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HLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKYHLEDÁME NOVÉ SPOLUPRACOVNÍKY

AKTUÁLNĚ PŘĲÍMÁNE NA POZICE

Hlavním principem integračního sociálního podniku
je podpora osob se zdravotním znevýhodněním v
jejich úspěšné integraci do většinové společnosti. V
MYJÓMI si dobře uvědomujeme význam vhodného
pracovního zařazení, pokud možno nejvyššího počtu
uchazečů o zaměstnání. Proto průběžně vytváříme
nová pracovní místa a snažíme se o to, aby u nás
v tomto směru zůstávaly dveře neustále
otevřené. I když se na spolupráci nedomluvíme,
dokážeme některým z uchazečů pomoci najít pro ně
jiné vhodné místo.

Uchazeči o zaměstnání k nám přibývají různými
způsoby. Protože nejlepší referencí je osobní
zkušenost a doporučení, tak je tu právě pro
zaměstnance benefit ve formě poukázek, kterým
bychom rádi vyjádřili dík každému, kdo přivede
nového kolegu. Poukázky nepředáváme hned při
nástupu, ale až poté, co nový zaměstnanec
odpracuje alespoň jeden měsíc. Pokud přijmeme
zaměstnance na základě doporučení a odpracuje
zmíněný jeden měsíc, náleží Vám poukaz v

hodnotě 500 Kč na výrobky nebo služby
MYJÓMI (ponožky, výrobky z šicí dílny,

ruční mytí vozidel) nebo dárkový poukaz
CADHOC v hodnotě 300 Kč (více info k
poukázkám na www.upcz.cz).

Zaměstnáváme osoby znevýhodněné na
trhu práce (OZP, OZZ).

SVÁ DOPORUČENÍ HLASTE PŘEDEM
VEDOUCÍMU NEBO E-MAILEM NA

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ.

BENEFIT - NAJDI SI SVÉHO KOLEGU!

BRNO - MZDOVÁ ÚČETNÍ

BRNO - POMOCNÝ SKLADNÍK

BRNO - SMĚNOVÝ MISTR PRO KOMPLETAČNÍ DÍLNU

BRNO - PRACOVNÍK PRO RUČNÍ MYTÍ VOZIDEL

BRNO - PRACOVNÍK ÚKLIDU

BRNO - MECHANIK/SEŘIZOVAČ PLETACÍCH STROJŮ

BRNO CEJL - SMĚNOVÝ MISTR

RUMBURK - ZÁSTUPCE VEDOUCÍHO DÍLNY

RUMBURK / BRNO - ŘIDIČ

prace@myjomi.cz

2

BRNO

POHOŘELICE

SVITAVY

BŘECLAV

TŘEBÍČ

MIROSLAV

CHOCEŇ

RUMBURK



V zimním vydánímagazínu LISTÍ
se na straně 83 můžete dočíst o
našich Betelných šátcích, kde se
v Asociaci společenské
odpovědnosti věnovali tématu
udržitelnosti.

V březnovém časopisu Výrobní
družstevnictví najdete na
dvoustraně 18-19 článek s
titulkem Jaro v MYJÓMI přivítají
novými barvami šátků i dalších
doplňků.

Vážení kolegové,

poněkud netradičně bych
vás rád pozdravil
prostřednictvím těchto
řádků. Někteří z vás mě již
nějakou dobu znají.
Zatímco v předchozích
letech jsem družstvu
poskytoval své služby
externě, nyní je tomu už
jinak. V MYJÓMI se mi natolik zalíbilo, že jsem rád
přijal nabídku a obchodní stránce družstva, kterou
jsem pomáhal nastavit, se začal věnovat na plný
úvazek. Práce v MYJÓMI má smysl, navíc si tu lidé
váží jeden druhého a spolupráce je postavená na
vzájemném respektu, což podle mého zjištění v
prostředí chráněných dílen není tak úplně běžné.
Myslím, že všichni, kteří v družstvu pracujeme,
bychom si to měli každý den připomínat.

Co se týče výhledových plánů pro tento rok, chceme
dosáhnout téměř dvojnásobného zisku, primárně se
zaměřit na kompletační činnosti a také zajistit
obchodního manažera, který se bude věnovat
výhradně klíčovým zákazníkům, tedy těm, kteří
družstvu dávají největší zakázky. A právě pravidelné
kompletační zakázky čítající statisíce kusů každý
měsíc zajistí dostatek práce, ale i očekávaný zisk,
který bude možné využít pro další rozvoj firmy. K tomu
samozřejmě pomohou i další nabízené činnosti a
služby, kdy počítáme například s rozšířením
sortimentu šicích dílen.

I když koronavirová pandemie ještě úplně neskončila,
dá se předpokládat, že zakázky by už výrazněji
narušit neměla, případně si s tím budeme muset opět
poradit. Těším se na další spolupráci s vámi všemi a
věřím, že když všichni odvedeme svoji práci co
možná nejlépe, MYJÓMI se bude i nadále rozvíjet.

David Janeček
Obchodní ředitel MYJÓMI družstva invalidů

Tombola je velmi oblíbenou a zábavnou součástí
každého plesu či jiné větší příležitosti. Oproti
loňskému roku jsme se letos zapojili více. Výherci
tomboly si mohli odnést naše Betelné šátky,
čepice, ponožky nebo poukázky na ruční mytí
vozidel. A do jakých plesů jsme se zapojili?

