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Zpravodaj skupiny Ergotep

Workshopu se zúčastnila 12člen-
ná skupina, která se skládala pře-
vážně z řad vedoucí prodejních 
domů a personalistů. Návštěvu 
přivítal úvodní prezentací gene-
rální ředitel pan Ing. Jiří Černý, 
který představil Ergotep jako ta-
kový, čím se zabývá a co je hlav-
ním cílem našeho podnikání.

Následovala prezentace s ředitel-
kou integrační personalistiky paní 
Petrou Černou. Tato prezentace 

byla zaměřena na zaměstnávání 
osob se zdravotním postižením a 
zabývala se otázkou, jak správně 
vybrat vhodnou pracovní pozi-
ci pro daný hendikep a co tento 
proces obnáší. V dopoledních ho-
dinách se uskutečnila prohlídka 
celé firmy, kde hlavní zastávkou 
byla distribuce. Hosté vznáše-
li několik dotazů, na které vždy 
pohotově odpověděla paní Jana 
Obrovská. Prohlídka pokračovala 
dál do administrativního centra, 

Workshop se zástupci ze skupiny IKEA 
byl celý den doprovázený pohodovou 
a přátelskou atmosférou

kde se ujal slova vedoucí středis-
ka pan Ing. Pavel Ducháček.

Po obědě pokračovala v prezen-
taci paní Petra Černá. Následně 
své zkušenosti sdělila ředitelka 
obchodních center slečna Adéla 
Piskačová, DiS., která se zamě-
řila na zaměstnávání hendike-
povaných osob na prodejnách 
TESCOMY. 

Závěrem dostal slovo náš kolega 
z marketingu Josef Žabka, kte-
rý popsal, jaká byla jeho cesta 
Ergotepem a přiblížil svůj pro-
fesní i soukromý život z pohledu 
vozíčkáře. Celou akci moderoval 
společně se svým kolegou panem 
Bc. Matějem Skalníkem. Po celou 
dobu vládla pohodová a přátelská 
atmosféra, která byla plná dojmů.

Foto:  administrativní centrum v Proseči

Foto:  distribuce v Proseči

23. července proběhlo setkání se zástupci středního managementu 
ze skupiny IKEA. Co bylo hlavním důvodem této návštěvy? IKEA má 
do budoucna vizi zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Je-
likož v tomto oboru nemá mnoho zkušeností a je takřka na začátku, 
navštívili Ergotep, aby se s tématem zaměstnanosti OZP seznámili.

 -jž-

Foto: Ergoeduka



Zpravodaj skupiny Ergotep strana 2

E-shop Nakup na Dobro
je oficiálně spuštěn

Jak již jistě víte, e-shop se zabý-
vá společenskou odpovědností 
a pomáhá hned v několika sek-
torech. Nabízí ekologické bale-
ní, které chrání nejen zásilku, 

ale i planetu. Unikátní je pak 
na 100 % uhlíkově neutrál-
ní ekologická doprava. Navíc 
e-shop pomáhá zejména drob-
ným podnikatelům, sociálním 

Byly to dlouhé a intenzivní přípravy, které trvaly několik měsíců, 
ale stálo to za to! V červenci byl e-shop Nakup na dobro spuštěn.
Nabízí zákazníkům udržitelné dárky i služby a začíná přijímat první 
objednávky. Během několika měsíců se tato nabídka bude postupně 
rozrůstat a rozhodně bude z čeho vybírat. Najdete zde například 
bioprodukty, dárkové předměty, oblečení, zážitkové vouchery apod. 

podnikům, chráněným dílnám 
nebo dobročinným projektům. 
Zásilky budeme kompletovat 
v Havlíčkově Brodě, kde máme 
na e-shop vyhrazený prostor. 
Mimo jiné Nakup na Dobro řeší 
také otázku kůrovcové kalamity, 
která se nejvíce podepsala na 
území Vysočiny. Proto nákupem 
v tomto e-shopu podpoříte vý-
sadbu nových stromů na obno-
vu poškozených lesů.

Velkou zásluhu na jeho spuštění 
má společnost KomTeSa, která 
měla proces vytvoření e-shopu 
na starosti. Asociace společen-
ské odpovědnosti, kterou řídí 
paní Lucie Mádlová tuto udá-
lost spuštění e-shopu mediálně 
podpořila. 

E-shopu chceme popřát úspěš-
ný start a mnoho spokojených 
zákazníků, kteří se budou vracet.

Tímto bychom vám rádi oznámili 
jednu radostnou zprávu. Náš tým 
útvaru Ergoeduky se v září rozšíří 
o nového člena. Jméno a pohlaví 
nám prozatím bylo utajeno, ale 
nebojte se, náš tým investigativ-
ních novinářů už je v terénu a vše 
pro vás zjišťujeme. 

