Úvodní slovo
Vážení kolegové,
jsem velmi rád, že vás mohu přivítat u historicky prvního čísla
firemních novin skupiny Ergotep.
Říká se, že firma ke svým novinám
musí dorůst, a tato chvíle nastala
v naší firmě právě nyní.

Ministryně Maláčová
navštívila Ergotep
Hlavním cílem návštěvy bylo
představení provozu integračního sociálního podniku Ergotep.
Předseda družstva Bc. Petr Herynek v rámci setkání představil
historii družstva, činnosti podniku,
budování integračního sociálního
podniku spolu s pravidly a procesy
funkčního integračního sociálního
podniku. V neposlední řadě také
vyzdvihl významné obchodní, ale

i společenské projekty družstva.
Paní ministryně velmi pozitivně
kvitovala široké portfolio činností
s velmi důležitou přidanou hodnotou. Obě strany se na setkání jednoznačně ztotožnily v důležitosti
fungování integračního sociálního podnikání na chráněném trhu
práce. Řešily se také možnosti
financování či podpory tohoto
segmentu trhu.
-jf-

Raeda: Pomůžeme vám zpříjemnit život.
S námi budete připraveni!
Raeda se specializuje na výrobu komponentů a doplňků pro vozíčkáře.
Dávají důraz na kvalitní zpracování a vysokou funkčnost. Všechny
produkty Raedy jsou české výroby, vyvinuty ve spolupráci s předními
českými odborníky. Na toto téma jsme vyzpovídali generálního ředitele
Ergotepu, družstva invalidů, pana Ing. Jiřího Černého.
strana 2 >
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Rosteme, jak počtem zaměstnanců, tak i místy, kde naše firma
působí a je tak stále těžší, aby se
informace dostávaly k vám všem
včas. Hlavním úkolem Ergonovin,
které budou pro vás vycházet, jak
v tištěné, tak i elektronické podobě, bude přiblížit vám, co je ve
firmě nového, co plánujeme, jak
hospodaříme, jak se daří kolegům
a další zajímavosti z aktuálního
dění v celé skupině.
Věřím, že nám tento krok pomůže
ještě více posílit firemní kulturu
a týmového ducha, který, jak se
v uplynulých měsících ukázalo,
je v naší firmě silný.
Letošní jaro bylo pro všechny velkou zatěžkávací zkouškou, ze které
jsme jako firma vyšli velmi dobře,
a to díky vám a vaší práci, které si
nesmírně vážím. Dovolte mi tedy,
abych vám všem touto cestou
poděkoval a zároveň vám popřál
krásné a pohodové léto.
Jiří Černý, generální ředitel
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„Raeda je nová značka zaměřená primárně na vozíčkáře.“
Raeda. Můžete nám stručně
projekt představit? Raeda je
nová značka zaměřená primárně
na vozíčkáře. Právě pro ně chceme vyvíjet produkty, které budou
lepší než to, co trh aktuálně nabízí. Často to podle nás, bohužel,
neodpovídá současným možnostem. A my nechceme, aby
se z aktuálních nedostatků stala
designová norma do budoucna.
V Raedě je proto naší misí vyvíjet
produkty, které jsou příjemné na
používání, pomáhají v každodenním životě s hendikepem a navíc
parádně vypadají.
Jak vznikla myšlenka vývoje
nových produktů a kompenzačních pomůcek? Lidé z našeho týmu jsou s vozíčkáři v kontaktu denně. Jsou to naši kolegové,
kamarádi i členové rodiny. A byli
to právě oni, kteří byli prvotním
impulsem k založení Raedy. Oni
byli zároveň i ti, se kterými jsme
od počátku pracovali na vývoji.
Nápad si pod svá křídla vzal
lídr integračního sociálního
podnikání v České republice.
To jistě není náhoda? Říkáte
to správně, náhoda to rozhodně
není, o tom nemůže být ani řeč.
Na Vysočině zaměstnáváme přes
280 lidí se zdravotním postižením,
kterým kromě práce pomáháme
i se vzděláváním či zajištěním
bydlení. Sociálnímu podnikání
se věnujeme přes 17 let. Myšlenku nového projektu jsme nosili
v hlavě dlouho. Chtěli jsme ale
vytvořit něco, kde zúročíme naše
zkušenosti z práce s hendikepovanými. A povedlo se, v Raedě se
nám hodí každý den.
Spolupracovali jste v rámci
vývoje s nějakými odborníky?