Reprezentační ples Fakulty regionálního rozvoje a
mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně,
který organizoval Spolek Akademická unie FRRMS
s tématem: WINTER WONDERLAND, jenž se
uskutečnil 1. března 2022.

RETRO ples - NÁVRAT OSMDESÁTEK, který
pořádala Regionální hospodářská komora Brno a
výtěžek tomboly byl věnován na Velvyslanectví
Ukrajiny v Praze. Ples se uskutečnil 18. března
2022.

ZLATÝ PLES Agronomické fakulty Mendelovy
univerzity v Brně se teprve uskuteční v pátek 1.
dubna 2022. Ples pořádá Agronomická fakulta
MENDELU (MZLU, VŠZ).

První interní průzkum proběhl na jaře v roce 2020
ve spolupráci s marketingovu agenturou KAPSI
s.r.o. Účelem dotazníkové šetření bylo
vyhodnocení spokojenosti v rámci interní
komunikace. Zároveň vedení podniku získá
odpovědi na otázky, které se týkají např. používání
sociálních sítí, navštěvování firemních webových
stránek, zájmu o firemní Zpravodaj či další
benefity. Získáváme tak zpětnou vazbu na
témata, jak se nám daří ve stále se vyvíjejícím
vizuálnímu stylu firmy nebo jiné interní zkušenosti,
které nejdou vidět.

Z minulého průzkumu vzešla důležitá data, a ač se
nezavděčíme všem, tak vedení pracuje a
porovnává výsledky z minulých let - zlepšení či
zhoršení spokojenosti hendikepovaných
zaměstnanců.

ÚVODNÍ SLOVO
OBCHODNÍHO ŘEDITELE

PLESOVÁ SEZÓNA 2022
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BLÍŽÍ SE INTERNÍ PRŮZKUM 2022
TĚŠÍTE SE NA 3. DOTAZNÍK?

NAPSALI O NÁS V ČASOPISECH



NOVÉ STROJE V MYJÓMI
V RUMBURKU PŘIBYLY NOVÉ STROJE,V BRNĚTISKÁRNA

PRÁCE JE EFEKTIVNĚJŠÍ

Investice do dalšího strojního vybavení některých
dílen má přinést zefektivnění práce za účelem
zvládnutí většího množství zakázek, a to zejména
v oblasti kompletačních činností. Družstvo počítá
s jejich významným rozšířením, což s sebou přinese
i možnost zaměstnat další zájemce o práci.
V montážní dílně v Rumburku nedávno přibyl
stroj pro ovinování výrobků na paletách
strečovou fólií. Skládá se z nájezdové rampy,
otočného stolu a vozíku, kdy svislý pohyb vozíku
společně s otáčením točny umožní ovinutí celé
palety se zbožím. Dalším novým pomocníkem se
stal stroj na uzavírání kartonových krabic lepicí
páskou s rolničkovým dopravníkem.

Pro Rumburk je určený také automatický dávkovač
lepicí pásky a dávkovač a odlepovač samolepicích
štítků nebo etiket. Dávkovač pásky pomocí
podavače samočinně odměří nastavenou délku a
pásku odřízne, u štítků zase podavač automaticky
odvine, odlepí a podá samolepku nebo štítek. Obě
pomůcky usnadňují a urychlují pracovní proces.

„Kartonová krabice se vloží do podavače, přepravní
pás spustí její přepravu, kdy se zalepí spodní i horní
část krabice, a posune ji na konec pracovního stolu
na rolničkový dopravník. Z něj pak pracovník
zalepenou krabici odebere,“ popsala proces vedoucí
montážní dílny v Rumburku Lucie Kašparová. V
tamním skladu začaly rovněž sloužit dva paletové
nůžkové vozíky, které usnadňují práci skladníkům.
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ROZŠÍŘENÍ SUBLIMAČNÍHOTISKU

Nová technika je už v provozu také v Brně, kde
dosloužilou sublimační tiskárnu nahradil moderní a
podstatně výkonnější typ zařízení. Díky tomu bude
možné zajistit vyšší kapacitu výroby i širší sortiment
potiskovaných textilií. Přístroj MIMAKI TS100-1600 se
dvěma tiskovými hlavami, který doplňuje sublimační
lis, dosahuje maximální rychlosti tisku až 70 metrů
čtverečních za hodinu a s vysokým grafickým
rozlišením je vhodný pro malé i velké zakázky.
Výhodou sublimačního potisku, který umožňuje
dosáhnout výrazných a stálých barev, je absence
popraskaného nebo odlupujícího se obrázku.

V současné době se v MYJÓMI sublimační
tiskárna využívá zejména při potiskování
polyesterové tkaniny, z níž se šijí Betelné
šátky s nanofiltrem, případně některé
další doplňky. V plánu je však rozšíření
škály potiskovaných šitých produktů;
půjde kupříkladu o ubrusy, dresy, legíny a
další sportovní oblečení, pytle na obuv,
kraťasy, trenýrky a jiné textilní nebo
oděvní součásti a doplňky.

