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KDE VŠUDE JSOU PROVOZY MYJÓMI

ZAMĚŘENÍ POBOČEK

PAMÁTKY MĚST, KDE DRUŽSTVO PŮSOBÍ

2

MYJÓMI družstvo invalidů působí již v 9
městech České republiky, ne každý však ví, že
v některých z těchto měst má více než jenom
jednu dílnu. Pracoviště jsou rozdělena na ruční
automyčky, šicí dílny, pletací dílnu a kompletační
a montážní dílny. Ruční myčky automobilů jsou v
Brně a v Praze, šicí dílny se nacházejí v Brně,
Břeclavi, Třebíči, Chocni a Rumburku. Pletací

dílnu zaměřenou na originální ponožky je možné
najít v Brně. V Brně jsou rozmístěny rovněž tři
dílny pro montáže a kompletaci výrobků a po
jedné takové dílně je i v Rumburku, Třebíči,
Miroslavi, Svitavách a Pohořelicích.

1. Svitavy - náměstí 2. Pohořelice - kostel sv. Jakuba staršího 3. Břeclav - zámek 4. Miroslav - zámek 5. Rumburk - loreta
6. Choceň - zámek 7. Brno - katedrála sv. Petra a Pavla 8. Třebíč - pohled na centrum 9. Praha - v pozadí Vyšehrad

MYČKA:

LEGENDA:

PONOŽKY:

ŠICÍ DÍLNA:
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Ve vitrínce České spořitelny se můžeme pyšnit
pátým plakátem, který je zaměřený na ruční mytí
vozidel. Jsme zvědaví, kolik tato vitrínka osloví
nových obchodních partnerů. Druhá vitrínka je k
vidění v budově SČMVD na Václavském náměstí.
V ní jsou vystavené Betelné šátky, které získaly
zvláštní ocenění DESIGN 2022. Vitrínka je už
laděná podzimně a samozřejmě v ní nesmí chybět
ani ponožky!

Pokud víte o prázdné vitrínce ve vašem okolí,
napište na marketing@myjomi.cz a společně rádi
vymyslíme jak vitrínku zaplnit.

V PRAZE VYSTAVUJEME PRODUKTY
VE DVOU VITRÍNKÁCH

ÚVODNÍ SLOVO
JOSEFA ŠULCE
Vážení zaměstnanci MYJÓMI,

byl jsem osloven, zda bych
nechtěl do vašeho zpravodaje
napsat pár slov na úvod, a
musím říct, že jsem byl
potěšen zájmem a velice rád
tuto nabídku využil. V oboru
zaměstnávání osob zdravotně
postižených (OZP) se pohybuji
takřka od začátku své praxe.
Za posledních šest let jsem v
našem oboru zažil mnohé.
Ať už to byl mnohdy až
nepříjemný střet s
byrokracií a nevůlí
státních úředníků, pandemie nebo v neposlední
řadě rostoucí náklady na energie a vysoká míra
inflace. Takřka denně mohu narazit na názor, že
šéf firmy se má dobře, nemá starosti a nic nemusí
dělat, jen rozdává příkazy a rozhoduje o tom, co si
koupí za peníze, které mu vydělají zaměstnanci.
Najde se určitě spousta podnikatelů, kteří to takto
mají, ale troufám si říct, že v našem oboru, a tím
myslím spektrum zaměstnavatelů OZP, je takový
případ výjimkou. Naprostá většina malých firem na
chráněném trhu práce, který už vlastně dávno
chráněný není, dnes živoří na pokraji udržitelnosti.
Vláda již po několikáté nařídila zvýšení minimální
mzdy, ale jak už se stává pravidlem, opět
pozapomněla na zvýšení příspěvku na pracovní
místa OZP. Opět jsme tedy zaujali potřebná
stanoviska a vyjednávací pozice a začalo další
kolečko jednání. Podařilo se nám společnými
silami vyjednat alespoň malé navýšení příspěvku
o 600 korun. Ovšem v době, kdy meziročně
vzrostly náklady firmy na energie a ostatní výdaje
více než o 20 % a inflace raketově stoupá nad
17 %, stát přidává na příspěvku 4 %. Kdyby to
nebylo smutné, smál bych se tomu. Věřím však,
že pro všechny to nakonec dopadne dobře a
podaří se vyjednat lepší podmínky u zakázek a
nakonec proběhne i tolik potřebná změna zákona
o zaměstnanosti, o kterou s Asociací
zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR (AZZP
ČR) usilujeme. Přeji vám příjemný zbytek léta, a
pokud jste ještě nestihli dovolenou, ať je co
nejpohodovější se spoustou krásných zážitků.

Josef Šulc,
místopředseda AZZP ČR

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
PROBĚHL I SE STAROSTOU
Den otevřených dveří v červnu proběhl v
montážní a kompletační dílně v ulici SNP v
Rumburku. „Navštívil nás starosta Rumburku i
místostarostové, pracovnice úřadu práce z
Rumburku i Varnsdorfu nebo lidé z Integrovaného
centra pro osoby se zdravotním postižením v Horní
Poustevně,“ uvedla vedoucí rumburské montážní
dílny Lucie Kašparová. Cílem dne otevřených dveří,
kam zavítali i zástupci kraje, bylo návštěvníkům
přiblížit, jak to v dílně, kde lidé s různými typy
fyzického, mentálního či kombinovaného
onemocnění
provádějí
montážní,
balicí a
kompletační
práce, chodí.
Při prohlídce
provozu tak
hosté mohli
přihlížet, jak zaměstnanci právě kompletují do
krabiček sprchové gely pro firmu Dermacol.
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ÚČETNÍ ODDĚLENÍ V MYJÓMI

