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Zpravodaj skupiny Ergotep

„Připomínáme si dobu, kdy se běžně stávalo, že lidé byli potrestáni 
ne za to, co udělali, ale za to, jak se narodili a kým byli,“ uvedl Karel Wiener, 
tehdejší tajemník Židovské obce v Praze. 

Stolpersteine! Kameny, 
o které je doslova třeba 
klopýtnout!

žení „Stolpersteine“ v Proseči. Spo-
lečně se starostou města Proseč 
Ing. Janem Macháčkem odhalili 
prvních 7 „Stolpersteine“ v Proseči. 
Pan starosta uvedl, že v pokládání 
„Stolpersteine“ bude město Pro-
seč v příštím roce pokračovat, čímž 
vznikne nová tradice. Ceremoniál 
proběhl za přítomnosti  PhDr. Jana 
Roubíneka, ředitel památníku Te-
rezín a Daniela Vaňka, kantora 
(chazana) Federace židovských 
obcí v ČR, který nad oběťmi pro-
nesl modlitbu za zemřelé. 

I Proseč se již řadí mezi města, 
kde „Stolpersteine“ mají. Dne 31. 
srpna bylo slavnostně položeno 
a odhaleno prvních 7 kamenů 
za rodinu Kopperlových, Salomo-
na Kopperle (zakladatel historicky 
první továrny na výrobu dýmek 
v Proseči), Jindřicha Kopperle, Ma-
rii Kopperlovou, Josefa Kopperle, 
Irmu Kopperlovou, MUDr. Benna 
Kopperle a Petra Kopperle.

Odhalení Stolpersteine se uskuteč-
nilo díky iniciativě paní Stanislavy 
Češkové, která dala podnět k polo-

Pomocník
pro kolegy 
na telefonní
lince

Rozhodli jsme se, že posuneme 
službu zákaznické podpory na 
vyšší úroveň. S kolegy připravu-
jeme manuál, který obsahuje dů-
ležité prvky telefonické podpory. 
Nešli jsme cestou teorie, ale sna-
žili jsme se do něj začlenit prak-
ticky vše, co je během pracovní 
činnosti může potkat. 

V úvodu manuálu kolegové na-
leznou přehledný obsah se všemi 
použitými zkratkami. Kromě in-
strukcí a obecných pravidel zjis-
tí, jak by měla vypadat struktura 
hovoru nebo jak vyřešit telefonát 
od cizince. Na konci manuálu je 
seznam nejčastějších zákaznic-
kých dotazů, který při telefonické 
podpoře ušetří spoustu času. Uži-
tečné rady formou krátkých hesel 
naleznou zaměstnanci ve spodní 
části stránek. 

Manuál bude pravidelně aktua-
lizován, aby stále podával přes-
né informace a sloužil potřebám 
kolegů, kteří s ním pracují. Využit 
bude i pro nové zaměstnance, 
kterým urychlí adaptaci. Těší nás, 
že jsme mohli zefektivnit práci na 
telefonní lince.
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Vedoucí střediska je paní Anna 
Blažková. V současnosti v Havlíč-
kově Brodě pracuje 25 zaměst-
nanců, z toho je 85 % zaměst-
nanců se zdravotním postižením. 
Ale abychom nezůstali pouze 
u představování. Co si můžete 
v e-shopu pořídit? Produktů je 
opravdu mnoho. Od drobných 
dekorací do interiéru až po ná-
bytek do vaší domácnosti. Zkrát-
ka, sortiment je opravdu bohatý 
a každý si zajisté vybere.

O spokojenosti zákazníků také 
svědčí fakt, že v takto krátkém 
období se nám podařilo získat 
ocenění naší práce také na webu 
Heureka.