Pořízení zmíněného vybavení do rumburské
montážní dílny podpořila dotace z úřadu práce.
„Dotační podporu na nové stroje se nám podařilo
získat v souvislosti s plánovaným rozšířením dílny.
Pořídili jsme je hlavně pro zjednodušení práce
zdravotně znevýhodněných zaměstnanců, aby
mohli danou činnost zastávat a stroje vyvážily jejich
hendikepy. Rozšířením dílny navíc zajistíme
práci dalším lidem z regionu, kteří hledají místo,
ale kvůli svým zdravotním problémům nemohou
najít uplatnění na běžném pracovním trhu,“
vyjádřil se předseda představenstva MYJÓMI
družstva invalidů Petr Horký.

Šířka tisku je 1,6 m, takže na tiskárně je možné potisknout tři Betelné šátky současně,
což ve srovnání s původní tiskárnou představuje zrychlení pracovního procesu.

DOTACE Z ÚŘADU PRÁCE
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MYJÓMI družstvo invalidů se sídlem v Brně působí už
v několika krajích republiky a se svými více jak 500
zaměstnanci patří mezi členy Asociace zaměstnavatelů
zdravotně pos�žených ČR (AZZP ČR) k největším. Pokud
jde o sdružení, jichž je MYJÓMI členem, tedy nejenom
AZZP ČR, ale například i Svaz českomoravských
výrobních družstev (SČMVD) a jiné, i zde jsou zástupci
družstva „vidět a slyšet“ - nejen při oficiálních jednáních,
poradách a sněmech, ale rovněž při hledání op�málních
společných postupů nebo řešení často složitých
legisla�vních i obyčejných administra�vních problémů.
Jak praví přísloví: „víc hlav víc ví“, ve spolupráci a
výměně zkušenos� spočívá jeden ze základních smyslů
sdružení, jakým je i naše asociace. MYJÓMI nejen
vytváří příležitos� k práci pro okruh lidí se zdravotním
pos�žením, kteří by jen velmi těžko našli uplatnění na
běžném trhu práce, ale vedle této charakteris�ky se

však od většiny ostatních členů asociace liší
nepřehlédnutelnou ak�vitou jeho zástupců jak
navenek, tak i uvnitř družstva.

Ak�vní spolupráce s partnery, ať se jedná o další
zaměstnavatele znevýhodněných osob „stejné krevní
skupiny“, regionální poli�ky, anebo zastupitele měst a
obcí či úřady ovlivňující práci a rozvoj družstva – to vše
vytváří pozi�vní obraz, který se MYJÓMI snaží budovat.
K zainteresovaným osobám samozřejmě patří i
zaměstnanci, neboť družstvo se řídí heslem Tomáše Ba�,
podle něhož „spokojený zaměstnanec je nejlepší
reklamou firmy“.

MYJÓMI JE NA JEDNÁNÍCH ASOCIACE VIDĚT I SLYŠET

Kateřina Augustová, AZZP ČR

AZZP – ASOCIACE ZAMĚSTNAVATELŮ
ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH ČR
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ALENA DRÁBKOVÁ

PERSONALISTIKA V SOCIÁLNÍM
PODNIKU JE NĚCO VÍC..

Převážná většina ze současných více než pěti
stovek zaměstnanců MYJÓMI se coby první
osobou zastupující společnost setkali s vedoucí
personálního oddělení Alenou Drábkovou. Ta v
družstvu pracuje čtyři roky.

Prozradíte, jak jste se do MYJÓMI dostala?

Se zakladateli družstva jsem se seznámila
v podnikatelském klubu Smart Network, kde jsem
jako personalistka prezentovala svého tehdejšího
zaměstnavatele. V MYJÓMI zrovna hledali
personalistu, já se seznámila s jejich činnos�, a
protože se mně líbila, domluvili jsme se, že
v družstvu nastoupím.

Takže vás vlastně přetáhli od konkurence?

No nevím, jestli by se to dalo úplně tak říct – byla to
vzájemná shoda a všechno proběhlo velice rychle.
Jeden měsíc jsme se domluvili a druhý už jsem
nastoupila. Zaujal mě hlavně sociální přesah, kterým
se tahle práce liší od práce personalisty v jiných
firmách. U nás to�ž dostávají, a
mohu říct, že ji i úspěšně využívají,
šanci lidé, kteří by ji na běžném
trhu práce neměli, ačkoliv pracovat
chtějí a také dovedou. Právě proto
mi tato práce dává smysl.

Před čtyřmi lety mělo MYJÓMI asi
160 zaměstnanců, dnes je to více
než pět set. Všichni nově
nastupující pracovníci procházejí
přes vás. Co všechno to s sebou
přináší?

Jsem obvykle prvním člověkem,
s nímž se ve firmě setkají. Moje
práce zahrnuje vystavení inzerátu,
kontakt s uchazečem, následující
pohovor, a pokud je tento úspěšný,
tak i podepsání pracovní smlouvy.
Tím ale nekončí. Samozřejmos� je i
další péče o zaměstnance ohledně
personálních záležitos�, ale vlastně
i těch nepersonálních, protože
pokud si někdo neví rady a už
před�m se mnou jednal, obrací se
na mě takřka automa�cky. Je to
logické a já bych důvěru
zaměstnanců nerada zklamala.
Moje práce je velmi různorodá a
patří do ní i udržování kontaktů
s různými organizacemi, které se
zabývají sociální rehabilitací, a v

některých případech se našim zaměstnancům věnují.
Ale organizuji třeba i oblíbený sportovní den nebo
vánoční večírek, které jsme už dva roky neměli, takže
doufáme, že letos to už konečně vyjde…

Pamatujete si všechny pracovníky, kteří přes vás při
svém nástupu do firmy prošli?