Do několika hlavních bodů shrnul
nový finanční ředitel MYJÓMI
družstva invalidů Tomáš Mácha vizi
a milníky pro oblast finančního
řízení, které bude zapotřebí
v následujících měsících
zrealizovat. Současně zmínil
skutečnost, že společnost splnila
zákonnou povinnost provést účetní
audit. „To pro nás bude znamenat
přísnější účetní evidenci, což se
promítne napříč celou firmou.
Zejména v podobě úpravy a
profesionalizace některých procesů a
k nim sledované evidenci dokladů. Ve
společnosti dnes vidím ne zcela
vyhovující komunikaci mezi účetními a
lidmi, kteří přinášejí doklady
k zaúčtování, ale i absenci samotného
systému, například pro schvalování
objednávek, což bude také jedna z věcí, která
zaznamená mou pozornost a úpravu. Pro
konkrétní ilustraci jedna z okrajových agend bude
i zavedení evidence škod včetně zasedání škodní
komise, což doposud ve firmě příliš nefungovalo,“
vyjádřil se Tomáš Mácha.

Finanční ředitel dále uvedl, že firma k účetní
závěrce potřebuje kladný výrok auditora, tedy
„bez výhrad“, což je známka pro věřitele,
zejména banku, že firmu nadále může
financovat v investičním rozvoji a také v
provozních potřebách. Jakýkoli výrok auditora

s výhradou může znamenat vážné
komplikace, a proto je důležité mít pro
letošní audit vše v naprostém pořádku.

Stěžejním krokem mimo audit je podle
slov Tomáše Máchy dotáhnout fungující
finanční kontrolu, jež zajistí detailní
přehled nad firemními výnosy a náklady
v kontextu objemu výroby a struktury
zákazníků. „Aktuálně se pracuje na
sledování a vyhodnocování nastaveného
plánu hospodaření se skutečností. To nám
dává informace, jak si MYJÓMI
hospodářsky reálně vede a kde nebo v čem
je nutné udělat rychlou změnu, abychom si
udrželi naplánovaný směr a udrželi se na
vytyčené cestě,“ upřesnil finanční ředitel.

Dalším záměrem u nastavení funkčního a
neustále se zlepšujícího kontrolního

systému bude prohlubování detailů a pozdější
napojení na odměňování zaměstnanců, a to
v přímé závislosti na hospodářských výsledcích
družstva. „Co se týče časového horizontu, tak
letos proběhne audit, nastavení a doladění
základního controllingu a procesu plánování.
Jsem si dobře vědom, jak moc jsou pro nás
důležití a cenní skvělí zaměstnanci. Proto pro
příští rok máme podle výsledků hospodaření
vizi nastavit zlepšený systém odměňování
zaměstnanců, ale vše se bude odvíjet od jejich
výkonnosti a také schopnosti tyto výkony
měřit,“ doplnil Tomáš Mácha.

Lidé pracující v účetním oddělení MYJÓMI v
brněnské ulici Špitálka se zabývají nejenom
zpracováváním mezd pro více než pětistovku
zaměstnanců družstva, ale také klasických
účetních dokladů, jako jsou například faktury,
pokladní doklady, různé závazky a pohledávky,
některé interní doklady a řada dalších. „Z hrstky
lidí včetně mě jsou tři mzdové účetní, ostatní
dělají klasické účetnictví. Moje pracovní pozice ve
firmě sice oficiálně zní hlavní účetní, ale já bych
se spíše nazvala hlavní vedoucí účetních. Já totiž

pracuji i s lidmi, zatímco náš externí hlavní účetní,
kterého ještě nad sebou máme – pan Marek
Spáčal – je takovým optimátorem veškerých
dokladů, které zpracujeme. On řeší výhradně
čísla a je tím, kdo provede konečnou kontrolu
zpracovaných dokladů a podá je na úřadech,“
vyjádřila se vedoucí účetní MYJÓMI družstva
invalidů Radka Pešová. Mimo účetnictví družstva
účetní oddělení MYJÓMI navíc zpracovává také
kompletní účetnictví dalším čtyřem firmám.

ZAMĚSTNANCI BUDOU ODMĚŇOVÁNI I PODLE
HOSPODÁŘSKÝCH VÝSLEDKŮ DRUŽSTVA

ÚČETNÍ ODDĚLENÍ PŘIPRAVUJE NEJENOM VÝPLATY
PRO VÍCE NEŽ PĚTISTOVKU ZAMĚSTNANCŮ

Externí finanční
ředitel Tomáš Mácha



SNAHA O ZASTUPITELNOST

JSOU ÚČETNÍ SUCHAŘI?

I když zaměstnanci účtárny mají práci
rozdělenou, obecně je třeba zajistit alespoň
částečnou zastupitelnost. To podle Radky
Pešové souvisí s tím, že v chráněné dílně
zaměstnávající zdravotně znevýhodněné lidi je
větší předpoklad, že pracovníci onemocní,
anebo jsou častěji na kontrolách u lékařů než
zaměstnanci zcela zdraví v běžných
provozech. Nicméně účetní termíny platí všude.
„Specializace na určitou část práce tady je –
někdo nejčastěji zpracovává přijaté faktury, jiný
zase vydané, další pokladní doklady nebo faktury
v režimu náhradního plnění. Snažíme se ale, aby
všichni měli povědomí o všem, když je potřeba za
někoho rychle zaskočit,“ potvrdila Radka Pešová.