Na závěr dovolte ještě pár čísel-
ných údajů. Činnost e-shopu jsme 
zahájili ke dni 4. 3. 2020. Provozu 
se opravdu daří, o čemž svědčí 
čísla. V období 4. 3. - 31.7. 2020 
zaměstnanci zabalili a odeslali 
42 209 ks balíků. 

po vyvražděných rodinách, aby 
jejich členové byli aspoň tímto 
způsobem pohromadě.

Původně se jednalo o projekt 
německého umělce Guntera 
Demniga, který první kámen po-
ložil 16. prosince 1992 před rad-
nicí v Kolíně nad Rýnem, první 
v současné podobě roku 1995. 
Pokládá je dodnes po celé Ev-
ropě. Od roku 2008 se „Stolper-
steine“ nacházejí i v chodnících 
ve městech v České republice. 
K roku 2020 nebyl doposud cel-
kový počet vyčíslen, k roku 2018 
bylo položeno přibližně přes 67 
tisíc těchto kamenů po celém 
světě. 
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Stolpersteine, taktéž kameny 
zmizelých jsou doslova „kame-
ny“, o které je třeba klopýtnout 
či alespoň zavadit pohledem. 
Jedná se o dlažební kostky s mo-
sazným povrchem, o rozměru 
10x10x10 centimetrů, vsazené 
do chodníku před domy, re-
spektive poslední místo poby-
tu obětí holocaustu a nacistic-
kého režimu. Ve velké většině 
případů připomínají osudy lidí 
židovského původu, kteří byli 
nacisty deportováni a poté za-
vražděni v koncentračních tábo-
rech či vyhnáni ze svých domo-
vů nebo dohnáni k sebevraždě. 
Stolpersteiny jsou umísťovány 
do chodníků v jakýchsi „trsech“ 
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Náklad na výrobu jednoho 
„Stolpersteinu“ je 120 eur, tedy 
přes tři tisíce korun. Projekt je 
neziskový a podporují ho sou-
kromí dárci a také některé židov-
ské organizace. Kameny zho-
tovuje ručně berlínský sochař 
Michael Friedrichs-Friedlaender.

Jak jistě všichni víme, byznys je 
dobré rozšiřovat v oblastech, 
kterým rozumíme. Proto bychom 
vás, naše čtenáře, rádi informovali 
o Velkém košíku.

Distribuční centrum Velký košík síd-
lí v Havlíčkově Brodě. Služby zákaz-
níkům realizujeme pro společnost 

OMNI POINT, s. r. o. Hlavní náplní 
zaměstnanců je skladování zboží, 
expedice zboží, balení a následně 
zasílání zboží koncovým zákazní-
kům e-shopu www.velkykosik.cz. 
S touto činností souvisí samozřej-
mě také reklamace a storno objed-
návek, jakožto poskytnutí komplet-
ního servisu.

Znáte e-shop Velký košík?

 -jf-Foto: Automatická linka v distribučním centru Havlíčkův Brod
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nar. 3. 3. 1904. Dcera se provdala 
za Jana Piesna, který pracoval 
v tovární kanceláři jako úředník, 
poté se přestěhovali do Prahy, kde 
si zřídili obchod s voňavkami. Beno 
studoval na Karlově univerzitě 
v Praze lékařství a tak se o továr-
nu starali Jindřich s Josefem. Ma-
rie Kopperlová byla velmi vzděla-
ná a dala mu podnět pro rozšíření 
jeho podnikání. Do podniku pře-
vedli výrobu dýmek a tak zaměst-
nali dělníky, kteří vyráběli dýmky 
podomácku. Přes silnici odkoupili 
volný pozemek a přikoupili k němu 
ještě sousední tři stavení od Kubíka, 
Otradovského a Františka Havlíka. 
Rozšířili továrnu a přijali nového mi-
stra Flanera až z Vídně. Cílem nové-
ho mistra bylo zvýšit výrobu a to se 
mu skutečně podařilo. Po Flanerovi 
se stal mistrem Koutný, který padl 
v první světové válce a jeho prá-
ci převzal Josef Loukota. Kopperl, 
přestože měl prosperující podnik, 
se však díky ručení Weissovi, podni-
kateli z Vídně, dostal až k bankrotu. 
V době, kdy se objevil bruyer (tvrdé, 
středně těžké, tmavě hnědé dřevo 