Všechny samozřejmě ne. Ale řekla bych, že dr�vou
většinu z nich si dovedu vybavit jménem, když objíždím
provozovny a potkám je tam. Snažím se udržovat si
přehled o tom, kdo ve firmě pracuje, jaké tváře ke které
provozovně patří.

Co vás při vaší profesi nejvíce naplňuje?

Především lidské příběhy, kdy lidem pomáháme
s novým pracovním začátkem. Obvykle máme v
nabídce více pracovních pozic, takže s každým nově
příchozím se pak společně snažíme najít takovou
činnost, která se k němu a jeho schopnostem bude co
nejvíce hodit. Myslím, že právě proto mě naplňuje
pracovat v sociálním podniku, který hendikepovaným
lidem dává příležitost se uplatnit na trhu práce.

Jak se bráníte pro� tomu, aby vás vaše práce, která je
náročná i psychicky, nezahl�la?

Nepopírám, je toho hodně, ale právě na základě této
skutečnos� ve firmě vznikla pozice sociálního
pracovníka. Tu zastává kolegyně Lucie Štraitová, na

kterou se také mohou zaměstnanci
obrá�t se svými dotazy nebo
problémy.

A váš volný čas? Jak relaxujete?

Ráda chodím s batohem po horách
– před třemi lety jsem například
byla v Himálajích, a to mě skutečně
nadchlo. Ale líbí se mi i příroda u
nás. Nicméně ráda pak trekové boty
vyměním za lodičky, upravím se a
jdu do divadla. Divadlo miluji,
hlavně operu. Aktuálně jsem moc
ráda, že se všechno uvolňuje a že
jsme se už zbavili i roušek v
divadlech.

Při práci trávíte dost času za
volantem, když navštěvujete
pobočky po celé republice.
Neunavuje vás to?

Spíš naopak, protože řídím moc
ráda, takže vlastně je to pro mě i
takový relax. Ročně najezdím asi
pětadvacet �síc kilometrů. Cestou si
navíc promyslím spoustu věcí. To mi
pak ani vstávání ve čtyři nebo v pět
hodin ráno nevadí…
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Alena Drábková chodí ráda po
horách, ale i do divadla. Často tak
střídá lodičky s trekovými botami.



NOVÁ DÍLNA A STĚHOVÁNÍ
V BRNĚ SE STIHLI PŘESTĚHOVAT I ZPROVOZNIT DALŠÍ DÍLNU
Stěhování části zaměstnanců do nových prostor
proběhlo v únoru v brněnském sídle družstva
v ulici Špitálka. Vzhledem k tomu, že zaměstnanců
v posledních letech výrazně přibylo, jak se firma
postupně rozšiřovala, na původní adresu se už
všichni nemohli vměstnat. Část jich proto nyní
pracuje ve stejné ulici, jenom o několik čísel

popisných dál. „Stěhování se týkalo zaměstnanců
účtárny a šicí dílny, protože kapacita původní
budovy už pro všechny nedostačovala. Ostatní
provozy i administrativa zůstaly na původní adrese
v sídle družstva,“ vyjádřil se předseda představenstva
MYJÓMI družstva invalidů Petr Horký.

V novém působišti se jako první zabydlely brněnské
švadlenky. „My jsme přímo nadšené, protože
v původním místě byla šicí dílna průchozí, stále tudy
někdo chodil sem a tam do kanceláří nebo jiných
částí budovy. Takže pro nás je asi největším
bonusem klid na práci,“ popsala vedoucí šicích dílen
MYJÓMI Martina Dreher. Švadlenky si pochvalují
nejenom příjemné „domácké“ prostředí, které si
ještě vylepšily podle svého vkusu, ale i vlastní
sociální zařízení a kuchyňku, kdy zaměstnanci
účtárny, s nimiž se o nové prostory dělí, mají taktéž
své. „Jako jedinou nevýhodu vnímám, že sklad pro
e-shop a sublimační tiskárna na potisk nastříhaných
šátků zůstaly v původních prostorách, takže se musí
se zakázkami přebíhat z jedné budovy do druhé,“
dodala Martina Dreher.