Samozřejmě vše je řečeno s nad-
sázkou a humorem. Ředitelka 
útvaru Ergoeduky Lucie Macháč-
ková má před sebou to nejkrás-

nější období v životě. V září se z ní 
stane maminka a my jí a brzy kom-
pletní celé rodince moc držíme 
palce. Také bychom jí tímto chtěli 
poděkovat za skvělou spolupráci 
a vedení našeho týmu. Při loučení 
ukápla nejedna slza, ale věříme, 
že se brzy paní Macháčková vrátí 
za námi do Ergotepu.

Po dobu mateřské dovolené ji 
v pracovní pozici zastoupí Matěj 
Skalník.

 -ms-

Organizační změny v Ergoeduce

Foto:  z webu nakupnadobro.cz

 -jž-



Vozový park Ergotepu prochází 
omlazením a vítá ve společné flo-
tile tři nová vozidla. Nejnovějším 
modelem se u nás stává Škoda 
Octavia combi IV TSI, která bude 
sloužit pro manažerské cesty 
v Ergotepu. Vystřídá tak původ-
ní Octavii TDI, což bylo jedno 
z prvních vozů od PORSCHE Hra-
dec Králové, kteří nám dodávají 
vozidla i nyní. Děkujeme za 150 
tisíc bezproblémových km a vě-
říme, že nová posila bude stejně 
tak užitečná.

Další dvě nová vozidla modely 
Škoda Fabia 1.0 TSI jsou přiděle-
na manažerům, jejichž stávající 
vozidla se prodávají a mají najeto 
téměř 300 000 km. Díky obměně 
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Pomoc Moravě II. 

Srdečně děkujeme za vaši so-
lidaritu, kterou jste projevili 
vaším příspěvkem a to ať již 
prostřednictví Ergotepu, nebo 
individuálně napřímo.

V hotovosti bylo od našich za-
městnanců vybráno: 19 500 Kč.
Na účet od zaměstnanců zasláno: 
9 000 Kč. Příspěvek od Ergotepu 
11 500 Kč. Celkem dar na sbír-
ku pomoci: 40 000 Kč.

Ergotep dále odvezl přímo na 
Moravu materiální pomoc 
v hodnotě více než 20 tis. Kč. 
Na finanční sbírku přispělo 29 
našich zaměstnanců.

Rádi bychom vás ještě infor-
movali o praktické záležitosti 
s darem související. Jako plátci 
daně z příjmu máte nárok ode-
číst si ze základu daně mimo jiné 
dar určený na odstraňování dů-
sledků živelných katastrof, což 
je právě tento případ. Dar musí 
činit alespoň 1 000 Kč. Vzhle-
dem k tomu, že mezi vámi jsou 
i tací, kteří přispěli právě tuto 
částku nebo více, ekonomický 
útvar pro vás zajistí potvrzení, 
které využijete při svém ročním 
zúčtování či daňovém přiznání 
za rok 2021 a snížíte si tak svůj 
základ na daň a tudíž daňovou 

 -ma-

V minulém vydání novin jsme vás informovali o možnosti pomoci 
oblastem zasažených tornádem na Moravě. 

Obměna vozového 
parku

Foto:  dodávka s pomocí 

povinnost. Tato potvrzení vám 
budou doručena prostřednic-
tvím vašich vedoucích v dohled-
né době.

V případě, že někdo z vás indi-
viduálně daroval peníze na účet 
Jihomoravského kraje a o mož-
nosti odpočtu daně nevěděl, 
můžete se obrátit na ředitelku 
ekonomického útvaru Ing. Evu 
Daňkovou, která vám předá kon-
takt, na kterém vám vystaví po-
tvrzení o daru pro daňové účely.

 -ed a ms-

Foto:  dvůr firmy Ergotep

vozového parku je nyní také mož-
nost odkupu vozidel, které vyřa-
zujeme z firemní flotily. Jedná se 
o dvě Škody Fabia III. 1.4 TDI. Cena 
je pro zaměstnance zvýhodněna.

V neposlední řadě je třeba zmínit 
také nový Škoda Auto zaměst-
nanecký program pro Ergotep, 
v rámci něhož mají všichni naši 

zaměstnanci možnost nákupu 
nového automobilu značky ŠKO-
DA za zvýhodněnou cenu. 