Účetní oddělení je podle slov vedoucí poněkud
vzdálené od běžného firemního ruchu. „My jsme
tak trochu bokem toho všeho kreativního snažení,
ať už jde o to něco navrhnout, vyrobit nebo
dojednat zakázku. Nás zajímají jenom výsledky
na papíře, prostě konkrétní čísla a termíny.
Při práci nám pomáhají účetní programy plus
další speciální postupy, jako je například
digitalizace účetních procesů prostřednictvím
aplikace wflow. I když je pravda, že ne všichni
byli z podobných novinek zpočátku nadšení, mají
svoje opodstatnění, a když se je člověk naučí
správně používat, práci skutečně ulehčí,“
upřesnila Radka Pešová.

Na jaře se účetní oddělení společně
s brněnskými švadlenkami přestěhovalo do
nových prostor ve stejné ulici, protože na
původní adresu se už všichni zaměstnanci
nevešli. „V novém prostředí jsme spokojení,
protože tam máme větší klid na práci. Na
původním místě jsme seděli všichni
pohromadě, každý něco řešil a jak lidí
postupně přibývalo, někdy se tam už dalo
těžko soustředit na práci,“ popsala vedoucí
účtárny.

A co je na profesi účetního nejobtížnější a jak je to
vlastně s veselými účetními historkami? Radka
Pešová říká: „Nejtěžší na účtařině? Asi termíny,
které prostě musíme stihnout, a to je někdy
fofr, když vypadnou lidé. A s veselými
historkami z účtárny to není nijak horké, není
jich totiž příliš. Legrace může být, ale při práci
ne, v účetnictví pro smích není příliš prostoru.
Proto se asi říká, že účetní jsou vesměs
SUCHAŘI! :-) :-)

Wflow je aplikace používající se k digitalizaci účetních procesů, a to zejména faktur, účtenek,
objednávek či smluv. V MYJÓMI jde především o faktury. V praxi to znamená, že doklady, které se
dříve archivovaly pouze v šanonech, existují na jednom místě
v elektronické podobě a během minuty není problém
požadovaný dokument v počítači vyhledat, případně znovu
vytisknout. Kromě úspory času, zjednodušení a sjednocení
účetních procesů nedochází ke zbytečné duplicitě dokumentů
ani přeplňování e-mailových schránek zasílanými fakturami,
neboť ty je možné po nahrání do aplikace wflow smazat.

Loňský přechod na digitalizaci účetních
procesů obnášel zejména kompletní změnu
stanovených a zažitých pracovních
procesů, ale také požadavek dodavatelům,
aby faktury posílali výhradně elektronicky ve
formátu PDF. Nezbytné rovněž bylo zaškolit
všechny účetní, seznámit je s jednotlivými
postupy práce se software wflow.

Rozhovor o Wflow na youtube viz. QR kód

Lenka Mašová, redakce

CO JE WFLOW?
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POMÁHÁ POBOČCE VE SVITAVÁCH
KLIENTI SVITAVSKÉHO DOMOVA NA
ROZCESTÍ CHODÍ DO PRÁCE RÁDI

V průměru desítka klientů svitavského Domova na
rozcestí pracuje v místní pobočce MYJÓMI
družstva invalidů. Úspěšná spolupráce
pobytového zařízení pro osoby s mentálním a
kombinovaným postižením a chronickým
duševním onemocněním s družstvem trvá od
začátku března roku 2016, kdy dílnu ve Svitavách
MYJÓMI převzalo. O spolupráci tehdy měly zájem oba
subjekty. „V dílně MYJÓMI v současné době pracuje
devět našich klientů. Předtím jich bylo jedenáct, ale
byly i doby, kdy jich tam docházelo patnáct,“ uvedla
ředitelka Domova na rozcestí Jaroslava Filipová s tím,
že zaměstnávání klientů se odvíjí od jejich zdravotního
stavu.

Svitavská dílna je zaměřená na balení dřevité vlny pro
dekorační účely a hoblinové podestýlky pro domácí
zvířata a dává práci necelým čtyřem desítkám
zdravotně znevýhodněných lidí. Pro ty je možnost
pracovně se realizovat zásadní.

POCIT VLASTNÍ DŮLEŽITOSTI

„U našich klientů to není
jiné. Mají status
zaměstnanců firmy, nikoliv
jenom klientů sociální
služby, což není úplně
optimální životní pozice.
Chodí do práce jako jiní lidé
z většinové společnosti,
dostávají výplatu i výplatní
pásku, kde mají všechno černé
na bílém, mohou čerpat
dovolenou nebo neschopenku.
Vnímají, že jejich práce má
smysl, že věc, na které pracují,
se pak prodává, a to všechno
je velice důležité jak pro jejich
seberealizaci, tak i uvědomění
si vlastního postavení ve

společnosti. Kdykoliv s nimi o práci mluvím, tohle
všechno od nich slyším,“ vyjádřila se Jaroslava
Filipová.

Na tom, že klienti Domova na rozcestí chodí do
zaměstnání rádi, má podle ředitelky zařízení velký
podíl profesionální a citlivý přístup ze strany vedení
dílny. Kromě lidí z Domova na rozcestí tam pracují i
klienti dalších dvou sociálních zařízení a také
zdravotně znevýhodnění lidé ‚zvenčí’, takže skloubit

vše tak, aby kvalita práce byla stoprocentní a
zaměstnanci spokojení, není jednoduché. „O paní
Motlové, která dílnu vede, mohu mluvit jenom
v superlativech. Zná velice dobře problematiku práce
s hendikepovanými lidmi, rozumí jim a získala si jejich
důvěru. U nás ji vnímáme jako krásnou spojku mezi
zaměstnavatelem a klienty,“ pochválila ředitelka
domova bezproblémovou spolupráci.

