
Prodejní centrum 
TESCOMA v Litomyšli

ale i široký sortiment zboží a milý 
personál, který vám se vším rád 
poradí. Jsme velmi rádi, že vznik 
tohoto Prodejního centra TESCO-
MA umožnil také vznik pěti no-
vých pracovních míst pro osoby 
se zdravotním handicapem.
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Zpravodaj družstva invalidů Ergotep

V pondělí 3. srpna 2020 jsme 
slavnostně otevřeli v pořadí 
již 22. Prodejní centrum TESCOMA, 
a to v Litomyšli. Najdete nás 
v centru tohoto krásného historic-
kého města, přímo na Smetanově 
náměstí čp. 39.

Interiér prodejny na první pohled 
zaujme přirozenou kombinací 
historických kleneb a moderního 
designu značky TESCOMA. Můžete 
se však těšit nejen na pohodlné 
nakupování v krásném interiéru, 

Otevírací doba je od pondělí do pátku od 8:00 do 17:00 hodin, v sobo-
tu pak od 8:00 do 11:30 hodin. Čeká zde na vás nejen spousta nápadů 
a inspirace do domácnosti, ale také 20% sleva na všechen nezlevněný 
sortiment. Stačí od 6. do 8. srpna 2020 nakoupit nad 500 Kč. 

V množství celkových objednávek 
jasně vévodil e-shop TESCOMY, 
kde jsme v tomto období zabalili 
téměř 40 000 zásilek a zažili tak 
hned několikatery Vánoce za se-
bou. V nákupním košíku našich 
zákazníků se nejčastěji objevovala 
keramická forma beránka – cel-
kem 1 733 krát a ošatka s miskou 
na domácí chléb, kterých jsme 
prodali 1 325 kusů. E-shop Velký 
košík nezůstal nikterak pozadu. 
V Havlíčkově Brodě také nezaháleli 
a zabalili téměř 23 000 objedná-
vek, ve kterých se nejčastěji obje-
vovala položka zahradního osvět-
lení, především solární pochodně 
a světelné venkovní led pásky. 
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V době „covidové“ jely 
naše e-shopy na plné 
obrátky

65 699, tak tolik zásilek přesně 
odešlo z naší firmy v době, kdy 
byly vládním nařízením zavřeny 
obchody. V tomto období jely 
všechny naše e-shopy na plné 
obrátky. Pro zajímavost přinášíme 
pár čísel a také žebříček produktů 
z jednotlivých e-shopů, které šly 
skutečně „na dračku“.

Tým Ergotepu

TESCOMA 60 %
Velký košík 35 %
Vileda 3 %
Hamé 1 %
Čtyřlístek 1 %



ně na paní Elišku Macháčkovou, 
tel. číslo 720 978 336. Nemusí-
te se ničeho bát, poskytování 
potravinové pomoci je zdarma 
a velmi diskrétní. Za půl roku 
fungování potravinové pomoci 
jsme již vydali více než 458,5 kg 
potravin a hygienických potřeb 
7 potřebným nejen z Proseče, ale 
i širokého okolí, a to opakovaně. 

Na konci loňského roku začala 
naše sociální služba společně 
s obecně prospěšnou společnos-
tí Ergotep CSR Institut spolupra-
covat na projektu potravinové 
pomoci s Potravinovou bankou 
Pardubice, z. s., která sídlí v ne-
dalekých Chotovicích. Smyslem 
potravinové banky je shromáždit 
potraviny, ať už ze zemědělských 
přebytků nebo veřejných sbírek 
a následně zajistit distribuci po-
třebným, mezi které patří děti, 
senioři, matky samoživitelky, lidi 
s handicapem, v nouzi či bez do-
mova.

Pokud vy sami nebo někdo 
z vašeho okolí potravinovou 
pomoc potřebuje, obraťte se 
na naší sociální službu, konkrét-

produkt je naprogramován tak, 
aby se dal snadno nabízet i dal-
ším firmám. Česká republika 
je poměrně malým trhem, proto 
cílíme i do zahraničí. Velkou výho-
dou toho, že whatspot budeme 
nabízet i dalším firmám, je jeho 
pravidelný vývoj. Můžete se tak 
těšit na nové vlastnosti, které 
vám budou zpříjemňovat práci. 
Jednu takovou spustíme ještě 
v letošním roce. Více ale prozra-
dím až později. 

Věřím, že již brzy si budete moci 
sami vyzkoušet a zhodnotit, jak 
se to týmu z Ergotepu povedlo.

