostech družstva, ale i o problémech
zaměstnávání zdravotně postižených lidí. Ale
vlastně i o tom, že tyto problémy jsou kompenzovány
„šťastnými tvářemi a výrazy v nich“ pracovníků
družstva MYJÓMI, nacházejících celospolečenské
uplatnění na trhu práce, a jejich radost z toho, že se

mohou společně setkávat při práci i mimopracovních akcích, které pro ně organizujete,
a mohou si osobně vyměňovat společná témata.
Od převzetí agendy Svazu českých a moravských
výrobních družstev v polovině června letošního roku
se snažím pomoci procesu zaměstnávání osob
zdravotně postižených (OZP) a usiluji při všech
jednáních s vládními činiteli o zabezpečení přípravy
materiálů ke schválení ve vládě k navýšení
příspěvků zaměstnavatelům OZP pro zbývající
období roku 2021. Po pravdě je to náročný úkol
a paní ministryně Maláčová se velmi těžce
přesvědčuje k tomu, aby materiál předložila vládě
ke schválení. Podpora ze strany pana premiéra
Babiše i vicepremiéra pana Havlíčka mi byla již
přislíbena.
Do parlamentních voleb již nezbývá mnoho času,
o to intenzívnější jsou nyní všechna jednání. Věřme,
že to dopadne dobře. V našem Svazu máte oporu
a jsme připraveni vám s čímkoliv pomoci. Naše
služby znáte a zcela jistě využíváte velké části
výhod daných rámcovými smlouvami. Vaše
družstvo a všechna pracoviště si určitě zaslouží
finanční podporu i ze strany státu. Jste dynamické
družstvo a máte mnoho investičních plánů.
Investice do vašich pracovníků je ale ta
nejdůležitější a nejzáslužnější.
Obdivuji vás všechny, přeji vám mnoho úspěchů
a rád vás znovu přijedu navštívit. Mějte se hezky!

ŽIVOT V MYJÓMI

Ing. Leo Doseděl

předseda Svazu českých
a moravských výrobních družstev
www.scmvd.cz
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KVALITNÍ RUČNÍ PRÁCI ZAMĚSTNANCŮ
MYJÓMI DOPLŇUJE NEZBYTNÉ STROJNÍ VYBAVENÍ
Ačkoliv se ve firmě MYJÓMI klade velký důraz na
ruční práci, některé oblasti její činnosti se bez
strojního vybavení neobejdou. Mimo zařízení
brněnské pletací dílny i šicích dílen, které
představuje samostatnou kapitolu, družstvo využívá
rovněž různé speciální stroje. Nejvýznamnější jsou
stroje na blistrování a tepelné smršťování, dále jde o
sublimační tiskárnu pro potisk Betelných šátků či
tiskárnu pro nástřikovou metodu ink-jet pro
kontinuální potisk obalů. K dispozici je i technika na
etiketování či pásové balení krabiček.

BLISTROVÁNÍ
Speciální balicí stroj je v MYJÓMI určený pro balení
výrobků pomocí kartonu a průhledné plastové
tvarované folie z PVC, PET a podobných materiálů.
Tento způsob balení chrání například před vlhkostí,
prachem, rozbitím a dalšími nepříznivými vlivy a je
vhodný kupříkladu pro zabalení baterií, žárovek, malé
elektroniky a jakéhokoliv dalšího drobnějšího zboží s
výjimkou potravinových výrobků, produktů, které
podléhají zkáze, léků a předmětů pro pyrotechnické
použití. Stroj, který je umístěný v brněnské pobočce, se
využívá kupříkladu k balení různých typů bazénových
testů.

