
Věříme, že na tyto úspěchy ještě 
několikrát naváže a přejeme mu 
za celý tým hodně štěstí. 
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Pepa Žabka má hned dvě zlaté medaile
Pepa Žabka, člen našeho marke-
tingového týmu, vyniká také ve 
sportovní disciplíně, která nese 
název boccia. Jedná se o sport 
podobný francouzské pétanque, 
určený lidem s těžkým tělesným 
postižením, kteří jsou odkázáni 
na invalidní vozík. 

O Pepíkovi jsme v rámci tohoto 
sportu a jeho úspěších psali již 
dříve. Nyní se po koronakrizi opět 
pustil do boje a přivezl si domů 

další medaile. Nejprve se zúčast-
nil červnového mezinárodního 
turnaje v Praze, kterého se zúčast-
nilo 50 hráčů (vozíčkářů) z osmi 
tělovýchovných jednot a dvou 
zahraničních týmů Slovenska 
a Polska. Odtud si přivezl první 
místo za hráče a druhou zlatou 
medaili za celý tým. 

Následně se vydal na Slovensko, kde 
v místním Boccia Tatra Cupu 2021 
vybojoval se svým týmem 2. místo. 

 -ma-

Naše sklady v Havlíčkově Bro-
dě navštívili zástupci Asociace 
společenské odpovědnosti zá-
roveň s její zakladatelkou Lucií 
Mádlovou. Společně tvoříme 
e-shop Nakup na Dobro. Důvo-
dem návštěvy bylo seznámení 

se se zázemím připravovaného 
projektu Nakup na Dobro, který 
bude právě v Havlíčkově Brodě. 
E-shop bude spuštěn v polovině 
července.

A v čem budeme odlišní oproti ji-

Asociace společenské odpovědnosti
v Havlíčkově Brodě 

 -ms-

Foto:  boccia tým

ným e-shopům? Především v my-
šlence a přístupu k ekologické-
mu balení – budeme recyklovat 
staré obaly a použitým věcem 
budeme dávat druhou šanci.

Paní Mádlové jsme názorně 
ukázali, jak bude toto balení 
probíhat a jaké materiály bu-
deme využívat. Chceme měnit 
nákupní chování zákazníků smě-
rem k udržitelnosti a podpoře 
produktů od českých výrobců, 
sociálních podniků i neziskových 
organizací.

Foto:  distribuce v Havlíčkově Brodě

Foto:  distribuce v Havlíčkově Brodě



s Úřadem práce ČR. Byl to právě 
štáb Úřadu práce ČR, který vyzpoví-
dal pana Drašnera, jak se mu ve fir-
mě líbí, kde pracoval předtím, jaká 
je jeho náplň práce. Ke slovu se také 
dostala naše ředitelka integrační 
personalistiky paní Černá, která 
představila celkovou vizi firmy.
 
Děkujeme všem, kteří byli do na-
táčení zapojeni nebo se na něm 
nějakým způsobem podíleli.  Vám 
všem patří jedno velké „DĚKUJI“.

Myslíme na přírodu, a tak jsme se 
rozhodli nainstalovat na všechny 
toalety věc šetřící naše lesy – vy-
soušeč rukou. Ano, sice je hlučný, 
ale nemusíte si brát dvě až tři pa-
pírové utěrky. Navíc, co si budeme 
povídat, mnohokrát to nešikovně 
odtrhneme. Teď se můžete při ná-
vštěvě toalety cítit ještě mnohem 
lépe, jelikož jste, mimo jiné, udělali 
dobrý skutek.

Jet Dryer STYLE - informační okénko

Náš nový pomocník je bezdotyko-
vý. Díky LED světlům a HEPA filtru 
je zaručena sterilita, a tak jste chrá-
něni před viry, prachem atd. Ruce 
máte vysušené za 10 sekund. Čis-
tota, pořádek, spokojenost, rych-
lost. Revoluce v hygieně vysoušení 
rukou.
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Vážení zaměstnanci Ergotepu,

v těchto dnech soucítíme s lidmi 
na Moravě, kteří vlivem ničivého 
tornáda, přišli o všechno, co roky 
budovali a během krátké chvíle 
jim nezbylo téměř nebo vůbec nic.

Jistě jste zaregistrovali obdivu-
hodnou sounáležitost a pomoc 
ze všech stran. Podstatou poslání 
Ergotepu v rámci společenské od-
povědnosti je i pomáhat potřeb-
ným. Proto jsme se rozhodli, po pr-
votním daru základních potřeb do 
postižené oblasti, uspořádat sbír-
ku ve formě finanční, materiálové 
a dobrovolnické pomoci Moravě.
 