Zpravodaj družstva invalidů Ergotep strana 2

Na útvaru IT se již nějaký čas 
pracuje na novém rezervačním 
systému, který by mohl již v blízké 
budoucnosti nahradit ten stáva-
jící. Můžete se těšit na moderní 
přehledný design přizpůsobený 
i mobilním zařízením. Bude tedy 
snadné provést rezervaci bez nut-
nosti otevírat počítač například 
na služební cestě.

Rezervačnímu systému jsme 
dali skutečné jméno a vytvořili 
mu vlastní značku. Říkáme mu 
„whatspot“. Proč jméno a proč 
anglické? Nechceme již mluvit 
pouze o rezervačním systému, 
těch existuje celá řada. Tento 

Nový rezervační systém bude mít jméno

 -ml-

Potřebným jsme vydali 
více než 458,5 kg potravin

 -lm-

Foto: Sklad potravinové pomoci v Ergotepu

Pomyslnou třetí příčku obsadil 
e-shop Vileda s téměř 2 000 ob-
jednávkami. Naši zákazníci během 
vládních omezení evidentně neza-
háleli a věnovali se úklidu domác-
nosti a tak se nejčastěji prodáva-
nými produkty stalo příslušenství 
k mopům a hadříky na okna.

Svou troškou do mlýna přispě-
ly i e-shopy Hamé a Čtyřlístek. 
Na e-shopu Hamé šly „na drač-
ku“ především masové konzervy 
ve vlastní šťávě a Májka – zlaté 
dědictví. Objednávkám na Čtyř-
lístku jasně vévodila desinfekce 
všeho druhu a velikostí.

V době „covidové“ >

 -lm-
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s českým názvem Kameny zmi-
zelých. V Česku bylo prvních 
10 Kamenů zmizelých umístěno 
v říjnu 2008 na pražském Jose-
fově. Nyní je již po celé republice 
nainstalováno několik set těchto 
Kamenů ve více než 35 městech. 
Jenom v Praze je nyní cca 360 
kamenů Stolpersteine – Kamenů 
zmizelých. Také z Proseče museli 
odejít všichni členové 4 židov-
ských rodin – Kosinerovi, Kopper-
lovi, Pollakovi a Breintenfeldovi. 
Proto se město Proseč rozhodlo 
pro uctění památky prosečských 
obětí, které byly deportovány 
do transportů, zapojit do projek-
tu Kameny zmizelých a postup-
ně umístit „kameny“ do míst, kde 
tyto rodiny žily a odkud musely 
odejít. Prvních 7 Kamenů zmize-
lých bude umístěno do chodníku 
před firmou Ergotep, která sídlí 
v někdejší vyhlášené Kopperlo-
vě továrně na dýmky. Celá rodi-
na Kopperlova šla do transportu 
v lednu a v prosinci roku 1943 –
Salomon Kopperl, jeho synové: 

Stolpersteine jsou dlažební kost-
ky s mosazným povrchem, vsaze-
né do chodníku před domy obětí
holocaustu a nacistického režimu. 
Původně je to projekt německého 
umělce Guntera Demniga, který
první kámen položil v roce 1992 
před radnicí v Kolíně nad Rýnem. 
Pokládá je dodnes po celé Evropě.
Stolpersteine - Kámen zmizelých 
je čtverhranná dlaždice z betonu 
s hranou vždy 10 cm, zakončená
mosaznou destičkou nesoucí text 
„Zde žil/a…“ s několika dalšími 
údaji o oběti. Kameny většinou 
pokládá sám umělec do dlažby 
před posledním bydlištěm oběti.

V současné době je napočítáno již 
přes 67 000 kamenů, vložených 
do dlažby na zhruba 1800 mís-
tech ve 22 evropských zemích.

Od roku 2008 se Stolpersteine 
– Kameny zmizelých, nacházejí 
i v chodnících ve městech v České
republice. Do projektu se zapoji-
la Česká unie židovské mládeže 
v roce 2008, jejíž členové přišli 

Stolpersteine – česky „Kameny zmizelých“
Doslova Kameny, o které je třeba klopýtnout (pohledem).

MUDr. Benno Kopperl, Jindřich 
Kopperl s manželkou Marií, a Jo-
sef Kopperl s manželkou Irmou 
Kopperlovou a synkem Petrem 
Kopperlem.