Na rozhraní obcí Proseče a Záboří 
žila židovská rodina Kopperlova. 
Koncem 19. století byl majite-
lem domu s krámkem Bernard 
Kopperle. Ve svém krámku měl 
vše, co skromní lidé pro svou denní 
potřebu tehdy žádali, ať šlo o mou-
ku i kávu, látky vlněné i bavlněné, 
kůže, brousky, biče či nejvýnosnější 
ze všeho, kořalku. Přestože sousedé 
nakupovali za málo peněz, Kopper-
lovu obchodu se vedlo. Tehdy 
se v okolí vyráběly již na několika 
místech dřevěné dýmky, ale jen 
po domácku, na šlapacích sou-
struzích. Kopperle, jako dobrý ob-
chodník, bral toto zboží do svého 
obchodu a prodával ho. Dokázal 
dýmkaře přesvědčit, aby si místo 
platby v hotovosti za dodané zboží, 
vybrali svou mzdu ve zboží u něho 
v krámku. 

Jeho syn Salomon, narozený 
23. 7. 1866, si přivedl do Prose-
če manželku Marii z Dolní Rov-
ně u Pardubic. Kopperlovi měli 
několik dětí, dceru Annu a syny 
Josefa, nar. 7. 2. 1909, Jindři-
cha, nar. 10. 12. 1902 a Benna, 
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Osudy židovských rodin z Proseče:
Rodina Kopperlova

Popis foto: Vlevo budova Santé (v minulosti nová evangelická škola), vpravo továrna Kopperlových.

používané na výrobu dýmek) se za-
čalo továrně Kopperl opět dařit. Po-
žár firmy však způsobil opakovaně 
velké finanční ztráty. Podnik rodina 
řídila až do příchodu Němců, kdy 
zaměstnanci Wanke a Ubl, převza-
li kontrolu nad továrnou. Wanke 
však musel narukovat do německé 
armády a už se nikdy nevrátil, Ubl 
hospodařil na zkonfiskovaném ma-
jetku sám.

Poté co museli Kopperlovi opus-
tit svůj domov, žili v podnájmu 
u cizích lidí. Salomon Kopperl 
bydlel u Antonína Mence v č. p. 194. 
Syn Jindřich bydlel se svou man-
želkou Marií, nar. 14. 5. 1904 
v Horažďovicích, u Ondřeje Jetma-
ra v č. p. 145, neměli žádné děti. 
Syn Josef obdržel byt v domě Jana 
Kučery v č. p. 51, za manželku 
měl Irmu rozenou Červinkovou, 
nar. 12. 12. 1912, dceru lužského 
obchodníka Červinky a měli spolu 
jediného syna Petra, nar. 7. 4. 1939. 
MUDr. Benno Kopperl po ukonče-
ní studií místo lékařství pracoval 
jako nádeník u dvora v Daleticích. 
Jejich situace byla stejně složitá 
jako v mnoha dalších židovských 
rodinách. Všichni byli bez práce, 
ostýchali se chodit se žlutou hvěz-
dou na prsou a báli se potkat zná-
mé, se kterými se předtím zdravili. 
Nakonec byla nacisty celá rodina 
Kopperlova dopravena do Pardu-
bic a odtud do Terezína, kde ze-
mřel jako první Salomon Kopperl. 
Jindřich s manželkou Marií, Benno 
a Josef s manželkou Irmou a synem 
Petrem zahynuli v Osvětimi.

Zdroj: 
Stanislava Češková, MÚ Proseč
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6) Káva nebo čaj? Dopoledne 
káva, odpoledne čaj. 

7) S kým byste ráda zašla 
na oběd? Nejraději s přáteli, které 
jsem dlouho neviděla. 