Pokud chcete pomoci dle svých 
možností finančně, bude tato 
pomoc cílena konkrétním lidem 

nebo konkrétní organizaci (nej-
lépe se sociálním zaměřením). 
Jestliže máte v postižené oblasti 
příbuzné, známé, rodinu kontak-
tujte p. Vaňouse s konkrétní žá-
dostí o pomoc. Finanční prostřed-
ky můžete předávat na pokladně 
družstva na středisku ekonomiky. 
Všichni dárci budou následně in-
formováni o konkrétním využití 
těchto prostředků.
 
Pokud chcete poskytnout mate-
riální pomoc, bude tato pomoc 
cílena dle seznamu potřebného 
materiálového vybavení, který 
jsme po konzultaci získali z kon-
taktního místa na Moravě. Pokud 
byste chtěli a mohli přispět ma-
teriálem a nářadím kontaktujte 
pana M. Svobodu. Vypravili jsme 
vozidlo s materiálem na Moravu, 

Pomoc Moravě

taktéž s cílem načerpat konkrét-
ní poznatky a kontakty z posti-
žených míst, tak abychom mohli 
posoudit další pomoc lidem.
 
Pokud chcete pomoci jako 
dobrovolník při odstraňování 
následků tornáda, budeme na zá-
kladě poznatků z míst organizo-
vat dobrovolnickou pomoc z řad 
zaměstnanců Ergotepu. Zájemci 
o tuto pomoc se mohou hlásit 
u pana J. Vaňouse.
  
Pomozme Moravanům v této ne-
lehké době dle svých možností.

Petra Černá, Josef Vaňous

Šetříme životní
prostředí s vysoušeči

 -tr-

Klapka, kamera a akce!

V poslední době to ve firmě vy-
padá, jako kdyby se tady natá-
čel celovečerní film Hollywoodu.
Samé kamery, herci a zvukaři se 
producírovali našimi chodbami. 
V minulosti se v hlavních rolích 
objevil Jiří Černý, který provázel 
firmou, následovala ředitelka pro-
dejních center Adéla Piskačová, 
Hanka Pešková a poslední zkuše-
nosti před kamerou má za sebou 
i Pavel Ducháček.

Tentokrát se v záři reflektorů ob-
jevil pan Drašner, který popiso-
val projekt „Příprava k práci“, ve 
kterém úzce spolupracujeme 

V záři
reflektorů

 -ms-

Foto:  dodávka s pomocí 

Foto:  distribuce v Proseči



Pardubický kraj v čele s radním 
pro sociální péči a neziskový sek-
tor Ing. Pavlem Šotolou dlouho-
době podporuje i sociální pod-
nikání v našem kraji. Každoročně 
vyhlašuje Pardubický kraj grant 
právě na podporu sociálního pod-
nikání v kraji, který je zaměřen 
na podporu stávajících sociálních 
podniků v růstu jejich celospole-
čenského dopadu a dále na sub-
jekty směřující k oboru sociálního 
podnikání a budování plnohod-
notných sociálních podniků.

V letošním roce jsme uspěli 
s žádostí o podporu na projekt 
Marketingová podpora fulfill-
mentu pro e-shopy, na který jsme 
obdrželi grant ve výši 70 000 Kč. 
Tyto finanční prostředky budou 
použity na marketingové aktivity 
směřující k propagaci naší firmy 
a k nalezení nových obchodních 
partnerů. 

Na závěr ještě několik zajíma-
vých čísel: Do systému se v červnu 
registrovalo 114 nových organi-
zací, bylo vytvořeno 374 spotů 
a zrealizováno 3814 rezervací.
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Whatspot
roste

 -ml-

Ergotep a TESCOMA
v jednom kole

Ukázali jsme, že s naším part-
nerem TESCOMOU nedržíme 
krok jenom v obchodních zále-
žitostech, ale také i po sportovní 
stránce. Naše vedení společně 
s vedením TESCOMY vyrazilo 
na kolech po krásách Toulovco-
vých maštalí. Průvodcem panu 
Seidlovi a jeho týmu byl náš ge-
nerální ředitel Jiří Černý. Závod-
nický peloton najel úctyhodné 
desítky km a stalo se mnoho 
zajímavých událostí, které vy-
vrcholily nekontrolovaným pá-
dem jednoho z nejmenovaných 
regionálních manažerů. Naštěstí 
se vše obešlo bez větších zraně-
ní a všichni úspěšně dorazili na 
vychlazenou odměnu, která je 
čekala na chalupě Sokolík.