TEPELNÉ SMRŠŤOVÁNÍ
Pro balení jak malých, tak i rozměrnějších předmětů je
vhodné tepelné balení produktů pomocí smršťovací
fólie. Balení je velmi rychlé a efektivní a zajišťuje
dostatečnou ochranu zboží. „V současné době už
disponujeme sedmi stroji, protože máme i větší zakázky.
Tato činnost se aktuálně provádí v dílnách v Třebíči,
Brně a Miroslavi,“ upřesnil předseda představenstva
MYJÓMI družstva invalidů Petr Horký s tím, že v Třebíči
jsou instalovány tři stroje a po dvou je v Brně
a v Miroslavi.
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SUBLIMAČNÍ TISK
Sublimační tiskárna se speciálním inkoustem se v
brněnské dílně využívá zejména pro potisk
polyesterových Betelných šátků – pracuje na základě
transferu barvy z přenosového dvouvrstvého papíru na
látku, která má být potištěna daným obrázkem. Zvolený
motiv se při přenosu v termolisu dostane mikropóry do
struktury materiálu a po ochlazení zůstane zafixovaný
uvnitř něj. K sublimaci, tedy trvalému zabarvení vláken
materiálu, dochází při teplotě asi 170 °C. Výhodou
sublimačního potisku, který umožňuje dosáhnout
výrazných a stálých barev, je absence popraskaného
nebo odlupujícího se obrázku.

BEZKONTAKTNÍ INKJET POTISK
Nová tiskárna LINX 8900 včetně dopravníku pro metodu
kontinuálního ink-jet tisku, tedy pomocí nástřiku, se v
brněnské pobočce využívá pro potisk obalů pro různé
výrobky – například dárkové balení čokolády nebo
kosmetiky, prostě všude, kde je třeba uvádět čárový
kód, QR kód, alfanumerické zprávy, grafiku, loga či
různé další symboly. Písmo může být vysoké od 1,8 do
8,8 milimetru, nejvyšší rychlost tisku dosahuje 2,92
metru za sekundu při maximálním použití 1333 znaků.
Pomocí ink-jet tisku se dá potiskovat papír a karton,
sklo, kov, plast nebo fólie a pásky, přičemž zmíněná
tiskárna, jež je k dispozici v brněnské dílně, zvládne tisk
tří řádků jednou tryskou. Barva nástřiku při kontinuálním
tisku je standardně černá, nicméně v případě velké
zakázky je po dohodě možné zajistit i jinou barvu.
Družstvo aktuálně zajišťuje nový dopravník, jenž umožní
využití technologie nástřiku i u rozměrnějších předmětů.

Technologie bezkontaktního inkjet potisku umí tisknout
důležité informace na výrobky, které jsou personifikované
(například datum, šarži, odrůdu, příchuť a podobně).

NAPSALI O NÁS VE VÝROBNÍM DRUŽSTEVNICTVÍ
MYJÓMI spolupracuje s různými subjekty,
které vydávají svoje periodika. I v nich se
čas od času objeví nějaký článek
pojednávající o tom, co se v brněnském
družstvu invalidů, případně jeho pobočkách
v dalších koutech ČR děje. Časopis Výrobní
družstevnictví vycházející pod hlavičkou
Svazu českých a moravských výrobních
družstev (SČMVD) je jedním z těch, kde se
prezentujeme téměř pravidelně.

ŽIVOT V MYJÓMI
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SVAZ ČESKÝCH A MORAVSKÝCH VÝROBNÍCH DRUŽSTEV
PODPORUJE I SOCIÁLNÍ DRUŽSTVA JAKO MYJÓMI
SČMVD je významnou institucí, jejíž členskou
základnu tvoří zhruba 200 výrobních družstev z celé
České republiky. Zároveň je pro své členy
profesionálním informačním centrem a disponuje
řadou odborníků, kteří poskytují družstvům právní
služby, daňové, ekonomické a finanční poradenství,
připravují a realizují pro pracovníky družstev
vzdělávání a odborné semináře, organizují společné
expozice na veletrzích a výstavách doma i v zahraničí.
Svaz aktuálně řídí předseda Ing. Leo Doseděl, generální
ředitelkou je Ing. Soňa van Deelenová, jednotlivé odbory

řídí ředitelé, jimž podléhají odborní pracovníci. Neméně

významná je i pozice Jany Henychové, šéfredaktorky
časopisu Výrobní družstevnictví, ve kterém si můžete

přečíst zajímavé články a reportáže z jednotlivých
družstev a do něhož občas přispěje i MYJÓMI.