Mimo přesuny v sídle družstva došlo o více než
měsíc později také ke zprovoznění další brněnské
dílny. Ta vznikla rozdělením pracoviště v ulici Cejl.
Část tamních zaměstnanců se stala základem druhého
provozu, který je ve stejné ulici v těsné blízkosti
původního. Nová dílna s maximální kapacitou 40
zaměstnanců ve dvousměnném provozu nabízí práci
zdravotně znevýhodněným lidem, kteří vzhledem ke
svému hendikepu potřebují vyhraněný individuální
přístup, aby dosáhli stoprocentní kvality odvedené
práce. Původní montážní a kompletační dílna na Cejlu,
která funguje už čtvrtým rokem, je specifická i tím, že
tamní pracovníci jsou z velké míry osoby se zdravotním
hendikepem psychického spektra, tedy například
autisté či lidé s různými osobnostními poruchami. Více
než čtyři desítky zaměstnanců pracují ve dvou
směnách, nejčastěji při kompletaci kosmetiky, a
individuální pracovní úvazky se odvíjejí od jejich
zdravotního stavu a potřeb. Podobně by to mělo
fungovat i v rozjíždějícím se provozu. „V nové dílně
najdou práci klienti některých domovů, s nimiž
spolupracujeme, kterým by tempo v původní dílně
nevyhovovalo, ale postupně i další zájemci,“ potvrdil
Petr Horký.

KLID NA PRÁCI

DRUHÁ DÍLNA NA CEJLU
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Vedoucí dílen na Cejlu zůstává Irena Kišová, která
vedla původní pracoviště, a to za pomoci své
zástupkyně a dílenských mistrů. „Doufám, že přesun
některých stávajících zaměstnanců do nové dílny
bude bez větších problémů, protože u lidí
limitovaných psychickým zdravotním stavem to bývá
složitější. Někteří si těžko zvykají na změny, jsou
zranitelnější a vyžadují specifický a individuální
přístup. Pokud budou spokojení a v psychické
pohodě, odrazí se to pozitivně i na celkové náladě
v dílně a kvalitě práce,“ uvedla Irena Kišová.

Po šicí dílně, která v nových prostorách začala
fungovat v průběhu února, ji v prvním březnovém
týdnu následovalo účetní oddělení. „Vzdálenost
obou budov v ulici Špitálka je asi padesát
metrů. Hledali jsme něco v nejbližším okolí,
nabídli nám více možností a tahle byla nejlepší.
Do objektu je i bezbariérový přístup pomocí
nájezdu a uvnitř je výtah. Šicí dílna a účtárna
sídlí v prvním patře,“ přiblížil Daniel Trumpeš
zajišťující v MYJÓMI správu budov, který měl
přesuny brněnských provozů na starosti.

K převzetí prostor pro druhou kompletační
dílnu v ulici Cejl došlo začátkem března.

Daniel Trumpeš zastává pozici správy majetku a podpory
obchodu od června 2021. Podpora obchodu představuje spojnici
mezi obchodními zástupci a výrobou.

vystudoval střední zemědělskou školu a bakalářský titul získal v
oboru management sportu

dlouhodobě působil jako oblastní manažer prodeje společnosti
Mountfield

k jeho koníčkům patří zejména sport na rekreační úrovni, jako je
třeba fotbal, volejbal, golf, turistika v horách i lyžování, ale také
kultura v podobě divadla nebo kina

„Bylo to už i se stavebními úpravami, které
jsme požadovali,“ připomněl Daniel Trumpeš.
Pak už zbývalo novou dílnu vymalovat a
zařídit s tím, že zahájení provozu bylo
naplánováno na druhou polovinu března.

Také tato dílna, kam přecházejí někteří
zaměstnanci z původní provozovny, k nimž
postupně přibudou další zájemci o práci, je
blízko první - odděluje je jenom silnice. Také toto
pracoviště disponuje bezbariérovým
přístupem a je v přízemí, což současně
usnadňuje i zásobování provozovny.

NOVÉ PROSTORY POMÁHAL ZAŘÍDIT
DANIEL TRUMPEŠ

NOVÁ PRACOVIŠTĚ JSOU BEZBARIÉROVÁ

„Možností pro zřízení nových pracovních prostorů bylo několik, důležitá byla i
návaznost na současné sídlo firmy, které je na Špitálce,“ zmínil Daniel Trumpeš.
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V druhém provozu v ulici Cejl budou pracovat
někteří zaměstnanci z původní dílny a v případě, že
o tyto pozice bude mezi lidmi zájem, obsadí je i další
noví pracovníci.



V NABÍDCE JSOU NOVÉ VZORY BETELNÝCH ŠÁTKŮ,
TENTOKRÁT BAREVNÉ SPIRÁLY

Věděli jste, že většinu vzorů pro Betelné šátky
navrhla naše grafička Lucie Skleňáková? Dnes
ovšem do této pestré nabídky přispěl náš grafik
Martin Schrimpel, který navrhl tyto Barevné spirály.
Brzy přidáme i další barevné varianty a můžete se těšit
i na jiné 3D návrhy, které najdete v nabídce na e-
shopu. Vyzkoušejte z motivů Betelných šátků i
čepice! Vytvořte si tak originální sadu, kterou jinde
neuvidíte.

Nezapomeňte, že pro
všechny naše

zaměstnance nabízíme
zvýhodněnou cenu
Betelných šátků
za 200 Kč / ks.

Objednávky hlaste svému vedoucímu nebo
asistentce vedení Michaele Nesrstové
(mnesrstrova@myjomi.cz).