8) Vaše motto? Mám dvě. Nikdy 
neříkej, nikdy. Buď laskavý(á) 
a odvážný(á).

4) Máte domácího mazlíčka? 
Pokud se za domácího mazlíč-
ka považuje pouze zvíře, tak ne. 
Králíky a slepice na obživu, kočky 
na chytání myší, ne na mazlení. 
I když mláďátkům neodoláte. 

5) Dovolená v tuzemsku/v za-
hraničí? Určitě v tuzemsku. Sna-
žím se, aby děti poznaly prvně 
krásy naší republiky a pak až 
krásy zahraničí. Navíc, jak okusí-
te koupel v moři, už do rybníka 
nevlezete. 

Bc. Anna Marie Blažková
1) Jak jste se o nabídce této po-
zice dozvěděla? Z internetu, ale 
Ergotep znám od jeho počátku. 

2) Do práce pěšky/na kole/autem 
či jiným prostředkem? Autem.

3) Jak trávíte volný čas? (Jak si 
nejlépe odpočinete?) Nejlépe 
si odpočinu štípáním dřeva, pro-
cházkou po lese, případně hledá-
ním hub, když rostou. Volný čas? 
Pokud nějaký ušetřím – rodina, 
zahrádka a kapela.
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Rok narození: 1971
Vystudovaná škola: 
Pedagogická fakulta HK
Zajímavé info z předešlého 
zaměstnání: Všechno špatné 
je pro něco dobré. V zaměst-
nání to platí dvojnásob. 
Zařazení: Středisko distribuce 
Havlíčkův Brod
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Pokud čekáte fakta, tady je ne-
najdete. Tohle bude zpověď čistě 
za moji osobu. Možná se to ně-
komu nebude líbit, ale co.  „Buď 
upřímná,“ řekli mi.

Komunikace je úplný základ 
všeho. Jakmile tahle věc nefun-
guje, můžeme si být jisti, že vy-
vstanou problémy. Například, 

Projekt Do praxe bez bariér
pohledem stážistky

že nevíte, v kolik hodin máte být 
v práci. To se dá naštěstí lehce 
zjistit, stačí napsat zprávu. Když 
pro vás ale přijede auto bez se-
dadel a vy jedete na mechanic-
kém vozíku, můžete jen v duchu 
nadávat a modlit se, aby řidič 
jel opatrně a moc prudce ne-
zatáčel. Díky bohu, celá jízda 
proběhla naprosto zodpovědně 

a profesionálně. Co nám z toho 
tedy vyšlo? Komunikovat, komu-
nikovat, komunikovat. A nezáleží 
na tom, jestli ve škole nebo ve firmě.

Mám pocit, že tu pozitivní část 
si nechám až nakonec. Ještě 
jedna věc zdála se mi nešťast-
ná, a to ubytování. Měli jsme 
na výběr mezi ubikací, která 
byla bezbariérová a blízko prá-
ce, ale na víkend jsme si museli 
sbalit věci a odjet domů. Pro ně-
koho, kdo to má dvě hodiny ces-
ty to není úplně ideální. A pak je 
tu druhá varianta, která je od 
firmy vzdálená autem přibližně 
třicet minut, můžete tam být 
přes víkend, ale není to to pravé 
ořechové ve vybavenosti. Že by 
námět k zamyšlení a vylepšení? 

V prvních odstavcích jsem moh-
la znít nevděčně, ale nenechte 
se mýlit. Byla jsem na oddělení 
propagace a marketingu. Řekla 
bych, že už jsem tam pomalu 
jako doma. Zapojili mě oka-
mžitě do pracovního procesu, 

MEDAILONEK



parádou. Předání proběhlo přímo 
v Centru Paraple za účastí nejbliž-
šího managementu pana ředitele. 