A JAK ŠÉFREDAKTORKA VÝROBNÍHO DRUŽSTEVNICTVÍ VNÍMÁ
SPOLUPRÁCI S NAŠÍM DRUŽSTVEM MYJÓMI?
Je hodně družstev, se kterými spolupracuji ve věci
dodávání
podkladů
do
časopisu
Výrobní
družstevnictví. Jen málokteré má ale člověka pro
komunikaci s veřejností na tak vysoké úrovni, jako
má brněnské družstvo invalidů MYJÓMI. S
družstvem jsem se setkala kdysi dávno při jiné
příležitosti a v porovnání se současnou spoluprací
ve věci PR aktivit je to rozdíl opravdu propastný.
Málokterá firma má to štěstí, že se jí kromě
perfektně sladěného pracovního týmu povedlo
nalézt také PR pracovnici, která dodá perfektně
napsané podklady a fotografie v tiskové kvalitě, a
především rychle komunikuje.
A tak vlastně pomalu, ale jistě, vznikala opravdu milá
spolupráce mezi časopisem Výrobní družstevnictví,
jehož vydavatelem je SČMVD, a družstvem
MYJÓMI. Jako partnery mám ráda spolehlivou
protistranu, neboť kromě obsahu a výroby časopisu
musím zajišťovat také termíny tisku, distribuce atd.
V neposlední chvíli bych ráda zmínila, že si nesmírně
vážím všech družstev a potažmo všech
firem, které dovedou v této těžké době
zajistit pro x dalších lidí práci. Pokud se
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navíc podaří sehnat ji pro zdravotně postižené
osoby, patří firmě dík o to větší. Často si lidé vůbec
neuvědomují, že pro zdravotně postižené
pracovníky má práce i jiný smysl, než jsou peníze
nutné na obživu. Protože nemohou s ohledem na
jejich zdravotní omezení dělat vše, co by dělali
rádi, je pro ně práce často jedinou formou zábavy,
činnosti, kde se mohou realizovat a dostat se
alespoň trochu do lepší nálady, třeba v kolektivu
ostatních kolegů. Doufejme, že tuto skutečnost
zaregistrují také kompetentní osoby z nejrůznějších institucí, aby se společně povedlo pro
tyto pracovníky, kteří navíc často dělají práci,
kterou nikdo jiný dělat nechce, vytvořit
odpovídající pracovní podmínky. Zdravotně
postižený totiž jednou může být každý z nás.

Jana Henychová

šéfredaktorka časopisu
Výrobní družstevnictví

www.scmvd.cz
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PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ
„MYJÓMI MĚ STRAŠNĚ
MOC NAUČILO, ALE I DALO...“

ŘÍKÁ EVA SLÁMOVÁ

V dobrém slova smyslu již „inventářem“ je v MYJÓMI
administrativní pracovnice Eva Slámová. Zná
a pamatuje všechno a také všechny, kteří družstvem
invalidů od roku 2014 prošli, protože pro jeho
zakladatele pracovala už v době, kdy teprve docházelo
ke sloučení dvou brněnských automyček, což bylo
impulsem k založení MYJÓMI.

cestovat mimo Brno. A já mám řidičák, jak říkám,
chráněný památkovým úřadem, a sama už aktivně
neřídím. Prostě už toho bylo hodně, i když mě práce
moc bavila, začal to být velký stres, takže se mi ulevilo,
když v roce 2018 nastoupila paní Drábková, která
si personalistiku postupně převzala. Mně zůstalo
všechno související s docházkou.

Kudy vedly vaše profesní cesty, než jste se
dostala do MYJÓMI?

Já jsem vlastně celoživotní pošťák – na poště jsem
pracovala dohromady pětatřicet let, vystřídala jsem různé
pozice od přepážky přes doručovatelku až po hlavní
pokladní. Myslela jsem, že pošta by beze mě nebyla,
ale nakonec to dopadlo tak, že jsem onemocněla,
skončila v invalidním důchodu a pošta fungovala dál…

Ale vy jste zůstala bez práce a bez iluzí...