Iva Frýblová,Třebíč
Zdena Bácová, Rohozná
Zdena Bebrová, Rumburk
Eva Slámová, Brno

Balíček vitamínových doplňků značky
GS v hodnotě 1000 Kč

17. 6. 2022

31. 5. 2022

Sada pěti párů nízkých ponožek

1 kg hoblinové podestýlky

Dárkové balení čajů
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6. 3. slaví svátek - (mužské jméno)...
Jedny z nejoblíbenějších vzorů ponožek jsou?
Houpací síť jinak?
Umění na jevišti se odehrává?
Alkoholický nápoj světoznámý pro Moravu?
Astrologické prognózy určuje?
Jak se říká krajině kolem Kyjova (Moravské ???)...
Zahradní bílá květina...
Spletený svazek proutků...
Známá brněnská stavba od roku 2001 pod UNESCO
Dílna MYJÓMI, kde se zpracovává dřevitá vlna?

JARNÍ SOUTĚŽNÍ KŘÍŽOVKA



PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY
SPOLUPRÁCE S PODNIKATELSKÝM KLUBEM
SMART NETWORK SE POSUNULA K PŘÁTELSTVÍ
„MYJÓMI je náš člen, tak proč bychom kupovali
službu, kterou nabízí, někde jinde,“ říká o
bezmála sedmileté spolupráci s MYJÓMI družstvem
invalidů majitelka Podnikatelského klubu Smart
Network Gabriela Mrkvicová. Podle jejích slov
začala vzájemná kooperace v roce 2015, tedy rok
po vzniku družstva, a to díky Ludmile Chramosilové,
dlouholeté člence klubu, která MYJÓMI do klubu
přivedla. „Začali jsme využívat brněnskou ruční
myčku, a to děláme stále. Jakmile se začala
rozrůstat nabídka služeb MYJÓMI, byli jsme u toho.
Stali jsme se například prvními zákazníky, kteří
začali před třemi lety odebírat ponožky z nově
vzniklé pletací dílny. A mohu říci, že barevné
ponožky z MYJÓMI se u nás staly
nejoblíbenějším produktem. Všem novým členům
dáváme Smart ponožky, a dokonce při obnově
členství, kdy mají dostat jiný dárek, se členové po
ponožkách ptají,“ uvedla Gabriela Mrkvicová.
Kromě ponožek nedávno vzbudily zájem také
nové pytlíky na boty, v nichž si členové klubu
mohou nosit na akci v zimních měsících lodičky
nebo polobotky.

Nejenom „myjómácké“ ponožky nebo pytle na obuv
však poté, co se seznámili s produkcí a nabídkou
služeb družstva invalidů, zaujaly další členy klubu.
Pozornost některých vzbudily
originální Betelné šátky
s nanofiltrem, ale také
polyesterové čepice s potiskem
na přání zákazníka, v tomto
případě firemním logem, které
byly koncem loňského roku
v MYJÓMI vyrobeny pro firmu
HCA Czechia. „S produkty
MYJÓMI jsme velice spokojeni,
jsou kvalitní a vždy dodané v
domluveném termínu. Za dobu
naší spolupráce mohu říct, že
z původně zákaznického vztahu
jsme se posunuli do vztahu přátelského. S lidmi z
vedení MYJÓMI se setkáváme i při různých akcích,
vycházíme si vstříc, pomáháme si a máme k sobě
důvěru,“ přiblížila majitelka klubu. Dodává rovněž, že
se s Petrem Horkým, předsedou představenstva
MYJÓMI, vzájemně inspirují. Ať už se to týká návrhů
některých produktů či služeb, anebo odkazů a
kontaktů na nové partnery či dodavatele. „Plánujeme
další objednávky dárků. Nicméně zatím nebudeme
prozrazovat jaké, aby to pro naše členy mohlo být
překvapením. V každém případě se těšíme na další
spolupráci,“ doplnila Gabriela Mrkvicová.

VZÁJEMNÁ INSPIRACE
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Určitě jste někdy v MYJÓMI zaslechli rozhovory, které se týkaly citlivých údajů. Mohou to být povídačky,
ale i pravdivé informace, ke kterým však neznáte všechny podrobnosti, takže jejich dalším šířením
můžete někomu ublížit. Z tohoto důvodu jsou některé informace označovány za citlivé a měly by se
probírat mezi čtyřma očima. Víte, které informace to jsou a proč tomu tak je? Pojďme se na to podívat
a připomenout si i mlčenlivost o svém platu, kterou každý zaměstnanec při nástupu podepisuje.

NA CO SI DÁVAT POZOR

OBECNÉ NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Ať už používáme pojem citlivé údaje, nebo anglickou
zkratku GDPR, (General Data Protection Regulation),
tak se ve stručnosti jedná o nařízení nesdílet určité
informace bez souhlasu daného jedince. Můžeme do
těchto informací zahrnout například telefonní číslo, e-
mail, adresu, datum narození, číslo občanského

průkazu, rodné číslo, číslo bankovního účtu, výši
mzdy, stupeň invalidního důchodu a další údaje,
které nejsou vhodné sdílet veřejně. Pokud už ve
dveřích někdo hlásá výši svého platu, případně se
kolektivně řeší, jaký kdo má stupeň invalidního
důchodu, porušuje se tím soukromí těch, kterých se
věc týká.