Byla podepsána Deklarace 
o vzájemné spolupráci mezi 
naší firmou a Centrem Para-
ple. Představili jsme naši vizi 
a cíle Raedy – být speciálkou 
pro vozíčkáře, mít jedinečný 
servis a přístup. Následovala 
volná diskuze na téma chytré 
krabičky, kterou se snažíme 
vlastními silami vyvinout. Právě 
tato vychytávka by měla uleh-
čit lidem na vozíku běžný denní 
život a být jim zároveň oporou 
v pro ně nelehkých situacích. 
Mezi takové patří rozhodně 
špatná viditelnost na silnici, kte-
rou by vyřešila přední a zadní 
světla či poskytnutí upozorně-
ní a zaslání informací přísluš-
ným orgánům v případě potíží, 
např. převrácení vozíku či jiné. 

Praxe Janské Lázně

Jak všichni jistě víte, v průběhu 
letních měsíců probíhaly ve firmě 
praxe studentů z Janských Lázní. 
Nezaváhali jsme a této příležitosti 
využili k představení našeho pro-
jektu Raeda. Nikoho nebaví dlouhé 
a nudné přednášky, jak je vše zali-
té sluncem, proto jsme program  
pojali poněkud odlišně, prakticky. 

Hlavní část přednášky probíhala 
formou workshopu. Studenti do-
stali zadání vytvořit marketingovou 
strategii pro Raedu s rozpočtem 
5 000 000 Kč. Klidně a upřímně mů-
žeme říci, že se z 80 % jejich plán 
a představa shodovala s realitou 
a plánem, který máme. Ale pozor, 
nezůstali jsme pouze u slov, dostalo 
se také k činům. Studenti si všechny 
naše produkty vyzkoušeli a otes-
tovali v praxi – brašny, kola i nový 
komerční vozík.

Paracentrum Fénix

Další zastávkou putování s pro-
jektem Raeda bylo nádherné 
centrum Kociánka u Březejce. 
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Raeda v jednom kole

Zde probíhaly dva turnusy ob-
líbeného rekondičního pobytu 
pro vozíčkáře, které již tradičně 
pořádá nezisková organizace Pa-
racentrum Fénix z Brna. 

Centrum Kociánka je vzdáleno 
zhruba 50 km od Brna a je ukry-
to hluboko v překrásných, bohu-
žel dnes kůrovcem zasažených 
lesích. V tomto malebném pro-
středí jsme se setkali s účastníky 
přímo v samotném centru areá-
lu. V pergole u bazénku, u dobré 
kávy jsme tak měli skvělou mož-
nost diskutovat na téma Raeda 
a o denních starostech či strastech 
vozíčkářů. Samozřejmě proběhla 
také prezentace brašen i komer-
čního vozíku, který si zájemci měli 
možnost vyzkoušet. 

Centrum Paraple

Poslední zastávka, Centrum 
Paraple, námi velmi známé pro-
středí. Úkol zněl jasně! Předat 
červený repasovaný vozík řediteli 
centra, Davidovi Lukešovi. Nut-
no podotknout, podařilo se. Vo-
zík jsme do Prahy dopravili se vší 

Prázdniny jsou symbolem dovolených a odpočinku, ale u projektu 
Raeda je opak pravdou. Máme za sebou velmi náročný, leč zajímavý 
program. Pojďte to s námi pořádně rozjet.

takže jsem si přišla užitečná. 
Značným plusem pro mě byl 
profesionální, ale přátelský 
a otevřený přístup. A to je my-
slím i podstata projektu, ne-
mám pravdu? Zajistit, aby žáci 
byli zapojeni, přišli si prospěšní 
a chtění.

Projekt Do praxe bez bariér očima stážistky  >

To je ode mě asi všechno. Na závěr 
bych chtěla poděkovat všem, kteří 
mi tuto zkušenost umožnili, mohla 
jsem být i někde jinde než doma 
a v neposlední řadě to, že jsem 
mohla strávit kvalitní čas se svými 
spolužáky, kteří se teď (stejně jako 
já) vydají každý svou novou cestou. 