Více informací o prodeji a zaměst-
naneckém programu naleznete 
na nástěnce u recepce nebo 
u pana Michala Mence.
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Taneční škola Chrast roztančila Ergotep

Po roční pauze přivítal své fanouš-
ky festival Menteatrál v Orlických 
horách. Menteatrál se konal od 
pátku 30. 7. do neděle 1. 8. 2021. 
Originalitu tento festival ukrývá 
v samotných představeních, kde 
účinkují herci s mentálním posti-
žením. Kromě divadla se účastníci 
mohli těšit na koncerty, letní kina, 
tematické diskuse a workshopy.

Smyslem celého festivalu je se-
známit se se světem mentálně 
postižených a bourat tak bariéry 
s okolním světem.

 -jž-

Taneční škola Chrast, která 
vznikla již v roce 1990, se vydala 
pod vedením pana Filipa Černé-
ho na soustředění do Proseče. 
Jednou se zastávek se staly také 
prostory Ergoeduky, kde probí-
hal trénink nejrůznějších taneč-

 -jž-

Foto:  z webu tsbohemia-chrast.cz

3. 8. slavila naše nejmladší prodej-
na rok od svého otevření. Všichni 
dobře víme, že na základě všech 
okolností a vlivu v souvislosti 
s covidovou situací, byl tento rok 
pro prodejnu náročnější. O to 
více jsme rádi, že tyto podmín-
ky zvládla prodejna s noblesou. 
Narozeninové výročí bude pod-
pořeno článkem v Městském 
zpravodaji Lilie města Litomyšl. 
Zaměstnancům této prodejny dě-
kujeme za profesionální přístup 
a přejeme hodně spokojených a 
stálých zákazníků.

Prodejna v Litomyšli slaví rok

Foto:  PCT Litomyšl

V Neratově se uskutečnil divadelní festival Menteatrál

ních žánrů, které má TŠ ve svém 
portfoliu. Parket v Ergotepu byl 
pro tanečníky koncem červen-
ce zamluven na celý týden, díky 
čemuž se mohli zdokonalovat 
v tanečním umění.

 -ma-

Foto:  Menteatrál v Neratově
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PHP/SYMFONY DEVELOPER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: HAVLÍČKŮV 
BROD (KomTeSa Center, Masary-
kova 2853). Typ smluvního vztahu: 
práce na živnostenský list. Nástup-
ní plat 25 000 Kč. Po zapracování 
tě odměníme dle tvých schopností 
a tvého nasazení. Šikovné a aktivní 
lidi si umíme hýčkat.

SUPPORT PRO E-SHOPY

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. 
s r. o. Oblast výkonu práce: 
HAVLÍČKŮV BROD (KomTeSa 
Center, Masarykova 2853). Typ 
smluvního vztahu: práce na HPP 
nebo živnostenský list. Odmě-
níme tě dle tvých schopností 
a tvého nasazení.

Bližší informace k pracovním 
nabídkám naleznete na našem 
webu www.ergotep.cz v sekci 
Kariéra. Nenašli jste zde své 
vysněné místo? Zašlete nám ži-
votopis nebo se zastavte na kus 
řeči pro pořádnou inspiraci.

DISTRIBUČNÍ PRÁCE PROSEČ 

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Proseč (Zá-
bořská 93, 539 44 Proseč). Nejniž-
ší požadované vzdělání: základní. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Pracovní úvazek: zkrá-
cený úvazek.

PRACOVNÍK OBCHODU 
TESCOMA
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s vý-
učním listem. Pracovní úvazek: 
práce na zkrácený úvazek. Oblast 
výkonu práce: HRADEC KRÁLO-
VÉ (OC Atrium, Dukelská třída 
1713/7, 500 02 Hradec Králové) 
a (OC AUPARK, Gočárova třída 
1754/48a,  500 02 Hradec Králo-
vé). HAVLÍČKŮV BROD (prodejna 
Na Valech 3568, 580 01 Havlíčkův 
Brod). LOUNY (Pražská 109, 440 
01 Louny). KOLÍN (OC Futurum 
Kolín, Rorejcova 906, 280 02 Ko-
lín IV). PRAHA (OC Černý Most, 
Chlumecká 765/6, 198 19 Praha 
9). ZLÍN (OC Centro, Třída 3. květ-
na 1170, Malenovice, 763 02 Zlín). 
TEPLICE (OC Galerie, náměstí 
Svobody 3316, 415 01 Teplice) a 
(OC Olympia Teplice, Srbická 464, 
415 01 Teplice). KARLOVY VARY 
(OC Varyáda, Kpt. Jaroše 375/31, 
360 06 Karlovy Vary).

BRIGÁDA – PRACOVNÍK 
OBCHODU TESCOMA LITOMYŠL 
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Smetanovo 
náměstí 39, 570 01 Litomyšl. Typ 
smluvního vztahu: DPP/DPČ. Nej-
nižší požadované vzdělání: střed-
ní odborné s výučním listem.