Termín uložení Kamenů zmi-
zelých v Proseči je stanoven 
na 31. 8. 2020 na 16 hodinu a měl 
by je ukládat sám autor meziná-
rodního projektu Stolpersteine 
Gunter Demnig, pokud mu to 
umožní situace v cestování s ohle-
dem na pandemii v Evropě.

Zdroj: Město Proseč

O nové značce Raeda jste jistě už 
něco málo slyšeli. Jak to tak bývá, 
novinky jsou zapotřebí testovat, 
získat zpětnou vazbu. V tomto 
ohledu není lepšího způsobu, 
jak vychytat mouchy, zkrátka jak 
produkt dovést k dokonalosti!

Proto i tým Raeda nezahálí ani 
v létě. Dětem začaly letní prázd-
niny a s nimi související množství 
táborů či sportovních soustředě-
ní. Náš tým tak vyrazil na sportov-
ní soustředění florbalistů na elek

RAEDA NA EWH KEMPU



neměli. Netestovali jsme pouze 
vozík a kola, ale také sami sebe 
:-) Bereme to sportovně a těšíme 
se na další akci.

Na EWH kempu se nám dokonce 
podařilo získat potenciální nové 
testery, kteří byli našimi produkty 
nadšeni. Jsme rádi, že o Raedu byl 
zájem, o čemž svědčilo i množ-
ství otázek týkajících se Raedy.  
I to nás více motivuje k dotažení 
všech záležitostí k dokonalosti! 
Jsme přesvědčeni, že naše práce 
má smysl, a to je důležité.

Tereza Křivková 
nová posila Ergotepu

 -jf-

4) Kdybyste mohla cestovat 
v čase, v jaké době byste chtě-
la žít a proč? Jsem ráda, že žiju 
v této době, ale kdybych si měla 
vybrat jinou dobu, tak Antiku 
– mám ráda antickou, řeckou 
a římskou módu, architekturu 
a způsob života.

5) Jak si představujete perfekt-
ní sobotní ráno? Probudit se, vy-
jít na balkon a koukat na moře.

6) Pivo nebo víno? Voda, ale 
když si mám vybrat, tak víno.

7) Jaký je váš nejoblíbenější 
film? Útěk z věznice Shawshank.

8) Jak vidíte sama sebe za 5 let?
Tak daleko nekoukám, ale dou-
fám, že pořád zdravá a šťastná 
jako doposud.

1) Jak vypadá váš běžný den 
Můj běžný den, pokud je pracov-
ní, tak si jdu pravidelně po práci 
zaběhat, připravím jídlo, ráda si 
čtu knihu nebo se podívám na 
film. Pokud není pracovní, ráda 
jezdím po výletech.

2) Co vás upoutá na opačném 
pohlaví na první pohled? Oči, 
ale každý zaujme něčím jiným.

3) Jste ranní ptáče nebo sova?
Ráda si pospím, ale mám radši, když 
vstanu dřív a mám dlouhý den.

MEDAILONEK

 -ma-

trických vozících, kteří hrají pod 
taktovkou neziskové organizace 
Octopus. Krásný letní slunečný 
den v kempu Buňkov, v obci Bře-
hy u Přelouče, zkrátka skvělý start 
pro představení našich produktů.

Ale konec tlachání, jdeme prezen-
tovat. Dopolední část prezentace 
proběhla ve sportovní hale v Pře-
louči, kde zrovna hráči týmů SK 
Indians Plzeň a hráčů pražských 
týmů New Cavaliers trénovali. 
Odpolední část pak probíhala po 
návratu ze soustředění přímo v 
kempu, kde byli hráči ubytováni. 

Raeda, samotná kola k vozíku, 
vozík Caroline pro komerční úče-
ly, ale také brašny Sportbag hrá-
če velmi zaujaly, stejně tak jako 
koncept produktů. Největší zvě-
davost ovšem upoutal, a to do-

slova, vozík s typem inovativních 
kol. Bylo to vlastně poprvé, kdy 
si mohli hráči takový typ kol vy-
zkoušet na vlastní kůži. Byli oprav-
du mile překvapeni, nejen nápa-
dem, designem, provedením, ale 
především funkčností. Problém 
však nastal, vozík byl pouze jeden, 
proto se nedočkavci museli pros-
třídat a chvilku si počkat.