RADOST ZE ZAMĚSTNÁNÍ

Svitavská dílna funguje ve dvousměnném provozu,
kdy většina ze zaměstnanců má s ohledem na svůj
zdravotní stav a potřeby tříhodinovou pracovní
dobu. Ani této dílně se bohužel občas nevyhnuly
výpadky výroby. Ať už to bylo spojeno
s komplikovanou epidemiologickou situací v
uplynulých dvou letech, anebo přetržkami v
kontinuálním přísunu práce. „Osobně bych MYJÓMI
přála, aby mělo vždycky dostatek zakázek a co
nejlepší pozici na trhu. Občas sice klienti den volna
přivítají, ale do práce chodí moc rádi,“ dodala
Jaroslava Filipová.

DOMOV NA ROZCESTÍ

Lenka Mašová, redakce
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PŘÍBĚHY ZAMĚSTNANCŮ

Už dva roky poskytuje Lucie Štraitová sociální
poradenství zaměstnancům MYJÓMI. Obrátit
se na ni může kdokoli, a to ať osobně,
prostřednictvím e-mailu či telefonicky.
„Nejčastěji lidem pomáhám řešit různé
problémy spojené s bydlením, invalidním
důchodem, doporučuji jim lékaře, případně je
tam i doprovodím, zabývám se jejich interními
problémy na pracovišti
nebo sleduji, jestli se na
pracovní pozici, kterou
zastávají, skutečně hodí,“
nastínila část své běžné
pracovní náplně Lucie
Štraitová.

Tradiční otázka – jak jste se
do MYJÓMI dostala?

Prostřednictvím inzerátu.
Původně se mělo jednat buď o
pozici dílenské mistrové, v čemž
jsem měla praxi z dřívějška,
anebo telefonickou podporu
obchodních zástupců. Když
jsem ale uvedla, že mám také
kurzy pracovníka v sociálních
službách a asistenta pedagoga
pro postižené včetně praxe,
nakonec z toho vyšla moje
pozice na úseku sociálního
poradenství.

Čím jste se profesně zabývala,
než jste nastoupila do
družstva?

Devět let jsem se starala o hendikepované, a to jak
v domovech pro seniory, tak v domácnostech, jako
pečovatelka. Jenže přišla nemoc a dál už jsem svoje
zaměstnání vykonávat nemohla, protože tu fyzickou
zátěž bych nezvládla. Proto jsem hledala nějakou
méně náročnou činnost, ale nejlépe v oblasti sociálních
služeb, abych mohla dál pomáhat lidem.

Co vás právě k pomoci ostatním přivedlo?

Vlastně celý život inklinuji k tomu se o někoho starat,
mám i kamarády mezi vozíčkáři nebo neslyšícími.
Později k tomu určitě částečně přispěl i fakt, že dcerka
trpí lehkým autismem. Také proto jsem si v tomto

ohledu začala doplňovat vzdělání, abych problém více
poznala a dovedla se vcítit do myšlení takových lidí –
dokázala rozeznat, co přesně potřebují a na co a
jakým způsobem reagují.

Využijete tyto znalosti při své stávající práci?

Určitě. Hodily se mi například i při rozjezdu nové dílny
na Cejlu, kde jsou zaměstnaní lidé s vyšší mírou
postižení a potřebující větší podporu. Pomáhám jim,
když je třeba, věnuji se jim a současně sleduji, jak
vzájemně vycházejí, jak si spolu „sednou“, což je při
práci v kolektivu stěžejní. A samozřejmě pozoruji také
to, zda se k dané práci hodí, případně by jim lépe
vyhovovala jiná činnost, ke které mají větší
předpoklady.

Neunavuje vás to? Podobný typ práce je bezesporu
velice náročný na psychiku…

Mě naopak práce s hendikepovanými po psychické
stránce nabíjí. Mám totiž dojem,
že někteří zdraví lidé si stále na
něco stěžují, ale ve srovnání
s těmi, kteří mají opravdu
závažné zdravotní problémy,
které jim ztěžují každodenní
život, to jsou vlastně úplné
banality.

Dá se tedy říct, že jste se ve
své stávající profesi našla?

V MYJÓMI jsem spokojená,
protože vidím, že ta práce má
smysl. Navíc mám v rámci
zaměstnání možnost absolvovat
další vzdělávací kurzy, které mě
posunují dál. Mám ale i takový
sen, kdybych někdy v budoucnu
mohla pracovat
s hendikepovanými dětmi, něco
konkrétního je učit. Kdyby
kupříkladu děti z praktických
škol měly možnost chodit do
dílen MYJÓMI na praxi, velice
ráda bych se jim věnovala.

A když zrovna nepracujete? Jak relaxujete?

Na koníčky mi zase tak moc času nezbývá. Chodíme
s dcerkou plavat, to nás obě hodně baví, doma navíc
máme zvířátka, která dcera miluje - kocoura a dvě
ještěrky - a teď ještě s kamarádem venčíme jeho psa,
protože toho ještě doma nemáme… Kdysi jsem hodně
sportovala, věnovala jsem se závodně atletice i
plavání, ale také jsem pět let učila tanec a zpívala
v různých sborech. Aktivní sport už kvůli zdravotním
problémům provozovat nemohu, ale kromě
rekreačního plavání si ráda dám třeba šipky, kulečník
nebo ping pong. A stále si s oblibou zazpívám nebo
zatancuji, když se k tomu naskytne vhodná příležitost.