Tyto osobní informace se dají zneužít nebo
mohou danému jedinci uškodit. Důvěrné
informace sdělujete při nástupu do zaměstnání
nebo při různých zásadních změnách v osobním
životě a dál není třeba se o nich zmiňovat.
Z tohoto důvodu také při nástupu
podepisujete mlčenlivost, že nebudete
sdělovat svým kolegům i mimo zaměstnání,
jak vysokou pobíráte mzdu. Podobná interní
nařízení ostatně platí i v jiných firmách. Důvodů
může být několik, ale nejčastější je srovnávání.
Nelze ovšem srovnávat mzdu, když se z ní
například odečítají alimenty či jiné finanční
srážky, které jsou po individuální konzultaci
nastaveny mzdovou účetní. Kromě srážek
například mzdu navyšují nad reálný výdělek
příspěvky na dítě. A tím se opět dostáváme
k neúplným či zkreslujícím informacím, kdy cifra
představující výši skutečně vyplacené mzdy může
v kolektivu zbytečně nadělat zlou krev.

Pokud máte potřebu se pobavit o výši své mzdy,
obraťte se na svého vedoucího nebo na
vedoucí personálního oddělení paní Alenu
Drábkovou. V případě dovolených, vyšetření u
lékařů či různých indispozic stále platí, že tyto
informace ohlásíte svému vedoucímu, případně
přímo paní Hrachovské nebo Mgr. Hanákové,
které mají docházky zaměstnanců v MYJÓMI na
starosti. Obecně buďte obezřetní, komu citlivé
osobní informace sdělujete, a stejně tak můžete

upozornit, že o těchto údajích nechcete
hovořit v pracovním kolektivu, případně
před někým, komu nedůvěřujete.

PROČTOMUTAK JE?

KOMU CITLIVÉ ÚDAJE ŘÍKAT?

VÝPLATNICE JE DOKLAD
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Mezi dokumenty obsahující citlivá data patří také
výplatnice, tedy výplatní lístek, který mimo jiné
obsahuje výši vyplacené mzdy. A právě ta by
neměla v souvislosti s již uvedenou mlčenlivostí
o mzdách uniknout na veřejnost. V MYJÓMI
existují dvě možnosti předání výplatního
lístku – buď je zaměstnancům na základě
jejich přání zasílaný elektronicky na jimi
zvolenou e-mailovou adresu ve formátu PDF,
přičemž k jeho otevření je třeba použít heslo,
anebo jej získají klasickou cestou v
jednotlivých dílnách od svých přímých
nadřízených. Jak s ním pak naloží, to je už
jejich věc. Co se týče zaměstnanců, kteří mají
ustanoveného opatrovníka, výplatní lístky z
firmy nejčastěji chodí elektronickou cestou
přímo k jemu.

V každém případě platí, že zaměstnanci si mají
papírový výplatní lístek uložit do svých osobních
věcí a odnést domů, nenechávat ho volně ležet
například v dílně nebo v kuchyňce. Pokud
takový zapomenutý lístek některý ze
zaměstnanců najde, je třeba ho okamžitě
odevzdat vedoucímu.

Problém spojený s únikem citlivých dat může
nastat rovněž v okamžiku, kdy si lidé výplatnice
i jiné důležité dokumenty nebo třeba e-mailovou
korespondenci coby zálohu ukládají na veřejná
internetová úložiště, kde se k nim, pokud nejsou
zabezpečeny šifrou, může dostat prakticky
kdokoliv. Pak hrozí zneužití veškerých takto
zálohovaných osobních dat ze strany různých
podvodníků.



ROZDĚLENÍ DOCHÁZEK OD LEDNA 2022
Za paní Slámovou, která na jaře odchází do
zaslouženého důchodu, nastoupily dvě nové
kolegyně, které si docházku zaměstnanců
rozdělily. Pokud budete nadále řešit vše se
svým vedoucím, tak se pro Vás nic nemění.
Kdybyste však někdy potřebovali některé
záležitosti řešit přímo, obracejte se na nové
zaměstnankyně.

Pro zjedodušenou komunikaci i zastupitelnost
byl vytvořen nový obecný e-mail na docházku
(dochazka@myjomi.cz), který je nasměrován na
obě nové zaměstnanktyně. Ten můžete vždy
uvádět do kopie. V případě, že byste potřebovali
řešit něco soukromého, tak se můžete obrátit přímo
na paní, která Vás má na starosti.

VÍTE, KOMU MÁTE HLÁSIT NESCHOPENKY
NEBO SE PTÁT NA VĚCI TÝKAJÍCÍ SE DOCHÁZKY?

ADMINISTRATIVA

ASISTENTI OZP

POMOCNÉ ÚČETNÍ

PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI

ŘIDIČI

DÍLNY: ŠPITÁLKA

KOCIÁNKA

TŘEBÍČ

MIROSLAV

Hrachovská Vilma

vhrachovska@myjomi.cz

Mgr. Hanáková Jana

jhanakova@myjomi.cz

BRNO – MYČKA

OBCHODNÍ ZÁSTUPCI

ŠICÍ DÍLNY: BRNO

CHOCEŇ

BŘECLAV

TŘEBÍČ

RUMBURK

DÍLNY: BRNO (CEJL, PONOŽKY)

SVITAVY

RUMBURK

POHOŘELICE

+420 727 940 587 dochazka@myjomi.cz
Špitálka 23, Brno

V první řadě je to VÁŠ VEDOUCÍ, kdo by toto měl vědět, ten totiž informace
předá dál buď paní Hanákové nebo paní Hrachovské. V případě, že nastanou
nějaké potíže s vystavením neschopenky, propustkou nebo se Vám neodečtetla
ve výplatnici dovolená - můžete se obrátit jak na svého vedoucího, tak s
krátkým a stručným dotazem i na dochazka@myjomi.cz. Obracejte se však
primárně na své vedoucí, aby dámy nebyly zahlceny zbytečnými dotazy.