Není to jen o pracovních zkušenos-
tech. Je to i utužování a vytváření 
nových vztahů. Takže jen tak dál.

 -tr-



Josef Vaňous 
o prvním roce provozu chalupy Sokolík
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1) Jak jste zatím spokojen s je-
jím chodem? Velmi. Když jsme 
převzali chalupu v září loňského 
roku, tak byl její rezervační systém 
poměrně zanedbaný. Vymýšleli 
jsme tedy nové podpůrné pro-
středky a navíc jsme rozjeli zá-
kaznický servis v rámci nabídky 
lokálních produktů. Z počátku 
o to nebyl velký zájem, naopak 
dnes je zájem obrovský. Průměr-
ně dáváme potraviny v hodnotě 
3000 Kč na pobyt. Zpětné vazby 
jsou nadšené. K tomu navíc na-
bízíme víno od kvalitního vinaře 
a zprostředkováváme možnost 
dovozu piva od lokálních pivo-
varů a samozřejmě poskytuje-
me informace o zajímavostech, 
tipech a výletech v okolí. Tento 
kvalitní servis dokládá fakt, že 
jsme od poloviny května neměli 
volný den.

2) Jak je to s bezbariérovostí? 

To je horší. Původně byl objekt 
rekonstruován pro rodinnou re-
kreaci. Nyní jsme schopni bez-
bariérově zabezpečit přízemí, 
tzn. kuchyň, společenská míst-
nost, sociální zázemí a jeden šesti 
lůžkový pokoj a samozřejmě dvůr, 
kde se nachází wellness. 

3) Na webu nabízíte různá mís-
ta na výlet, nedělá zde problém 
dojezdová vzdálenost? Problém 
to není. Zákazníci tyto tipy k výle-
tům využívají. V zimě Svratku, Nové 
Město, apod. Jsou to vzdálenosti 
do 20 km, takže bez problému.

4) Nabízíte také víno, pod-
le čeho vybíráte dodavatele? 
Mám odzkoušeného dodavatele, 
s kterým mám vlastní zkušenosti. 
Ve víně se orientuji řadu let, tak 
vím, co nabízím a mohu to jedno-
značně podpořit. Další výhodou 
je, že se toto víno nedá nikde kou-
pit, pouze přímo od vinaře. Což je 
jeden z důvodu, abych mohl ga-
rantovat kvalitu. My jsme jediná 
výjimka, kdy toto víno nabízíme 
třetí osobě. 

5) Spolupracujete také s míst-
ními farmáři. S kým se spolu-
pracuje nejlépe? Vybírám přes 
komunitu SCUK. Napřímo jednám 
s Květnou zahradou, s řezníkem 
Švandou ve Skutči a farmou No-
votný v Dolech. 

6) Jaký je zatím nejlepší a na-
opak nejhorší zážitek s klienty? 

Nejlepší je samozřejmě ten, když 
klienti napíší kvalitní a pozitivní 
recenzi, což je nyní z 99 %. Lidé 
odjíždějí spokojení a často si 
ihned rezervují pobyt na příští 
rok. Ze špatných se snažím poučit. 
Nabízíme nadstandardní servis 
a bohužel je fakt, že si toho ob-
čas klienti neváží. Chalupu navíc 
prezentujeme jako rodinnou do-
volenou a snažíme se vyjít vstříc, 
jak klientům, tak sousedícím oby-
vatelům.

7) Nově je v nabídce chalupa 
Pastvisko. Jak k této spoluprá-
ci došlo? Chalupu vlastní man-
želé Herynkovi, jako soukromé 
osoby. Jelikož je velká poptávka 
po ubytovacích zařízeních, tak se 
rozhodli tyto prostory nabídnout. 
Navázali jsme klasickou obchodní 
spolupráci na základě smlouvy. 
Na chalupě Pastvisko zajišťuje-
me marketing, rezervační systém 
a úklid. Nám se tato chalupa zdála 
velmi zajímavá, a jelikož se nám 
často hlásily menší skupiny, které 
by chalupu Sokolík neobsadily, 
tak jsme rádi, že jim nyní můžeme 
nabídnout i jinou alternativu. 