LUCIE ŠTRAITOVÁ

„BATERKY MI DOBÍJÍ
PRÁVĚ POMOC LIDEM“

Otázky pokládala Lenka Mašová



SPORTOVNÍ DEN MYJÓMI

ZAMĚSTNANCI SOUTĚŽILI PŘI SPORTOVNÍM
DNI V BRNĚ I V RUMBURKU

VÍCE MÍSTA K SEZENÍ

Po dvouleté pauze vynucené
epidemiologickou situací spojenou
se šířením koronaviru se koncem června
opět mohli zaměstnanci setkat při
tradičním sportovním dni. Ten se tentokrát
konal nejen v Brně, ale nově také
v Rumburku, kde na podzim 2020 vznikla
další pobočka MYJÓMI, a vzhledem ke
vzdálenosti by pro tamní zaměstnance bylo
cestování do Brna a zase zpět komplikované
a zatěžující. V Brně se na hřišti TJ Sokol
v Kounicově ulici sešlo v pořadí už při pátém
firemním sportovním dni na 250 zaměstnanců
z různých poboček, aby se utkali v celkem
šesti disciplínách. „Jsem rád, že jsme se při
sportovním dni, na který jsme tak dlouho
čekali, sešli v hojném počtu a dobře se bavili,“
sdělil předseda představenstva MYJÓMI
družstva invalidů Petr Horký.

Soutěžící na hřišti získávali body například při
srážení kuželek, hodu na cíl nebo „lovu ryb“,
který cílil na soustředění, trpělivost a

přesnost. Nechyběly však ani disciplíny
týkající se procvičování paměti, kupříkladu
přiřazování hlášek z nejznámějších filmových
pohádek k jejich názvům. „V tomto ohledu
patří velký dík děvčatům z personálního

oddělení Vlastě Duchoňové a Olze Markové,
které aktivity vymyslely a zorganizovaly,“
vyjádřila se vedoucí personálního oddělení
MYJÓMI Alena Drábková.

Navíc opět po delší době dostali
zaměstnanci příležitost se sejít při

společné akci, pozdravit se a popovídat si
se známými či přáteli, případně se
seznámit s novými lidmi. Protože
brněnskému sportovnímu dni počasí přálo a
postupem času byl prosluněný možná až
příliš, jeho účastníky mezi jednotlivými
disciplínami lákaly nejenom vonící grilované
dobroty a posezení v chládku, ale především
studené nápoje. „Pro příště bude nutné posílit
personál obsluhy, který vydával jídlo a pití,
aby se netvořily takové fronty. A vzhledem
k tomu, že zaměstnanců přibývá,
uvědomujeme si, že v areálu pro tolik lidí není
dostatečné sezení. Plánujeme se proto
poohlédnout po vhodnějším místě. Co se týče
horka, bylo to samozřejmě lepší, než kdyby
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PREMIÉRA V LESNÍ ULICI
V Rumburku, kde se letošní premiéra
sportovního dne odehrála ještě o dva dny

dříve než v Brně a panovalo při ní ne tak
horké počasí, se akce taktéž vyvedla. Velká

část zaměstnanců, kterých
v rumburských dvou dílnách pracuje
více než devět desítek, se sešla
v areálu hotelu Sportlife v Lesní ulici.
Ani tam kromě soutěží nechybělo
dobré jídlo a pití, vyhlášení výsledků a
stejně jako v Brně předání cen
nejúspěšnějším závodníkům z rukou
předsedy představenstva MYJÓMI
Petra Horkého či společné
fotografování. „Sportovní den proběhl
v podobném duchu jako v Brně, jenom
v menším měřítku. Na jeho organizaci
se podílela vedoucí pobočky Lucie
Kašparová, její zástupce a mistrové a
dopadlo to skvěle. Zaměstnanci navíc
soutěžili s velkým nadšením,“ dodala
Alena Drábková.

nám sportovní den propršel, ale zvažujeme,
že v příštím roce ho zkusíme uspořádat už
v květnu,“ uvedla Alena Drábková.
Nejúspěšnější závodníci obdrželi zajímavé
ceny, mimo jiné i originální „myjómácké“
sportovní batůžky. Jejich návrh je dílem
firemní grafičky Lucie Skleňákové, která

současně zpracovala také barevná označení
jednotlivých disciplín či žetony, s nimiž si
zaměstnanci chodili pro občerstvení. Závěrem
se odehrála nejnáročnější disciplína, i když
v tomto případě ne soutěžní, a tou bylo
směstnat všechny přítomné na společnou
fotografii.

Lenka Mašová, redakce

Pokud máte nějaký tip na sportovní areál či
jiné místo v Brně, které by podle vás bylo
vhodné pro konání příštího sportovního
dne, nenechávejte si ho jen pro sebe. Jde
především o to, aby šlo o místo dobře
dostupné, tedy vhodné pro zaměstnance
s různými typy zdravotního znevýhodnění,
a aby disponovalo více místy k sezení než
dosud využívaný areál. Se svými návrhy
kontaktujte vedoucí personálního oddělení
Alenu Drábkovou, a to buď e-mailem
adrabkova@myjomi .cz , . p ř ípadně
telefonicky na čísle 603 349 824.

MÁTE TIP NA MÍSTO
PRO SPORTOVNÍ DEN?