 -tr-

Aktuální výběrová řízení

VEDOUCÍ OBCHODU HRADEC 
KRÁLOVÉ ATRIUM

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Nejnižší požadované vzdělá-
ní: střední odborné s výučním 
listem. Typ smluvního vztahu: 
pracovní smlouva. Pracovní úva-
zek: zkrácený. Mzda: 13 560 Kč 
– 18 510 Kč (při úvazku 30 hodin 
týdně).

VEDOUCÍ OBCHODU ZLÍN

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s vý-
učním listem. Pracovní úvazek: 
práce na zkrácený úvazek. Mzda: 
17 920 Kč – 23 820 Kč (při úvazku 
30 hodin týdně).

VEDOUCÍ OBCHODU CERVA

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Nejnižší požadované vzdělání: 
střední odborné s výučním listem. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Pracovní úvazek: plný. 
Oblast výkonu práce: CHRUDIM 
(Retail PARK TESCO, Dr. Milady Ho-
rákové 11, 537 01 Chrudim). Mzda: 
22 500 Kč – 24 500 Kč (při úvazku 
40 hodin týdně).

PRACOVNÍK OBCHODU CERVA
Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Nejnižší požadované 
vzdělání: střední odborné s vý-
učním listem. Pracovní úvazek: 
zkrácený. Oblast výkonu práce: 
CHRUDIM (Retail PARK TESCO, 
Dr. Milady Horákové 11, 537 01 
Chrudim). Mzda: 14 690 Kč – 
16 690 Kč (při úvazku 32,5 hodin 
týdně). Foto:  KomTeSa Havlíčkův Brod

Zkušená IT firma v oblasti tvorby informačních 
systémů, e-shopů a webových aplikací pro české 

i zahraniční značky a bankovní sektor.



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 200 ks. Svoje příspěvky posílejte na: skalnik.m@ergotep.cz.

Ingredience: 150 gramů másla, 
120 gramů moučkového cukru, 
špetka soli, citronová kůra, vanil-
kový cukr, 3 vajíčka, mléka (podle 
potřeby), 180 gramů polohrubé 
mouky, prášek do pečiva. 

Ovoce: použijte jaké máte rádi 
nebo máte na zahrádce – rybíz, 
maliny, ostružiny, meruňky.

Drobenka: máslo, cukr moučka,
hrubá mouka a pro lepší chuť 
drobenky můžete použít také 
skořici, mandle, ořechy.

Postup: Máslo s citronovou ků-
rou a oběma cukry vyšlehejte 
do nadýchané světlé pěny. Po 
jednom rozšlehejte celá vejce. 
V jiné misce smíchejte mouku 
a prášek do pečiva, nezapomeň-
te na špetku soli. Do vaječné 

Tentokrát POSVAČÍME
drobenkový koláč

směsi po lžících zašlehejte mou-
ku a pomalu přilévejte mléko 
(50 ml). Podle potřeby můžete 
přilít ještě trochu mléka. Těsto 
nesmíte mít příliš tuhé. Hotové 
těsto nalijete na plech vylože-
ným papírem na pečení, hustě 
zasypejte ovocem a posypte 
drobenkou. Teď už zbývá koláč 
jen péct ve vyhřáté troubě při-
bližně na 170°C.

Přejeme dobrou chuť!  -mš-

Stále vylepšujeme interiér firmy. 
Nyní vás na recepci uvítá nová 
kráska – televize značky Android 
TV METZ. Díky programu Bright-
Sign se budou moci vzdáleně 
pouštět nová videa Ergotepu, 
prezentace, propagační materiály 
a jiné důležité věci. 

Jak můžete vidět, pořád myslí-
me na zpříjemňování pracovní-
ho prostředí. Snad novou posilu 
uvítáte s otevřenou náručí. Hodně 
se totiž snaží.

 -tr-

V recepci je nově 
umístěna televize

Foto:  recepce 

Foto:  Martina Štrumfová

Rozšiřujeme síť prodejen TESCOMA

Foto: z přípravy prodejny v Lounech

Již v září se rozšíří naše síť prode-
jen TESCOMA o další místo. Ten-
tokrát se naše služby přesunou 
do města Louny. Těšit se můžete 
na kvalitní sortiment, na který jste 
v našich prodejnách zvyklí. Péče 
o zákazníky je i zde prioritou, pro-
to i v Lounech na vás budou če-
kat profíci, kteří budou pravidelně 
proškolováni. Věříme, že se Louny 
stanou dalším pevným bodem 
v naší prodejní síti, na který bude 
spolehnutí, a těšíme se na spo-
lečně strávené chvíle při výběru 
zajímavého sortimentu.

 -ma-