Účelem návštěvy nebylo pou-
ze představení značky, ale pře-
devším testování vozíku a kol 
samotných. Jak už to tak bývá, 
na určité nedostatky jsme nara-
zili, ale koneckonců nic fatální-
ho. S tím se musí počítat, proto 
se rozjíždí :-). Po návratu se vše 
vyřešilo, jsme více informováni 
také o funkčnosti jednotlivých 
technických komponentů, o kte-
rých někteří z nás tolik informací 

Tereza Křivková
Rok narození: 1990 

Vystudovaná škola: Česká 

zemědělská univerzita v Praze
Zajímavé info z předešlé 
práce: Nové zkušenosti 

a setkání se zajímavými lidmi

V Ergotepu od června 2020

Zařazení: Středisko 

personalistiky
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ERGOPROGRESS – PŘEDSTAVENÍ
Ergoprogress je jedním z mno-
ha projektů družstva Ergotep. 
Hlavním cílem je předávání zku-
šeností Ergotepu, které se u nás 
osvědčily, a to podnikům, ve-
řejné správě, krajům, ale i státu. 
Zkrátka, dělíme se s ostatními 
o náš přístup. Zároveň chceme 
spustit diskuzi, že plošná pod-
pora je nespravedlivá, neefek-

tivní a drahá vůči fungujícím 
podnikům, pokud nevznikne 
nová koncepce a někdo fungo-
vání sociálních podniků zredu-
kuje. Konstruktivním způsobem 
přicházíme s návrhem řešení 
Ergoprogress, protože integrač-
ní sociální podnikání je podni-
káním 21. století a má velkou 
budoucnost.

Facebook 
e-shopu 
čtyřlístek.eu 
se rozjíždí

 -ma-

E-shop s názvem čtyřlístek.eu,
který spravují lidé z Ergotepu, 
je tu s námi již nějaký ten pá-
tek a u našich zaměstnanců má 
velkou oblibu. Proto jsme se 
rozhodli opět rozjet sociální sítě 
pro tento portál. Jako první oží-
vá Facebook, na kterém můžete 
již nalézt nejrůznější akce, slevy 
a nápady na zajímavý nákup.

V měsíci červenci, konkrétně 
29. slaví svátek Marta. Toto žen-
ské jméno má aramejský původ 
a znamená „paní domu“. Spolu 
s kolegyněmi na ekonomickém 
nejen v tento den vzpomínáme 
na paní Martu Mencovou, která 
byla jednou ze stavebních ka-
menů našeho družstva. Spolu 
s panem Jiřím a Petrem He-
rynkovými stála jako ekonom-
ka u prvopočátku jeho vzniku 
a byla tedy v přeneseném slova 
smyslu „paní domu Ergotepu“. 

I přes svůj důchodový věk praco-
vala s námi na účtárně s radostí 
a chutí, dokud jí v tom nezabrá-
nila zákeřná nemoc, se kterou 
bojovala se silou a odhodláním 
sobě vlastním. 

Vy kolegové, kteří jste ji znali, 
vzpomínejte na ni nejen v den 
jejího svátku…

S poděkováním 
Ing. Eva Daňková, ředitelka 
útvaru ekonomiky a mezd

Paní domu odešla 17. května 2020



Martina Záruba 
15.10. 2020 
ŘÍKALI MU PIRÁT!
Vydejme se s autorem netradič-
ního cestopisu Říkali mu Pirát do 
Gruzie, světa na pomezí Evropy 
a Asie. Dozvíme se o psech, kte-
ří jsou tak odvážní, že daleko v 
horách Kavkazu bojují s divoký-
mi vlky a obrovitými medvědy. 
Povídáním o psech, kteří se ne-
bojí vůbec ničeho a nikoho, nás 
provede Martin Záruba. A možná 
s ním přijde také jeho … nechte 
se překvapit.

PŘEDNÁŠKY – Ergotep CSR Institut, o. p. s.
Josef Roušar 
12.11. 2020 
VZDĚLÁVÁNÍ FINSKO!
Zázrak? Fenomén? Příklad?
Mgr. Bc. Josef Roušar bude vy-
právět své o zkušenosti ze stáže 
ve finské škole a o tom, kde a jak 
se inspirovat pro budoucí smě-
řování vzdělávání obecně. V čem 
spočívá úspěch finského školství? 
Jak funguje a na čem staví? Je in-
kluzivní? Můžeme si z něho vzít 
příklad? A je z něho vůbec něco 

přenositelné do našeho českého 
prostředí? Jak změnit vzdělávání, 
školství a školu, aby připravovala 
absolventy na budoucnost? Jak 
dlouho přežije školství v dnešní 
podobě? Co a jak učit?