Aby nebyl výlet do Proseče jen 
odpočinkovou záležitostí, tak 

druhý den byl na programu pra-
covní blog. Vyhodnocení minu-
lého roku, plány na příští roky 
a vize do budoucna byly hlavním 
předmětem jednání. Následoval 
vydatný oběd a celý program 
skončil v brzkém odpoledni.

Zástupci TESCOMY byli natolik 
okouzleni krásami místní příro-
dy, že se rozhodli zůstat ještě 
jednu noc. Taková práce s note-
bookem na zahrádce Sokolíku 
má své kouzlo.  -ms-

Jak se na různých místech po 
internetu objevují zmínky o sys-
tému Whatspot, zvyšuje se ná-
vštěvnost webu a s tím i zájem 
o rezervační systém. Máme prv-
ní platící zákazníky ze zemí jako 
je Rakousko, Holandsko, Belgie, 
Španělsko, Chorvatsko nebo USA. 
Zároveň vývojový tým dostává 
kladný ohlas na vytvořenou apli-
kaci a nápady na jeho vylepšení.

Rozvoj aplikace tak pokračuje dál. 
Můžete si všimnout pravidelně se 

objevujících nových funkčností. 
Jako například nedávno imple-
mentovaná rozšíření umožňu-
jící přidat schválenou rezervaci 
do osobního kalendáře nebo 
vypnout zobrazování víkendo-
vých dní. 

Ke každé tvrdé práci patří také zasloužený odpočinek. A ne jen tak 
ledajaký, ale nejlepší odpočinek je ten aktivní.

Pardubický kraj 
podpořil Ergotep



hraný tým. V našem případě šest 
operátorek, které se zde střídají 
a v záloze máme i další proško-
lené pracovnice, které mohou 
kdykoli zaskočit. Vše je o dobré 
komunikaci, snažíme se maxi-
málně vycházet kolegům vstříc.“

Volající nejčastěji řeší dokonče-
ní objednávky, reklamace, od-
stoupení od smlouvy či různé 
rady, aby jeho nákup proběhl 
hladce. Ani o volající vtipálky 
ovšem není nouze. „Je to již 
pár let zpět, co k nám více jak 
desetkrát za sebou volal jeden 
pán, který tvrdil, že pracuje jako 
kuchař. Potřeboval pomoci do-
končit objednávku, ale stále vy-
mýšlel nové náčiní, které není 
v nabídce a navrhoval nám, že 
by ho TESCOMA mohla začít vy-
rábět.“

Zpravodaj skupiny Ergotep strana 4

V květnu tohoto roku jsme 
v Ergotepu oslavili výročí 9 let 
od založení call centra a 6 let 
provozu zelené linky. „Nejsme 
žádnými nováčky. Začínali jsme 
poskytováním telefonické pod-
pory pro Poštovní spořitelnu. 
Díky ní vlastně naše call cent-
rum vzniklo. Postupem času se 
rozšířilo o provoz zelené linky 
a infolinky,“ říká Pavel Ducháček.
V loňském roce zaznamena-

 -mšp-

V Ergotepu voláme rádi
Již více než 13 let se věnuje zákaznické podpoře vedoucí administ-
rativního centra Ing. Pavel Ducháček. Se svými kolegy odvádí skvělou 
práci. O tom se přesvědčíte v následujících řádcích. 

la naše zákaznická podpora 
více než úctyhodných 20 000 
odbavených hovorů. „Z toho 
je kolem 150 telefonických ob-
jednávek měsíčně s průměrnou 
tržbou 110 tisíc Kč za měsíc.“

Telefonická podpora přitom 
u nás funguje 15 hodin denně 
v pracovním týdnu a 12 hodin 
denně o víkendech. „Dá se to 
zvládnout. Hlavně musíte mít se-

 -jž-

Co znamená fulfillment?
Ti, kteří pravidelně nebo čas od 
času navštěvují naše webové 
stránky, si nepochybně mohli 
všimnout, že se kompletně mění 
jeho celková podoba. V minulosti 
web prezentoval Ergotep z po-
hledu sociálního a to především 
naše zaměstnance. Nyní slouží 
jako obchodní nástroj a nabízí 
naše služby. Na stránkách se 
často objevuje slovo fulfillment. 