Ano, za zmínku jistě stojí Karel
Petruška. To, že jsme se seznámili,
byla výhra pro obě strany. Karel už
na střední škole pro hendikepovanou kamarádku skicoval návrhy
nového vozíku. Tušil však, že sám
nápady těžko promění ve skutečnost, své skici tedy odložil a začal
pracovat v reklamní agentuře.
Dnes, o 10 let později, je Karel naším hlavním designerem. Oprášil
návrhy a designuje produkty, my
v Ergotepu se staráme o zázemí,
finance, vývoj a vše kolem. Společně jsme Raeda.
„Chceme pro vozíčkáře tvořit
produkty, které pro ně budou
příjemné na používání,
pomohou jim v každodenním
životě a zároveň budou
i skvěle vypadat.“
Co je hlavním smyslem a cílem?
Jak již zaznělo v úvodu, chceme
pro vozíčkáře tvořit produkty,
které pro ně budou příjemné na
používání, pomohou jim v každodenním životě a zároveň budou
i skvěle vypadat.
Jak se rodí, respektive vznikají
produkty Raedy? Design je živý
proces. Od návrhu k realizaci vede
dlouhá cesta a je potřeba po ní
jít postupně. Začínáme diskusí,
analyzujeme konkurenci, sdílíme
představy a kreslíme návrhy.
Po odsouhlasení konceptu hledáme výrobce, který pro nás vyrobí
prototypy. Ty následně testujeme.
Od uživatelů sbíráme zpětnou
vazbu a tím máme možnost
odstranit případné nedostatky. Teprve až produkty úspěšně
projdou testováním, zadáváme
finální výrobu.

Zpravodaj družstva invalidům Ergotep

Spolupracovali jste nebo stále spolupracujete s nějakými
vozíčkáři? Ano, veškeré naše
produkty jsme doposud konzultovali a testovali s vozíčkáři. Jinak
by to ani nebylo možné. Přece jen,
zdravý člověk má naprosto odlišný pohled na takovou věc, jako
je brašna, kola k vozíku či snad
samotný invalidní vozík. Naše
vozíčkáře, jak u nás říkáme testery, jsme využívali a stále ještě
využíváme opravdu hojně. Mezi
těmi známější mohu jmenovat
Romanu Kolářovou, sledge hokejistu Pavla Doležala nebo také
plavce Honzu Povýšila. Takových
lidí však bylo mnohem více a stále
přibývají další a další, se kterými
máme možnost vývoj produktů
konzultovat.
Proč název Raeda? Má tento
brand nějaký hlubší význam?
Chtěli jsme, aby brand byl úderný, krátký, zvučný a navíc snadno
vyslovitelný v kterémkoliv jazyce.
Nicméně, slovo raeda je z latiny,
znamená kočár. V současnosti
pracujeme na novém vozíku.
Chceme, aby se v něm lidé cítili
jako v kočáru.
„Klademe důraz na kvalitní
zpracování a vysokou funkčnost.“
Na produkty kladete veliký
důraz. Co je v tomto ohledu
prioritou? Hlavní prioritou je pro
strana 2

nás samozřejmě využití. Pro každého uživatele musí být jednoduché, ale zároveň také kvalitní. Jak
jsem již zmiňoval, klademe důraz
na kvalitní zpracování a vysokou
funkčnost. Navíc se jedná o český produkt. Velkou výhodu pak
vnímám v množství komponentů, které si například k brašnám
můžete pořídit.
Raeda, o jakých produktech
se v tuto chvíli můžeme bavit?
V aktuální nabídce máme dva
druhy brašen, a to koženou brašnu Citybag nebo textilní brašnu

Matěj Skalník
nová posila Ergotepu

Sportbag. K nim také nabízíme
doplňky, jako je pás na nohu, díky
němuž si můžete brašnu připevnit na nohu. Nošení brašny je tak
pohodlné a věci máte vždy po
ruce. Příjemné je i ovládání mobilu na noze přes dotykovou fólii
brašny. Dále připravujeme inovovaná kola k vozíku a samotný
vozík. Tyto produkty jsou zatím ve
fázi testovací, proto zatím nejsou
zahrnuty v aktuální nabídce.
„V aktuální nabídce máme
koženou brašnu Citybag nebo
textilní brašnu Sportbag.“

růstek v rodině, tak volím variantu, být doma s rodinou, ale do
budoucna tyto dvě varianty plánujeme spojit – tedy cestování
s rodinou.
3) Zkusil byste někdy seskok
padákem? V mých představách
mě to hrozně láká, ale ve skutečnosti jsem pak někde dva metry
nad zemí a klepu se strachy.