ZAJÍMAVOST Z REDAKCE
Na sportovním dni v Brně jste mohli potkat i
Lenku Mašovou, jejíž práci jste určitě četli
minimálně tady ve zpravodaji. Navíc Lenka v

terénu i ráda fotí, takže je
možné, že jste už viděli i její
fotografie. Na sportovním dni
jich též několik pořídila.
Někteří ji znají jen po telefonu,
když si Lenka od nich nabírá

informace pro nějaký další
připravovaný článek. Píše
jak do zpravodaje, tak pro
různá další internetová
nebo tištěná periodika o
tom, co všechno
v MYJÓMI umíme a
nabízíme, aby o nás
mělo povědomí co
nejvíce lidí.

9
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PRÁCE PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY

NÁVŠTĚVA A NAVÁZÁNÍ SPOLUPRÁCE S INGREEN
Toto léto jsme navázali spolupráci s kyjovskou
společností inGreen, pro kterou nyní
kompletujeme a etiketujeme pěstební sety na
domácí vypěstování. Poprvé se sety u nás ukázaly
v červenci a našim zaměstnancům se práce velmi
zalíbila. Složení pěstebního setu není vůbec složitá
záležitost a zvládne ji prakticky každý. Set se skládá
z kelímku, dvou balení semínek a absorbentů, víčka
a papírového obalu, kterým se set uzavře. Z boční
části naši zaměstnanci nalepí ještě etiketu o
spolupráci, aby byla naše přidaná hodnota vidět, a
zákazník, který si kelímek koupí věděl, že jsme se
na složení podíleli.

Očekáváme, že tyto pěstební sety budou brzy
hitem a kelímky budeme kompletovat i v dalších
dílnách. Přeci jen se tu bavíme za poslední rok o
novince na trhu. Microgreens jsou mladé rostlinky
zeleniny a bylinek, které jsou přibližně 2,5–7,5 cm
vysoké. Mají aromatickou chuť, koncentrovaný
obsah živin, neskutečné množství vitamínů a
dodávají se v různých barvách a texturách. Výhodou
sady je právě absorbent, který zajistí, že semínka
pak už nemusíte zalévat, do pouhých 5-10 dní
vyrostou a následně je můžete jíst. Tyto rostlinky
pak patří někde mezi klíček a babygreen. Semínka

se navíc liší od těch z obchodu tím, že nejsou
mořená. Mohou tak jít rovnou na talíř a nemusíte se
obávat, když zkonzumujete i semínko. Žádné
chemikálie totiž nesníte.

A co na spolupráci říká Petr Martinek, jednatel
firmy?

„Chci pro MYJÓMI stabilní kompletaci každý
týden, proto se potřebujeme dostat do povědomí
velkých i malých zákazníků či odběratelů. Jak se
nám to povede, jsme schopni zvýšit objemy.
Spolupráce se sociálním podnikem mne
naplňuje a také vím, že naši obchodní partneři
ocení možnost odebírat sortiment v režimu
náhradního plnění, protože je to win win win na
všech stranách.“

Spolupráce nás moc baví, a protože jde
současně i o vitamínovou bombu, rozhodli jsme
se přidat tyto sety i do benefitu za zvýhodněnou
cenu. Naši zaměstnanci i partneři si mohou vybírat
z chutí červeného zelí, hořčice, kedluben, ředkviček,
brokolice, rukoly a jiných. Kromě těchto pěstebních
setů potěšíme i milovníky zahrad, protože inGreen
má v nabídce také sety pro hnojení rostlin. I tyto
další produkty se budou postupně v MYJÓMI
objevovat, takže pokud se někdo zamiloval do
kelímků, může to být láska na celý život.

Značku inGreen můžete vidět v obchodech
Makro, Hornbach, Uni Hobby, Rohlik.cz a brzy již
v dalších řetězcích a ‚zdravíčkách‘. Současně i
naši obchodní zástupci mohou pomoci s prodejem,
a to v režimu náhradního plnění. Proto již můžete
v on-line obchodní brožurce najít doplněnou stránku
o této spolupráci.

Než byla spolupráce zahájena, do kyjovské firmy
v červnu zavítal předseda představenstva MYJÓMI
Petr Horký, aby se podíval, kde pěstební sety
vznikly. Překvapením byla aquaponická farma,
kde jsou producenty hnojiva sumci, aby
následně z této vody bohaté na živiny vyrostly
rostliny. Kromě sumců mohou vodní výživu
poskytnout i jiné ryby, a to například piraně,
které jsou tam také. Pokud tedy doma měníte vodu
v akváriu, zkuste s ní zalít pokojové květiny.

Petra Blachová, redakce
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VELKÁ PODZIMNÍ SOUTĚŽ

Dárkový kosmetický balíček
1x ruční mytí vozidla (Brno nebo Praha)

Betelný šátek na přání
3x pěstební sety inGreen

HLEDÁNÍ MODRÝCH PÍSMENEK

I tentokrát to nebude o znalostech, ale o tom, jaký kdo má postřeh
a jak kdo pozorně čte celý zpravodaj a k tomu jen tak nezabloudí.

JAK NA SLOŽENÍ TAJENKY?

Níže je modrá tajenka, do které budete z celého zpravodaje hledat modrá písmenka. Tato písmenka
však neberte z barevných nadpisů (titulků), protože ty bývají barevné nehledě na toto pátrání. Hledejte
modrá písmenka v obyčejném textu. Pořadí modrých písmenek je chronologické podle stránek
zpravodaje, držte se podle pořadí v tajence.