 -jf-

Vstup do nového roku plánuje 
Ergotep opět zpříjemnit svým za-
městnancům a partnerům novou 
podobou stolního kalendáře. Jako 
hlavní téma si zvolil širokou paletu 
svých služeb a produktů. Pod ná-
zvem VIDÍME SVĚT BAREVNĚJŠÍ 
se můžete těšit na snímky napříč 
skupinou, na kterých s námi spo-
lupracuje oblíbený místní fotograf 
Marek Odvárka.  -pl-

V červenci se Ergotep sešel se 
zástupci různých organizací 
u kulatého stolu nad tématem 
Zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením – náhradní plně-
ní a příklady dobré praxe.

Setkání mělo za cíl seznámit 
přítomné s aktuální situací 
v oblasti zaměstnávání osob 
se zdravotním postižením, 
dále přiblížit legislativu, výho-
dy pro zaměstnavatele a další 
praktické informace, které lze 
využít při dodržování zákonné 

povinnosti náhradního plnění, 
a konečně sdílet příklady dobré 
praxe, a to i v kontextu zákonné 
povinnosti náhradního plnění. 
Smyslem kulatého stolu bylo pro-
střednictvím vzájemné diskuse, 
výměny praktických zkušeností 
a sdílením doporučení přispět 
ke kvalitnějšímu a oboustranně 
přínosnému naplňování zákonné 
povinnosti náhradního plnění, 
včetně propojení poskytovatelů 
náhradního plnění s firmami se zá-
jmem o dlouhodobou spolupráci.

Ergotep u kulatého stolu

 -lm-

Foto: „Kulatý stůl“ v čele s Václavem Krásou, předsedou Národní rady osob se zdravotním postižením ČR
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Vedoucí prodejního centra
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu 
práce: Zábořská 93, Záboří, 539 
44 Proseč. Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s výuč-
ním listem. Typ smluvního vztahu: 
pracovní smlouva. Pracovní úva-
zek: 40 hodin/týdně.

Provozní údržbář
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu 
práce: Otradov, Proseč. Nejnižší 
požadované vzdělání: střední od-
borné vzdělání s výučním listem. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Pracovní úvazek: zkrá-
cený úvazek – 20 hodin/týdně.

Distribuční práce 
Havlíčkův Brod
Zaměstnavatel: ERGOTEP, družstvo 
invalidů. Místo pracoviště: Koneč-
ná 3503, Žižkov, 580 01 Havlíčkův 
Brod. Nejnižší požadované vzdělá-
ní: vyučení. Typ smluvního vztahu: 
pracovní smlouva. Pracovní úva-
zek: zkrácený úvazek.

Pracovník v administrativě
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Místo pracoviště: 
ČSOB, Akademika Bedrny 365/10, 
500 03 Hradec Králové. Nejnižší 
požadované vzdělání: Odborné 
vyučení bez maturity. Typ smluv-
ního vztahu: pracovní smlouva. 
Pracovní úvazek: zkrácený úvazek 
– 6 hodin.

Asistent/ka prodeje 
TESCOMA Litomyšl
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu prá-
ce: Litomyšl (místo pracoviště – 
Smetanovo náměstí 39, 570 01 

Litomyšl). Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s výuč-
ním listem. Typ smluvního vztahu: 
pracovní smlouva. Pracovní úva-
zek: práce na zkrácený úvazek.

Asistent/ka prodeje 
TESCOMA Kolín
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu 
práce: Kolín (místo pracoviště – 
Prodejní centrum TESCOMA, OC 
Futurum Kolín, Rorejcova 906, 
280 02 Kolín IV). Nejnižší poža-
dované vzdělání: střední odborné 
s výučním listem. Typ smluvního 
vztahu: pracovní smlouva. Pra-
covní úvazek: práce na zkrácený 
úvazek.

Asistent/ka prodeje 
TESCOMA Zlín
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu prá-
ce: Zlín (místo pracoviště – Prodej-
ní centrum TESCOMA, OC Centro, 
třída 3. května 1170, Malenovice, 
763 02 Zlín). Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s výuč-
ním listem. Typ smluvního vztahu: 
pracovní smlouva. Pracovní úva-
zek: zkrácený.

Asistent/ka prodeje TESCOMA 
Atrium Hradec Králové
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu prá-
ce: Hradec Králové (místo pracovi-
ště – Prodejní centrum TESCOMA, 
OC Atrium, Dukelská třída 1713/7, 
500 02 Hradec Králové). Nejniž-
ší požadované vzdělání: střední 
odborné s výučním listem. Typ 
smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Pracovní úvazek: práce 
na zkrácený úvazek. 