1) Máte nějaký životní cíl? Jaký?
Určitě mám a rozdělil bych to na
dvě roviny – pracovní a osobní
cíle. Osobní cíl – mít šťastnou
a zdravou rodinu, o kterou se dokážu postarat. Pracovní cíl – neustále se vzdělávat, nejen ve svém
oboru marketingu. Podílet se na
zajímavých a prospěšných projektech. Mým vysněným cílem bylo
založit reklamní agenturu a mít
vlastní e-shop. Od prvního cíle
jsem již odstoupil, ale druhý mám
stále v hlavě.
2) Cestovat a být nějakou dobu
sám nebo zůstat doma s rodinou? Kdybyste se mě zeptali před
pár lety, tak rozhodně cestovat.
V současné době, kdy máme přístrana 3

Kde se o produktech zájemci dozví více informací? V současné
době můžete brašny Raeda, a to
jak verzi Sportbag, tak Citybag
zakoupit na našem e-shopu
raeda.cz či webu ctyrlistek.eu,
v jednání jsme samozřejmě
s dalšími partnery, kteří by nám
s distribucí našich produktů
pomohli.
O jednotlivých produktech se
více dozvíte v druhém rozhovoru, který pro vás již v tuto chvíli
chystáme. Máte se na co těšit.
-jf-

7) Pes × kočka? Jelikož máme
doma pejska, tak odpovídám
jednoznačně pes.
8) Slané × sladké? Sladké, sladké,
sladké.
-ma-

MEDAILONEK

4) Jaký je váš nejoblíbenější
film? Hodně zajímavá otázka
a musím se zamyslet – asi mám
takovou svojí TOP 3 – Zelená míle,
Butterfly effect, Nedotknutelní
(Intouchables).
5) Umíte hrát na nějaký nástroj?
Přiznám se, že jsem nadáním pro
hudbu těžce nepolíben a můj hudební sluch a talent je na bodu
mrazu.
6) Jste introvert nebo extrovert? To asi musí posoudit ostatní, ale já se cítím jako extrovert.
Samozřejmě jsem někdy rád sám,
kdy se zavřu do místnosti, kde
mě nikdo neruší, a čtu si knihu
u dobré kávy.

Rok narození: 1991
Vystudovaná škola:
Vysoká škola polytechnická
Jihlava
Zajímavé info z předešlé
práce: Řekl bych, že zkušenosti
k nezaplacení.
V Ergotepu od května 2020
Zařazení: Útvar obchodu
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Představení společenských projektů
Pracujeme na celé řadě projektů, proto je fajn se občas sejít
a vzájemně si říci, čím se aktuálně
zabýváme a kam se posouváme.
Tentokrát byly na řadě naše společenské projekty: Ergoprogress,
Isp21cz (www.isp21.cz), sociální
služba a praxe studentů. Postupně vás s projekty a s děním kolem nich budeme seznamovat
i v těchto novinách. V září nás čeká
setkání nad projekty obchodními.
-lm-

Letní praxe odstartovaly
Projekt Do praxe bez bariér nezastavil ani koronavirus,
a tak mohou studenti na letní praxe přijet i k nám.
Jako první k nám zavítal Jirka
Sadílek ze Střední školy profesní přípravy Hradec Králové, který u nás strávil týden
v červnu a týden ho ještě čeká
na konci srpna. V srpnu k nám
na 14 dní zavítá také 6 studen-

Parkování v Proseči
Je nás stále více a většina z nás
se do firmy v Proseči dopravuje
vlastním autem. Bohužel okolí firmy není nafukovací, a tak
je opakovaným problémem
parkování. Vzhledem k tomuto
je možné od června parkovat
na pronajatém parkovišti nad
Ergotepem.
-lmZpravodaj družstva invalidům Ergotep

tů z Obchodní akademie Janské
Lázně. Jsme velmi rádi, že tento projekt pokračuje a studenti
si tak mohou vyzkoušet reálné
pracovní prostředí a nasazení.
-lm-