Pak jsem ještě osmnáct let dělala na poště vyúčtování,
ale nakonec moje místo zrušili a já po pětatřiceti letech
skončila na úřadu práce. Byla jsem tam osm měsíců,
nic nesehnala, do toho řešila zdravotní problémy a byla
jsem ze všeho dost špatná. Prošla jsem ale různými kurzy,
semináři a školeními s tématy administrativa nebo
personalistika a naučila se pracovat i v jiných počítačových
programech, než jsem znala z pošty. A pak jsem našla
inzerát, kde sháněli administrativního pracovníka. Měsíc
se nikdo neozval, takže už jsem to pustila z hlavy, ale pak
mě pozvali na pohovor. Byl to pan Horký a přijali mě.

A co se dělo pak?

Pan Horký vedl v té době myčku, ale už se společníky
zakládali družstvo. Přijímala jsem auta na mytí, vybírala
peníze, vedla pokladnu, předávala auta, vedla docházku
šesti zaměstnancům myčky, prostě co bylo potřeba.
Když pak družstvo vzniklo, začali se nabírat
zaměstnanci, takže jsem dělala i personalistiku, dávala
inzeráty, zvala lidi na pohovory a vybírala nové
zaměstnance, potom došlo na kategorizace práce,
bezpečnost a ochranu zdraví při práci… Postupně se
zřizovaly nové pobočky - šicí dílna Brno, dílna Kociánka,
pak Svitavy, šicí dílny Třebíč, Břeclav, Choceň a ve
spolupráci s TaxiSem montážní dílna v Třebíči. Všechno
začalo narůstat a najednou bylo ve firmě kolem 250 lidí.

To je poměrně dost na jednoho člověka…

V té době jsem se zabývala personalistikou, dělala
docházku a připravovala veškeré doklady pro účetní,
navíc začaly vznikat další pobočky, takže bylo třeba dost

PETR HORKÝ: „Za celou dobu u nás ve firmě udělala paní
Slámová opravdový kus dobře odvedené práce. Děkujeme!“

Jak na ty roky rozjezdu družstva dnes vzpomínáte?

MYJÓMI mě strašně moc naučilo i dalo. Když jsem pracovala
na poště, bylo to léta stejné, samozřejmě s různými
obměnami, ale stabilní. Kdyby mi tenkrát někdo řekl,
co všechno se naučím a jednou budu v MYJÓMI dělat, ťukala
bych si asi na čelo, že se zbláznil. Neskutečně mi to ale zvedlo
sebevědomí, co všechno dokážu. Navíc mě to všechno bavilo
a z pošty jsem byla zvyklá být stále mezi lidmi. Já nejsem typ
člověka, který by pracoval z domova, z toho bych se zbláznila.
Kontakt s lidmi potřebuji.

Nenapadlo vás tedy jít do penze dříve?

Napadlo, ale protože jsem byla léta zaměstnaná na zkrácený
úvazek, potřebovala jsem pracovat na důchod co možná
nejdéle. Navíc máme v rodině dlouhověkost, například
dvaadevadesátiletý strejda si letos koupil nové auto, protože
to staré mu už nevyhovovalo… Od pětašedesáti let spadám
do kolonky starobní důchodce, i když si nedovedu představit,
že zůstanu doma, protože práce i lidé mně budou moc
chybět, ale myslím, že je načase si užít další etapu svého
života. Pokud by ale bylo potřeba, ráda přijdu vypomoci.

Uvažovala jste už, čemu se v penzi budete věnovat?
Tak jednak i svému zdraví, aby vydrželo, ale máme chalupu
se zahradou, kde se dá být od jara do podzimu. Manžel,
který už je v důchodu, tam většinou pobývá, je nám tam
dobře a máme i fajn sousedy. A v Brně třeba vytáhnu kolo,
budu chodit plavat, možná zase začnu chodit do kina nebo
se vrátím k pletení. Nedávno se mi ke třem vnučkám narodil
i první vnouček, takže i na ně budu mít více času.