8) Jaké jsou plány na chalupě 
Sokolík? Chystáme nově stud-
nu a rádi bychom také rozšířili 
sociální zázemí. 

 -ma-

Chalupa Sokolík je již rok v majetku Ergotepu. Může se právem pyšnit 
spokojenými zákazníky a nabitým kalendářem. Jak vlastně provozování 
chalupy Sokolík funguje, jaké jsou přednosti a kam směřuje? Na to odpo-
vídal Josef Vaňous, ředitel útvaru provozu.
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Nevšední 
výlet

Dále jsme pokračovali autem 
do centra Svitav, konkrétně 
do Městského muzea a galerie, 
kde na nás čekala velmi příjem-
ná průvodkyně, která nás sezná-
mila se současnými i stálými ex-
pozicemi. Pro zájemce o historii 
byla zajímavá expozice Hledání 
hvězdy Davidovy – Oskar Schin-
dler – Spravedlivý mezi národy, 
mapuje životní příběh tohoto 
svitavského rodáka na pozadí 
holocaustu. A podle našich klien-
tů nejúspěšnější expozice, která 
pohladí po duši každého návštěv-

níka byla expozice malíře, kres-
líře a humoristy Pavla Matušky 
s názvem Každodenní potěšení. 
Tento autor svůj kreslený humor 
publikoval od roku 1980 v domá-
cích novinách a časopisech. Brzy 
se zařadil mezi filozofující kari-
katuristy po bok Borna, Bartáka, 
Slívy, Jiránka, Renčína a dalších. 
Jeho obrazy zobrazují humornou 
cestou děje, věci a celý svět kona-
jící se kolem nás.

Výlet jsme zakončili sladkou 
tečkou v nedaleké kavárně Café 
Rozcestí, která není jen tak le-
dajakou kavárnou, ale jedná 
se o zařízení, které provozu-
je Domov na rozcestí Svitavy. 
V této kavárně probíhá pra-
covně tréninkový program 
pro osoby s mentálním posti-
žením. Její klienti nám připravili 
výborné občerstvení a my měli 
dobrý pocit nejen z jejich skvě-
lých výrobků, ale také z toho, 
že jsme podpořili další sociál-
ní službu, která má také zájem 
na vytváření vhodných pracov-
ních a jiných životních příleži-
tostí pro své klienty. V podve-
černích hodinách jsme dorazili 
znavení, plni dojmů zpět do Pro-
seče. O bezpečnou a pohodo-
vou cestu se celou dobu staral 
náš kolega pan Ing. Miloslav 

 -em-

Gratulujeme
V září oslavila své životní jubileum 
paní Iveta Severová z útvaru pro-
vozu. Tímto jí za celou firmu ještě 
jednou gratulujeme a přejeme 
především pevné zdraví.

Gregor, jemuž tímto děkujeme. 
Celý výlet přispěl významnou 
měrou k aktivizaci všech členů, 
zejména k podpoře a zlepšení 
fyzické a psychické stránky.

Sociální služba děkuje všem 
klientům za účast a těší se na další 
spolupráci.

Poslední srpnový týden sociální 
služba připravila setkání se svými
současnými i bývalými klien-
ty. Bylo to zároveň poděkování 
za celoroční spolupráci a zároveň 
plnohodnotné využití volného 
času. Klienti se mohli vzájemně 
více poznat a sdělit si své dojmy 
a zážitky při spolupráci se sociál-
ní službou. Výlet byl uspořádán 
do města Svitavy a jeho okolí, 
konkrétně do rekreační oblasti 
zvané BRAND v blízkosti rybní-
ka Rosnička. Klienti se prošli pří-
jemnou lesní stezkou, která nás 
zavedla až k pramenu řeky Svita-
vy, poté jsme se vydali směrem 
k fitness stezce, která má délku 
téměř 2 km a obsahuje deset sta-
novišť s jednoduchými cvičební-
mi prvky.
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POSVAČÍME šlehačkovou bábovku!