Výplatní pásky
v e-mailu
Šetříme naše lesy i naše náklady, a proto, jak již bylo avizováno, obdržíte své výplatní lístky
od měsíce června (tedy v měsíci červenci) on-line na e-mailové adresy, které jste si uvedli.
Nemusíte se bát o diskrétnost,
e-mail bude opatřen heslem
– čtyřčíslí za lomítkem vašeho
rodného čísla.
-lmstrana 4

Aktuální výběrová řízení
Pracovník obchodu Litomyšl
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo invalidů. Oblast výkonu práce: Litomyšl. Nejnižší požadované
vzdělání: střední odborné s výučním listem. Typ smluvního vztahu:
pracovní smlouva. Pracovní úvazek: práce na zkrácený úvazek.
Provozní údržbář
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo invalidů. Oblast výkonu
práce: Proseč (místo pracoviště
Zábořská 93, Proseč). Nejnižší požadované vzdělání: střední odborné vzdělání s výučním listem.
Typ smluvního vztahu: pracovní
smlouva. Pracovní úvazek: plný
nebo zkrácený úvazek.
Pracovník obchodu
Tescoma Kolín
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo invalidů. Oblast výkonu práce: Kolín (místo pracoviště Prodejní centrum Tescoma, OC Futurum
Kolín). Nejnižší požadované vzdělání: střední odborné s výučním
listem. Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva. Pracovní úvazek:
práce na zkrácený úvazek.

Hledá se PPC specialista
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.
Oblast výkonu práce: Havlíčkův
Brod. Typ smluvního vztahu: práce na HPP nebo živnostenský list.
Obchoďák e-commerce
platformy
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.
Oblast výkonu práce: Havlíčkův
Brod. Typ smluvního vztahu: práce na HPP nebo živnostenský list.
Distribuční práce
Havlíčkův Brod
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo invalidů. Místo pracoviště:
Konečná 3503, Havlíčkův Brod.
Nejnižší požadované vzdělání:
vyučení. Typ smluvního vztahu:
pracovní smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený úvazek.
Pracovník obchodu
Tescoma Zlín
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo invalidů. Oblast výkonu práce: Zlín (místo pracoviště Prodejní
centrum Tescoma). Nejnižší požadované vzdělání: střední odborné
s výučním listem. Typ smluvního

vztahu: pracovní smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený.
Pracovník distribuce kol
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo invalidů. Místo pracoviště:
Zábořská 93, Proseč. Nejnižší
požadované vzdělání: vyučení
technického směru. Typ smluvního vztahu: pracovní smlouva.
Pracovní úvazek: zkrácený úvazek
32 hodin týdně.
Pracovník v administrativě
Hradec Králové
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo invalidů. Místo pracoviště:
ČSOB, Akademika Bedrny 365/10
Hradec Králové. Typ smluvního
vztahu: pracovní smlouva. Pracovní úvazek: zkrácený úvazek
6 hodin.
PHP/Symfony developer
Zaměstnavatel: Elasti.cr. Oblast
výkonu práce: Havlíčkův Brod.
Typ smluvního vztahu: práce na
živnostenský list.

Nové posily
Rosteme
i v letošním roce
Ačkoliv letošní začátek roku byl
ve všech ohledech jiný, nezaháleli
jsme a i v letošním roce se v rámci
prodejen TESCOMA rozrosteme.
3. srpna 2020 otevřeme novou
prodejnu na náměstí v Litomyšli.
-lm-
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Vzhledem k odchodu vedoucí
střediska personalistiky Bc. Lenky
Novákové na mateřskou dovolenou, byl tento tým posílen
o Terezu Křivkovou, kterou vám
představíme v příštím čísle.
Vedoucím tohoto střediska je
od 1. července paní Jitka Teplá.
Ke změně došlo také na středisku zpracování mezd, kde Petru
Fridrichovou nahradila od 1. července Monika Teplá.
-lm-
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CENA LENKY POKORNÉ
Mnoho z nás si ji pamatuje
a rádi na ni vzpomínáme, na paní
Mgr. Lenku Pokornou, někdejší ředitelku společnosti Ergotep CSR
Institut, o. p. s. a zakladatelku Sociální služby-sociální rehabilitace
družstva Ergotep.
Na počest paní Mgr. Lenky Pokorné začal v loňském roce vznikat
nový projekt obecně prospěšné
společnosti Ergotep CSR Institut,
s názvem Cena Mgr. Lenky Pokorné. Cena bude věnována obecně
prospěšnou společností k uctění
památky paní Mgr. Lenky Pokorné,
která vždy podávala pomocnou