Otázky pokládala Lenka Mašová

ŽIVOT V MYJÓMI
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OKÉNKO Z DÍLNIČKY

SVITAVSKÁ DÍLNA SE SPECIALIZUJE
NA DŘEVITOU VLNU A PODESTÝLKU
Výhradně balení dřevité vlny a hoblinové
podestýlky pro domácí zvířata se věnují
zaměstnanci svitavské pobočky MYJÓMI.
Dílna, kde aktuálně pracuje sedmatřicet lidí, je
součástí družstva od začátku března 2016,
předtím fungovala pod tamním Domovem na
rozcestí, pobytovým zařízením pro klienty s
mentálním a kombinovaným postižením a s
chronickým duševním onemocněním. „U nás
jsou jak lidé z Domova na rozcestí, někteří z
nich už od prvopočátku, ale i zdravotně
znevýhodnění zaměstnanci ‚zvenku‘ a také
klienti ze dvou okolních domovů,“ upřesnila
vedoucí pobočky Zdeňka Motlová. Ta dílnu s
tehdy dvanácti zaměstnanci z řad klientů
Domova na rozcestí vedla od roku 2014, tedy
ještě předtím, než ji převzalo MYJÓMI, takže s
vedením specifického kolektivu má značné
zkušenosti.
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„Nejtěžší je skloubit společné fungování
zaměstnanců ‚jenom‘ s invalidním důchodem a
klienty domova. Měli jsme s tím problémy, které se
nakonec musely vyřešit odchodem právě
některých zaměstnanců zvenčí. Jinak to bohužel
nešlo, protože bez dobrých vzájemných vztahů by
dílna nefungovala. Není možné, aby pár lidí narušilo
morálku desítek dalších na celém pracovišti, což se
pak logicky odráží i na odvedené práci,“ popsala
Zdeňka Motlová.

Dřevitá vlna je hlavní produkt

Z obratných rukou zaměstnanců denně vyjde
zhruba jedna až dvě palety hotových produktů. „Na
paletu se vejde 16 krabic po dvaceti sáčcích
dřevité vlny, to je 320 sáčků, anebo 27 pytlů hrubé
hoblinové podestýlky, kdy jeden pytel obsahuje 14
sáčků, takže to je celkem 378 sáčků podestýlky,“
přiblížila vedoucí. Lidé v dílně pracují ve

dvousměnném provozu, a to od 8 do 11 hodin a od 12
do 15 hodin, protože většina z nich má s ohledem na
svůj zdravotní stav a potřeby tříhodinovou pracovní
dobu. Několik z nich však zvládne i pětihodinový
úvazek a v dílně se podle toho střídají. „Snažíme se
pro zaměstnance vytvořit příjemné, přátelské
a pohodové prostředí. Klienti jsou vděčni za práci
a s pocitem, že něco smysluplného vykonávají, sem
docházejí rádi. Dovážíme je z Anenské Studánky
a Boskovic, ostatní jsou ze Svitav a okolí,“ upřesnil
vedoucí výroby svitavské dílny Jaroslav Vojta.
Pobočka se v průběhu let několikrát stěhovala,
protože jak se početně rozrůstala, prostory přestávaly
stačit. Z Tkalcovské ulice, kde současně sídlí Domov
na rozcestí, se zaměstnanci nejdříve přesunuli do
Školní ulice, aby nakonec zakotvili v ulici
V Zahrádkách. „Stěhovali jsme se kvůli místu a hlavně
v současném působišti máme k dispozici i dvorek,
což nám usnadňuje manipulaci s materiálem,“
doplnila Zdeňka Motlová.

Rošty na sušení dřevité vlny, které jsou celkem
tři, vyrobili údržbáři ze svitavské dílny. Než se
dřevitá vlna začne plnit do sáčků a sáčky do
krabic, je nutné, aby byla důkladně suchá.

PANÍ LEHKÁ Z POBOČKY SVITAVY
NEDÁVNO ODEŠLA DO PENZE

Od března roku 2016 pracovala ve svitavské
pobočce MYJÓMI také paní Lehká. Za celou
firmu se s paní Lehkou taktéž rozloučil vedoucí
výroby, pan Vojta Jaroslav. Přejeme paní
Lehké mnoho zdraví a spostu radosti.