DOPLNĚNÍ TAJENKY 2. část:

OBĚ TAJENKY POSÍLEJTE NA SOUTEZ@MYJOMI.CZ DO 21. 11. 2022
NEBO STAČÍ VYPLNIT ODPOVĚĎ VE FORMULÁŘI Z VAŠEHO MOBILU

ZE SPRÁVNÝCH ODPOVĚDÍ VYLOSUJEME VÝHERCE
VÝHERCE BUDEME KONTAKTOVAT DO 25. 11. 2022

Iva Frýblová,Třebíč
Jiří Smažák, Hodonín
Ivana Dunajová, Miroslav
Anna Boháčová, Brno

1START

POKRAČOVÁNÍ
TAJENKY

1. část
tajenky:
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Rádi bychom vás upozornili, že oficiální
výplatní termín je 15. den každého měsíce (je
to uvedeno i ve vašem mzdovém výměru), což
současně znamená, že v tento den peníze
odcházejí na účet zaměstnanců. Není však
vyloučeno, že se platba může o den či dva

pozdržet kvůli víkendu, případně nějakým
neočekávaným okolnostem, a proto vám
doporučujeme změnu vašich trvalých příkazů
k platbám, které máte na účet, kam vám chodí
výplata, vázané, až na 18. den v měsíci.

Trápí vás dopis od exekutora nebo
problémy týkající se invalidního
důchodu? Máte jít k soudu a
potřebujete radu? V sociální poradně

MYJÓMI se můžete zeptat na cokoliv.
V případě potřeby si domluvte
schůzku s Lucií Štraitovou.

+420 739 352 598
poradna@myjomi.cz

Lucie Štraitová
pracovník v sociálních
službách

V PŘÍPADĚ DOTAZU KONTAKTUJTE

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PORADNA

VÝPLATNÍ TERMÍN A VÝPLATA

Nezapomeňte si vyšetřit 5 dnů dovolené na
Vánoce.

Většina z vás již má za sebou letní dovolenou
a někteří si plánují ještě nějaký den volna v
září nebo v říjnu – v době, kdy je ještě pěkné
počasí, ale už po hlavní letní sezoně.
Nezapomeňte si, prosím, toto volno
naplánovat tak, aby vám ještě zůstalo 5 dnů na
celozávodní vánoční dovolenou.

Vánoční volno letos bude od pátku 23.
prosince do neděle 1. ledna, což
představuje 5 pracovních dnů.

Naposledy letos do práce půjdeme ve čtvrtek
22. prosince a na svých pracovištích se pak
opět sejdeme v pondělí 2. ledna 2023.

Ačkoliv se v MYJÓMI nebude dále angažovat
právník JUDr. Zdeněk Putna, zaměstnanci
potřebující právní pomoc o tuto možnost
nepřijdou. Aktuálně se jim nabízí komerční
služba on-line služby ONE POCKET – Právník
v kapse www.onepocket.cz. Na družstvo se
vztahuje padesátiprocentní sleva, takže za
právní poradenství zaměstnanci místo 199
uhradí jen 99 korun měsíčně. K nejčastěji
využívaným úkonům patří například možnost
zkontrolování smluv, rady související s

potížemi při reklamaci, odškodnění, dědictví či
pokutách, ale rovněž při sousedských
sporech, neplacení alimentů, nedodání
zaplaceného zboží, škodách na zdraví a
majetku, prodeji, koupi nebo převodu
nemovitostí, motorových vozidel a podobně.
Podrobně je služba popsána v červnovém
zpravodaji Život v MYJÓMI včetně návodu
na její sjednání, případně kladení dotazů
právníkům.

VÁNOČNÍ DOVOLENÁ

MOŽNOST PRÁVNÍ PODPORY V MYJÓMI STÁLE TRVÁ
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Vzhledem k tomu, že mobilní operátor T-Mobile od
1.10. 2022 navyšuje ceny za svoje služby, dotkne se to i
firemního benefitu v podobě dvou výhodných tarifů
využívaných zaměstnanci MYJÓMI.

Balíček 1, kde byl dosud měsíční paušál 12,50 Kč
včetně DPH, zdraží na 13,40 Kč včetně DPH.

Balíček 2, kde byl dosud měsíční paušál 339 Kč včetně
DPH, zdraží na 375 Kč včetně DPH.

731 644 290

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.

NOVINKA! inGREEN

Každý zaměstnanec si může zakoupit pěstební sety
značky inGreen dle výběru za
zvýhodněnou cenu 45
Kč/1 sadu!

Můžete si doma 2x
vypěstovat klíčky ze semínek
a nemusíte je zalévat.

V nabídce je: červené zelí, hořčice, brokolice,
kedluben, ředkvičky, rukola, aj. Své objednávky
posílejte na Moniku Šebestovou
(msebestova@myjomi.cz), ta bude sety hromadně
objednávat kvůli dopravě.

250 g
1 kg

250 g
1 kg

250 g
1 kg

250 g
1 kg

Gramáž

165 Kč
488 Kč

146 Kč
452 Kč

161 Kč
512 Kč

127 Kč
336 Kč

Zaměstnanecká
cena

Nabídka druhů kávy se může lišit v závislosti na
sezoně, sklizni nebo objemu pražení. Protože káva
dodávaná z pražírny je vždy čerstvá, je třeba si u
Michaely Nesrstové kava@myjomi.cz předem ověřit,
zda je nabídka aktuální a vaše oblíbená káva je k
dispozici. Pokud ne, stačí si ji objednat, a jakmile se
tento druh bude pražit, káva vám bude obratem dodána.
Víceméně celoročně je dostupná káva Koffice a
Brazílie, ostatní druhy podle poptávky. V nabídce je
standard zrno vhodné k přípravě espressa, na požádání
a příplatek 12 Kč je možné kávu nechat umlít tak, aby
byla vhodná i pro přípravu kávy turecké nebo
překapávané.