ruku všem ostatním kolem sebe.
Tato cena má za cíl povzbudit
a ocenit lidi z řad zaměstnanců
nebo spolupracovníků skupiny
Ergotep, kteří svým jednáním zachránili lidský život nebo poskytli
výjimečnou pomoc člověku v nouzi. Nominaci podává a současně
může být nominován zaměstnanec nebo spolupracovník skupiny
Ergotep, k rukám ředitele Ergotep
CSR Institutu, o. p. s. JUDr. Pavla
Nádvorníka, kdykoliv během
roku. Samotná cena se stanovuje
individuálně podle životní situace nominovaného člověka (věcná,
finanční).
-jf-

Posvačíme?
Na přelomu února a března jsme
vám představili koncept svačin
pro zaměstnance a občerstvení
pro návštěvy s názvem„Posvačíme“.
Součástí byla také ochutnávka
vybraných produktů, včetně jejich hodnocení. Jednoznačným
vítězem u vás byl na plné čáře
francouzský koláč – quiche [kyš],
který pro vás vybrala Martina
Štrumfová. Vzhledem k aktuální
situaci je tento projekt zatím
pozastaven, ale my vám přinášíme recept na tento skvělý koláč,
abyste si ho mohli vychutnat
již nyní. Připravit si ho můžete
na oběd, večeři nebo vzít sebou
na piknik či výlet. Můžete ho jíst
teplý nebo studený a náplň si můžete připravit, podle vašich chutí.
Tento i mnoho dalších receptů
naleznete na blogu Martiny pod
názvem Sesi v cukru.

RECEPT na quiche
podle Martiny
Těsto:
160 gramů hladké mouky,
špetka soli, 5 lžic studené vody,
80 gramů studeného másla
Náplň:
250 ml smetany, 2 vajíčka,
sýr (gouda, gorgonzola),
2 plátky slaniny,
100 gramů špenátu, sůl,
pepř, 5 cibulí, máslo

Postup:
1. Z mouky, studeného másla,
soli a vody vypracujte krásné
hladké těsto, které zabalte
do potravinářské fólie a nechte
v ledničce 30 – 45 minut odpočívat.
2. Cibuli si oloupejte, nakrájejte
na kostičky nebo na půlkolečka a na másle osmažte do zlata.
Smetanu smíchejte s vajíčky, osolte, opepřete. Já jsem
dělala dvě náplně, tak jsem si
smetanu s vajíčky rozdělila na
dvě poloviny. Do jedné poloviny
jsem dala cibuli a nastrouhaný
sýr gouda. Do druhé poloviny
vajíček se smetanou přidala
jsem osmaženou cibulku se
slaninou a špenátem.
3. Těstem si vyložte pečicí
formu a nezapomeňte těsto
propíchat vidličkou. Já jsem si
těsto rozdělila na 6 dílků, pekla jsem je v malých formách
o průměru 10 cm. Na těsto položte pečicí papír a ten zatižte
fazolemi nebo čočkou a nechte
v ledničce ztuhnout. Těsto vám
nebude sjíždět dolů ze stran
formy. Troubu si rozehřejte na
200 stupňů. Těsto si předpečte,
trvá to přibližně 20 minut, po té
sejměte pečicí papír a ještě dalších 5 minut pečte.
4. Předpečené korpusy
vyndejte z trouby, naplňte
náplní – sýrovou posypejte
ještě goudou a špenátovou
gorgonzolou. Koláč pečte
20 – 25 minut. Nechte malinko
zchladnout a můžete podávat.
Přejeme hezké léto
a dobrou chuť!
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Sídlo firmy: Zábořská 93, Záboří, 539 44 Proseč. Telefon: (+420) 469 660 912, www.ergotep.cz, www.facebook.com/ergotep
Kancelář Praha: Palác YMCA, s. r. o., Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1. Fakturační údaje: IČ: 25997815, DIČ: CZ25997815
Zpravodaj družstva invalidů Ergotep vychází 1x měsíčně v nákladu 150 ks. Svoje příspěvky posílejte na: machackova.l@ergotep.cz.