Aktuální
výběrová řízení 
Pracovník obchodu TESCOMA 
Litomyšl
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i. 
Oblast výkonu práce:  Litomyšl.
Nejnižší požadované vzdělání: 
střední odborné s výučním lis-
tem. Typ smluvního vztahu: pra-
covní smlouva. Pracovní úvazek: 
práce na zkrácený úvazek.

Pracovník obchodu - TESCOMA 
Hradec Králové Atrium
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i. 
Oblast výkonu práce: Prodejní 
centrum TESCOMA, OC Atrium, 
Hradec Králové. Nejnižší poža-
dované vzdělání: střední odbor-
né s výučním listem. Typ smluv-
ního vztahu: pracovní smlouva. 
Pracovní úvazek: práce na zkrá-
cený úvazek.

Pracovník obchodu 
TESCOMA Kolín
Zaměstnavatel: Ergotep, d. i. 
Oblast výkonu práce: Prodejní 
centrum TESCOMA, OC Futu-
rum Kolín. Nejnižší požadova-
né vzdělání: střední odborné 
s výučním listem. Typ smluvního 
vztahu: pracovní smlouva. Pra-
covní 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 živnosten-
ský list. 

PHP/Symfony developer
Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o. 
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: 
práce na živnostenský list. 

Tahoun firmy slaví první rok
Nový firemní kamion DAF LF 290 
slaví první rok svého působe-
ní u nás. Za tu dobu najezdil již 
55 000 km a přepravil nepřeberné 
množství zásilek. I přes solidně 
najeté kilometry jsme s ním ne-
řešili žádné velké technické pro-
blémy. Aktuální první STK a velký 
servis ukázal, že je ve skvělé kon-
dici a můžeme se na něho spoleh-
nout i v následujících měsících. 
Přejeme tedy do budoucna další 
šťastně najeté kilometry.

Ingredience: 6 vajec – žloutky 
a bílky zvlášť, citronová kůra, 
200 g másla, 200 g moučkové-
ho cukru, vanilkový cukr, 250 ml 
smetany, 150 g polohrubé mou-
ky, 50 g kokosu, rozinky, ořechy, 
nugát, 1/4 čajové lžičky prášku 
do pečiva. 

Postup: Troubu si předehřejte 
na 170 stupňů, jakoukoliv bá-
bovkovou formu pořádně vy-
mažte a vysypejte moukou. Más-
lo s oběma cukry a citronovou 
kůrou vyšlehejte do krásné 
bílé pěny. Po jednom zašle-
hejte žloutky. Snižte rychlost 
robota a pomalu přilijte sme-
tanu a krátce prošlehejte. V jiné 
misce smíchejte mouku, kokos 
a prášek do pečiva. Vyšlehejte 
si pevný sníh z bílků. Rozinky 
propláchněte horkou vodou 

Oslaďte si den bábovkou. Šlehačková bábovka je dokonalá 
a krásně zpříjemní babí léto.

 -ma-
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Zdroj a foto: Sesi v cukru

a nechce chvilku máčet v rumu. 
Do máslovo-vaječného kré-
mu vmíchejte rozinky, mouku 
s kokosem a velmi lehce zamí-
chejte pevný sníh z bílků. Při-
pravené těsto vlijte do formy 
a upečte. Během pečení snižte 
teplotu na 160 stupňů. Bábov-
ku můžete nechat celou žlutou 
nebo také můžete polovinu 
těsta obarvit čokoládou, přidat 
ořechy nebo nugát. S nugátem 
a ořechy je bábovka úplně nej-
lepší.