Aktuální výběrová řízení

Řidič Proseč
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu prá-
ce: Proseč (místo pracoviště – Zá-
bořská 93, Záboří, 539 44 Proseč).
Nejnižší požadované vzdělání: 
střední odborné vzdělání s výuč-
ním listem. Typ smluvního vzta-
hu: pracovní smlouva. Pracovní 
úvazek: plný.

Asistent/ka prodeje 
TESCOMA Praha
Zaměstnavatel: ERGOTEP, druž-
stvo invalidů. Oblast výkonu 
práce: Praha (místo pracoviště – 
Prodejní centrum TESCOMA, OC 
Černý Most, Chlumecká 765/6, 
198 19 Praha 9). Nejnižší poža-
dované vzdělání: střední odborné 
s výučním listem. Typ smluvního 
vztahu: pracovní smlouva. Pra-
covní úvazek: zkrácený.

Hledá se PPC specialista
Zaměstnavatel: KomTeSa, spol. s r. o. 
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práci 
na HPP nebo živnostenský list.

PHP/Symfony developer
Zaměstnavatel: Elasti.cr. Oblast 
výkonu práce: Havlíčkův Brod. 
Typ smluvního vztahu: práce na 
živnostenský list.

ERGOTEP, družstvo invalidů
přijme do Prodejního centra 

TESCOMA Proseč
 

Vedoucí prodejny
s nástupem od 1.9. 2020

Více informací poskytne 
paní Jitka Teplá

E-mail: tepla.j@ergotep.cz
Telefon: 725 395 907



Ergoeduka
opět ožívá školením
Po vynucené pauze se poma-
lu vracíme k běžnému provo-
zu, a to i v rámci kurzů v našem 
vzdělávacím centru. 8. červen-
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ce proběhlo po téměř půlroční 
odmlce školení Sociální podni-
kání pod taktovkou Petra He-
rynka a Integrační personalisti-
ka s Petrou Černou, kterého se 
účastnili, jak naši zaměstnanci, 
tak i zástupci externích firem. 

Další kurzy budou následovat 
v měsíci srpnu, a také připravu-
jeme podzimní nabídku kurzů.

Budete potřebovat:

4 mrkve, kousek syrového cele-
ru, 100 gramů goudy, sůl, pepř,
zakysaná smetana, citronová 
šťáva, pečivo

Postup:

Mrkev, celer i sýr nastrouháme 
na jemném struhadle. Přidáme 
zakysanou smetanu, dochutí-
me solí, pepřem a citronovou 
šťávou.

Tento a mnoho dalších 
zajímavých receptů najdete 
na webu Martiny Štrumfové 
www.sesivcukru.cz.

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.
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Tentokrát Posvačíme 
pomazánku 

V minulém čísle jsme vám při-
nesli recept na vynikající fran-
couzský koláč quiche, který 
byl bezkonkurenčním vítězem 
v rámci ochutnávek při předsta-
vení projektu Posvačíme. Další 
v pořadí byla mrkvovo-celero-
vá pomazánka, která je nejen 
vynikající, ale hlavně velmi jed-
noduchá.

Mrkvovo – celerová 
pomazánka

Hubbr – Coworking Havlíčkův 
Brod nabízí nejen kreativní pra-
covní útočiště s řadou moderní 
techniky, ale také celou škálu in-
spirativních akcí. 

Ta, na kterou vás chceme nyní po-
zvat je školení pod názvem „Jak 
dělat reklamu na Facebooku a In-
stagramu lépe než ostatní“, které 
nepovede nikdo jiný než Eliška 
Vyhnánková, spoluautorka best-
selleru roku 2019 „Jak na sítě“. V 
rámci této akce se dozvíte, jak 
tvořit úspěšnou reklamu na Fa-
cebooku a Instagramu, jak to na 
sítích opravdu umět, jak je umět 
využívat na maximum a začít pro-
dávat těm, kteří nepřišli nakupo-
vat, a psát pro ty, kteří nepřišli číst.
Více informací a další zajímavé 
akce na www.hubbr.cz. 

Sledujte nás také na našem
Facebooku Hubbr Coworking.

Jak dělat reklamu na Facebooku 
a Instagramu lépe než ostatní
6. října 2020 9:00 – 16:00 hodin
Cena: 3 500 Kč

Registrace: 
www.hubbr.cz/skoleni-reklama-
-facebook-instagram

V Hubbru se na podzim 
zaměří na sítě
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