Lenka Mašová, redakce

ŽIVOT V MYJÓMI
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PODZIMNÍ SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA
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PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

Auta z Winning Group
to do myčky MYJÓMI
nemají daleko
Ke stabilním zákazníkům MYJÓMI družstva invalidů,
konkrétně jeho ruční automyčky v brněnské Křižíkově
ulici, patří rovněž firma Winning Group. Společnost
působící především v oblastech strojírenství, stavebnictví
a developmentu na českém i německém trhu do myčky
míří se svojí flotilou firemních osobních automobilů.
„Spolupráce myčky a firmy Winning Group trvá již déle než
rok a podle ohlasů je zákazník se službami spokojen, což
nás samozřejmě velice těší. Provádíme jak mytí aut, tak i
údržbu jejich interiérů, případně další navazující služby
podle aktuálního přání zákazníka,“ uvedla vedoucí myčky
Jana Svobodová. Doplnila, že četnost návštěv se různí s
tím, že někdy zaměstnanci myčky umývají či čistí dvě auta
firmy Winning Group denně, jindy jde zase o podobný
počet za týden.

Rondo se nově jmenuje
Winning Group Arena

„Přátelé“ z jednoho areálu...

K využití právě ruční myčky MYJÓMI v Brně-Králově Poli
nahrává i poloha, neboť sídlo firmy Winning Group a myčka
se nacházejí ve stejném areálu. Vzhledem k tomu, že
spokojenost je na obou stranách, dá se předpokládat, že
spolupráce bude i nadále pokračovat. V případě zájmu se
nabízí i možnost rozšíření služeb, neboť automyčka svým
klientům poskytuje rovněž údržbu těžké techniky, jako jsou
například nákladní automobily, tahače nebo třeba plošiny.
„Běžně umýváme i velká auta a stroje – v myčce máme
vysoké stropy, takže to není problém,“ potvrdila Jana
Svobodová.
KŘIŽÍ

KOVA

ul. Br

Společnost Winning Group vstoupila do povědomí
obyvatel moravské metropole a především hokejových
fanoušků rovněž svojí zásadní podporou HC Kometa Brno.
Poté, co se firma stala hlavním partnerem klubu, bývalá
hala Rondo coby domovský stánek hokejistů brněnské
Komety nově nese název Winning Group Arena.

no

RUČNÍ MYTÍ
VOZŮ

WINNING
GROUP

Areál
LRB s.r.o.
Lenka Mašová, redakce

FOTO: HC Kometa, Winning Group, MYJÓMI
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SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

ZEPTEJTE SE NA COKOLIV...

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. A protože jsme sociální podnik, tak
připomínáme naší 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.
Zdeněk Putna v MYJÓMI
pomáhá zaměstnancům s
řešením jakýchkoliv právních věcí
a odpovídá na dotazy

Lucie Štraitová v MYJÓMI
pomáhá zaměstnancům
s řešením různých problémů
a odpovídá na dotazy

Lucie Štraitová

pracovnice v sociálních službách

739 352 598
podpora@myjomi.cz

V případě, že se potřebujete
obrátit na někoho v rámci
právního zastoupení, neváhejte
kontaktovat pana doktora Putnu,
který připomíná:
„K danému problému pohledejte
prosím všechny dokumenty, které
máte, ať nevycházíme na schůzce
jen z poslední upomínky, která
Vám přišla.“

JUDr. Zdeněk Putna
právník

739 352 603
pravnik@myjomi.cz

KONEC ROKU SE BLÍŽÍ - VÍTE, KOLIK VÁM ZBÝVÁ DOVOLENÉ?
Pokud jste na svých výplatních páskách nenašli
zůstatek letošní dovolené, případně máte dojem,
že zbývající počet hodin nesouhlasí s vaší
představou, a chcete si výpočet dovolené ověřit,
se svými dotazy se můžete obrátit na:

Mezi zaměstnanecké benefity, které MYJÓMI
poskytuje, patří takzvaný SICK DAY (SD),
zdravotní
volno
při
krátkodobých
problémech, s nimiž není nutné navštívit
lékaře (běžné nachlazení, střevní potíže,
bolesti zad, migréna). Každý ze zaměstnanců
má nárok po uplynutí tříměsíční zkušební
lhůty na 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 ani
neproplácí.
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
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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.

povinnosti - chodí řádně a včas do práce
a mají odpracované hodiny v souladu
s fondem pracovní doby uvedeným
v pracovní smlouvě. Nárok na SD povolují
vedoucí směn na základě přehledu
v docházce, aby nebyl tento benefit
zneužit.
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.