Obecný kontakt na docházku:
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David Janeček
obchodní ředitel
+420 731 595 047

djanecek@myjomi.cz

obchod@myjomi.cz



VÝHODNÝ ÚČET V UNICREDIT BANK

MULTISPORT KARTA

Nabízíme nový benefit, prostřednictvím
kterého můžete za zvýhodněné ceny využívat
pohybové či relaxační aktivity v různých
zařízeních po celé ČR. Podrobnosti najdete na
www.multisport.cz.

Za 360 Kč měsíčně

Zájem, nebo naopak zrušení MultiSport karty je
nutné nahlásit vždy do 14. v měsíci, aby od
následujícího měsíce karta začala platit, anebo
naopak došlo k jejímu zrušení.*

*Na kartě není uvedeno MYJÓMI, neboť družstvo se do programu
připojilo prostřednictvím firmy Aaska grafik.

KOLIK MŮŽETE NAPŘÍKLAD ZÍSKAT
čistá mzda 12 000 Kč 240 Kč/měsíc 2880 Kč/rok

čistá mzda 15 000 Kč 300 Kč/měsíc 3600 Kč/rok

čistá mzda 20 000 Kč 400 Kč/měsíc 4800 Kč/rok

čistá mzda 30 000 Kč 600 Kč/měsíc 7200 Kč/rok

Založte si běžný účet v UniCredit Bank, posílejte
si tam výplatu a získáte měsíční odměnu ve výši
2 % ze mzdy.

V případě zájmu se obracejte přímo na
reprezentanta společnosti Unicredit Bank Czech
Republic and Slovakia, a.s.

MIROSLAV MUCHA
601 560 298,
miroslav.mucha@unicreditgroup.czPOZOR,TATO NABÍDKA PLATÍ DO 30. 6. 2022

Získat můžete i odměnu za hypotéku vrácením
první anuitní splátky nově zřízené hypotéky,
která bude vyplacena na běžný účet kampaňového
klienta, z něhož je úvěr splácen, do 60 kalendářních
dnů po úhradě první anuitní splátky.

Odměna bude vyplácena nejdéle po dobu 12
měsíců, celková maximální výše odměny je 10
tisíc korun.

Odměna se může týkat i životního pojištění v
podobě vrácení měsíčního pojistného, bez
mimořádného pojistného, a to do 25. kalendářního
dne následujícího měsíce poté, co bude smlouva
aktivní a zaplaceno první pojistné.
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Nabídka Balíček 1 Balíček 2
Měsíční paušál 12,50 Kč 339,00 Kč
Volných minut do všech sítí v ČR 30 minut -
Volných SMS do všech sítí v ČR 10 -
Volání do sítě T-Mobile 0,42 Kč / minuta 0,00 Kč
Volání do ostatních sítí v ČR 0,54 Kč / minuta 0,00 Kč
SMS do sítě T-Mobile 0,42 Kč 0,00 Kč
SMS do ostatních sítí v ČR 0,54 Kč 0,00 Kč
MMS 3,00 Kč 3,00 Kč
Mezinárodní SMS 3,00 Kč 3,00 Kč
Datový limit - 5 GB

Ceny v tabulce jsou s DPH 21 %.Paušál nelze čerpat z výplaty.

NEOMEZENÉ VOLÁNÍ A SMS
ZA 339 KČ V BALÍČKU 2!



CCB spol. s. r. o. Martin Schrimpel, Bc. Petra Blachová
Martin Schrimpel

NOVÁ BROŽURAVE STEJNÉM KABÁTĚ

S KÝM SPOLUPRACUJEME

I když na první pohled zůstává obchodní brožura
stejná, nenechte se zmást. Marketingový tým
nabídku aktualizoval a na dvaceti stranách si
můžete prolistovat všechny výrobky a služby, které
MYJÓMI nabízí. Inspirujte se, jak můžete čerpat
náhradní plnění, které firmám dlouhodobě
poskytujeme.

Co je hlavním obsahem obchodní brožury?
Souhrn nabídky je rozepsán v bodech níže a pak
samozřejmě - kontakt na obchodní zástupce.

Ruční mytí vozidel
Ponožky
Betelné šátky
Doplňky k šátkům a šití textilu
Montáže, demontáže, kompletace
Lepení etiket, kontrolní činnost
Polygrafická výroba
Bezkontaktní INKJET potisk

Tepelné smršťování
Blistrování
Dřevitá vlna - přírodní i barvená
Dárkové balíčky
Káva NATURPARK12
Čokoládová psaníčka na míru
Doplňky Green-Swan (GS)
Výrobky ISOLINE

Agentura PONDĚLÍ

odpovědnosti