LUXUSNÍ KÁVA LEVNĚJŠÍ AŽ O 60%
NEŽ V MALOOBCHODNÍ SÍTI

Burundi

Etiopie

Koffice

Brazílie

UPOZORNĚNÍ NA ZMĚNU:



MYJÓMI MÁ RECEPCI

V RECEPCI PŘEVEZMOU BALÍČKY, MAJÍ PŘEHLED O AUTECH
A SEŽENOU KAŽDÉHO ZAMĚSTNANCE

MYJÓMI NABÍDNE DÁRKOVÉ BALÍČKY DO FIREM

Vstupní recepci nyní najdou zaměstnanci,
zástupci firem i další návštěvníci v hlavním
sídle MYJÓMI v brněnské ulici Špitálka.
Vznikla z důvodu zefektivnění a zrychlení
procesů, jako je například přijímání návštěv,
příjem a výdej doručených balíků, monitoring
firemního vozového parku - tedy kdo a kam
s daným autem jel a kdy ho zase vrátí,
vyřizování různých administrativních náležitosti

a podobně. Pro kontakt přímo s recepcí vznikl i
přímý e-mail recepce@myjomi.cz. Její
zkušební provoz byl zahájen v červenci s tím,
že bude postupně nabíhat a případné
nedostatky, které se v praxi objeví, budou
odstraňovány operativně podle aktuální
potřeby.

„Záměr je takový, že na recepci se budou
střídat dvě děvčata a pracovní doba bude od

8 do 16 hodin. Primárním důvodem zřízení
recepce bylo, aby každý, kdo do firmy přijde,
se co nejrychleji a bez zbytečného hledání
dostal ke člověku, kterého potřebuje, a
podobně je to i mezi zaměstnanci. Ti
prostřednictvím recepce rychleji seženou toho,
s kým zrovna potřebují mluvit, když zrovna není
ve své kanceláři, ale někde v areálu. Nemusí
ztrácet čas jeho hledáním, ale nechají si ho
jednoduše zavolat,“ přiblížila systém vedoucí
personálního oddělení MYJÓMI Alena
Drábková.

Rovněž v souvislosti s trendem
udržitelnosti, který družstvo dlouhodobě
zastává, byly prostory recepce vybaveny ne
zcela novým, nicméně zachovalým a plně
funkčním nábytkem. „Při zařizování recepce
jsme využili použitý nábytek z Komerční banky
a prostor je doplněný také o kamery. Ty jsme
nechali nainstalovat z bezpečnostních důvodů,
v dnešní době je to už ve vstupních prostorách
firem běžné,“ přiblížil Daniel Trumpeš zajišťující
v MYJÓMI správu budov.

V průběhu léta se dá předpokládat, že se
zpočátku strohé prostory nového pracoviště
více „zabydlí“ a zútulní. Do výbavy recepce
mimo jiné přibude rovněž kávovar, jenž
poslouží nejenom návštěvám, které do firmy
zavítají, ale i zaměstnancům.

Lenka Mašová, redakce
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Další novinkou jsou dárkové balíčky, které
připravilo MYJÓMI pro obchodní partnery.
Fotografie s obsahem všech osmnácti typů
balíčků budou brzy na webu www.myjomi.cz,
kde si je současně bude možné objednat
prostřednictvím formuláře. Kompletace balíčků
o minimálním počtu 100 kusů bude poté
probíhat v našich dílnách. Druhově jsou
dárkové balíčky rozděleny do čtyř kategorií:
Gentleman, Krásná žena, To nejlepší z Moravy
a Vánoční balíčky, takže udělají radost nejenom

jako vánoční dárek, ale i dámám, pánům či
gurmánům při jakýchkoliv příležitostech.

Petra Blachová, redakce
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Jiří Dědeček
konzultant pro německý
a rakouský trh
+420 725 574 888

jdedecek@myjomi.cz

KDO JE KDO V MYJÓMI

Patrik Eliáš
manažer pro významné
zákazníky
+420 725 032 136

pelias@myjomi.cz
obchod@myjomi.czobchod@myjomi.cz

mytibrno@myjomi.cz

mytipraha@myjomi.cz



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

Contexto Consulting s.r.o.

Agentura PONDĚLÍ

odpovědnosti

Rodinné pasy, Senior pas
Kapsi s.r.o.

S KÝM SPOLUPRACUJEME

PONOŽKY POTĚŠILY DĚTI VE VŘESOVICÍCH

Dalším příjemcem ponožek druhé jakosti z
MYJÓMI se na doporučení subjektu
Kyjovské Slovácko v pohybu stali
obyvatelé Dětského domova ve
Vřesovicích v okrese Hodonín. Tam je
zároveň i mateřská, základní a praktická
škola pro žáky s mentálním a kombinovaným
postižením či poruchami autistického spektra.

Protože tamní děti mají na svém oblečení
vyšité značky kvůli záměně, darované
ponožky si nejdříve vyzkoušely, aby jim
pak ty jejich ošetřovatelky opatřily
příslušným symbolem. A protože pro
rychle rostoucí děti je ponožek stále málo,
ty barevné a veselé z MYJÓMI nadchly
nejenom své nové majitele, ale i jejich
ošetřovatelky.
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