ŽIVOT V MYJÓMI

JAK POSTUPOVAT
PŘI OZNÁMENÍ SICK DAY

redakce

KDO JE KDO V MYJÓMI
Petr Horký
předseda
představenstva
+420 605 259 567
phorky@myjomi.cz

+420 774 167 972

+420 777 255 842

s
+420 724 947 460

+420 727 940 587

+420 725 700 401

+420 777 278 705
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BENEFITY PRO VŠECHNY ZAMĚSTNANCE MYJÓMI
MOBILNÍ VOLÁNÍ

MYTÍ VOZIDEL

Zvýhodněný tarif od T-mobile

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

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

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

V případě zájmu kontaktujte paní Brigitu Stejskalovou

Objednávky u paní
Jany Svobodové

bstejskalova@myjomi.cz

603 394 065

PROFI NA MÍRU 1 PROFI NA MÍRU 4

777 278 705

ACTIVEPASS

(ceny jsou bez DPH)

Fitness, jóga, squash, tenis, bowling,
exitgames, laser game, sálové aktivity, lezecká
stěna, bazén, sauna, wellness, aquapark,
paintball, jump park, pilates a spousta dalšího...
Podrobnější info o aktivitách,
sportovištích a případném
doplatku naleznete na
www.activepass.cz
360,- Kč měsíčně
1 vstup denně zdarma

V případě zájmu kontaktujte
paní Moniku Šebestovou

msebestova@myjomi.cz

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

PRÁCE NAŠICH ŠVADLENEK
BETELNÉ ŠÁTKY

Každý zaměstnanec si může koupit 5 kusů
šátků za zvýhodněnou cenu 200,- Kč.
Sleva platí na všechny šátky i potiskem na přání.
Objednávky i následný prodej bude probíhat přes vedoucího
Vaší dílny. Šátky budou distribuovány v průběhu následujícího
týdne. Prosíme, nechoďte na šicí dílny objednávat samostatně.

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

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

150,- Kč

Aktuální nabídku najdete na www.betelnesatky.cz
v kategorii DOPLŇKY.
Objednávky i následný prodej za zaměstnanecké ceny
bude probíhat přes vedoucího Vaší dílny nebo se
můžete obrátit na mnesrstova@myjomi.cz
Ostatní benefity z předchozích čísel Zpravodaje Život v MYJÓMI stále platí.
Benefity a ceny jsou určené pro zaměstnance MYJÓMI.

Benefity ze Zpravodaje si můžete vystřihnout
a dát na nástěnku na dílně, aby se vám neztratily.

ŽIVOT V MYJÓMI
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NEDÁVNÉ POSILY MYJÓMI NA NOVÝCH POZICÍCH!

Bc. Daniel Trumpeš

Správa majetku a podpora obchodu

V MYJÓMI byly relativně nedávno obsazeny dvě
nové pozice důležité pro chod podniku, které tu
dříve nebyly. Jedná se o pozici Správa majetku
a podpora obchodu - ta byla dříve rozdělena mezi
několik pracovních míst, ale postupem času se
ukázalo, že správa majetku může být samostatná
pozice. Stejně tak podpora pro obchod, kdy je třeba
operativně
poradit
obchodním
zástupcům
v otázkách týkajících se parametrů strojů či při jiných
dotazech klientů, například ohledně kapacit skladů a
podobně. Na to navazuje i nová pozice Vedoucí
hlavního skladu, protože brněnský sklad již delší
dobu nezaštitovala jedna pracovní pozice a občas
tak
docházelo
k
různým
nedorozuměním
v komunikaci. To pak nebylo příjemné například
z hlediska logistiky. Nejedná se tedy o přebírání jiné
pozice, a proto může trvat o něco déle, než se
komunikace a chod nastaví tak, aby vše fungovalo
jak má a efektivněji.

Klára Kříčková

Vedoucí hlavního skladu

Věříme, že se s tím Daniel Trumpeš a Klára
Kříčková úspěšně poperou! Držíme jim palce!
Celý tým kolegů MYJÓMI