Asi většina z nás se s tímto slo-
vem nikdy nesetkala. V následu-
jících větách se pro upřesnění 
pokusím přiblížit, co dané slovo 
znamená.

Slovo fulfillment se dá z angličti-
ny přeložit jako komplexní služby 
pro e-shopy. Veškeré služby, kte-
ré poskytujeme pro TESCOMU, 
ať už se jedná o skladování 

Foto: call centrum Ergotep

a distribuci, dopravu, vytváření 
a administrace e-shopů, zákaz-
nický servis, doprava nebo také 
call centrum, to vše se dá říci jed-
ním slovem a tím je fulfillment. 

Foto: web Ergotep
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Projekt Do praxe bez bariér končí

Hlavním cílem projektu bylo 
zvýšení zaměstnatelnosti absol-
ventů se zdravotním postižením 
a absolventů s nižším středním 
odborným vzděláním ze speciál-
ních a praktických středních škol 
v Královéhradeckém kraji pro-
střednictvím aktivit zaměřených 
na získání pracovních návyků 
a zkušeností, a také propojení 
speciálních a praktických střed-
ních škol a podniků zaměstnáva-
jících osoby se zdravotním po-
stižením, případně podniků na 
volném trhu práce, a k navázání 
jejich dlouhodobé spolupráce.

Hlavní náplní celého projektu 
v naší firmě byly především ex-
kurze, pracovní tréninky a ná-
sledně pak dlouhodobější praxe. 
Během 3 let prošla naší firmou 
celá řada škol a studentů, z nichž 
někteří u nás našli své uplatně-
ní. Celkem jsme provedli naší 
firmou 7 škol s 54 studenty, při-
pravili 6 pracovních tréninků pro 
45 studentů a během letních 
prázdnin jsme přivítali 14 stu-
dentů na dlouhodobější praxi. 

Věříme, že vhledem k úspěš-
nosti tohoto projektu bude 
následovat jeho pokračování 
nebo projekt obdobný, který 
podpoří absolventy se zdravot-
ním postižením při vstupu na 
trh práce. Zároveň bychom také 
chtěli poděkovat všem, kteří se 
do projektu zapojili a vytvořili 
podmínky pro jeho realizaci. 

 -lm-

Projekt Do praxe bez bariér, který odstartoval v listopadu roku 2018 
jde do finále. Původně měl končit k poslednímu srpnu roku 2020, 
ale z důvodu covidové situace byl termín prodloužen o rok a projekt 
tedy nakonec končí k 31. 8. 2021.

Foto:  praktikanti ve skladu Viledy

Sociální služba 
vydává Výroční 
zprávu 
za rok 2020

Sociální rehabilitace se ohlédla 
za netypickým loňským rokem 
a podrobně popsala veškeré ak-
tivity a úspěchy, které je za celý 
rok doprovázely. Úvodní slovo 
si vzala vedoucí sociální služby 
Bc. Alena Machová, která hovoří 
o hlavních přednostech sociální 
služby. Velké téma byla samotná 
covidová situace a poděkování, 
jak ze strany zaměstnanců, tak 
klientů.

Výroční zpráva je rozdělena do 
několik bodů, které se podrobně 
zabývají jednotlivými činnostmi.
Nechybí zmínka o sociálním po-
radenství, činnosti v rámci Potra-
vinové banky ČR nebo o zapojení 
se do projektu, který nese název 
POSVAČÍME.

 -jž-

Foto:  tým sociální služby v roce 2021

Foto: právní poradentství v rámci sociální služby



Zpravodaj skupiny Ergotep strana 6

Největší devizou našich vztahů s ČSOB
je dlouhodobost a vysoká kvalita

Zpočátku jsme pro banku kon-
trolovali přes 35 tisíc dokladů 
denně. Hlavně díky nástupu in-
ternetového bankovnictví čelíme 
velkému poklesu zpracováva-
ných dokladů. Vzhledem k tomu, 
že papírových příkazů k úhradě 
vlivem elektronického bankov-
nictví ubývá, zaznamenáváme 
velký pokles počtu zpracovaných 
dokladů. I přesto s bankou hledá-
me možnosti, abychom zacho-
vali naši vydařenou spolupráci. 

Od roku 2019 jsme několik na-
šich zaměstnanců „umístili“ pří-
mo do prostor ČSOB  v Hradci 

Na detailech záleží a v hedikepova-
ném světě to platí dvojnásob. Ten-
tokrát se Raeda  snaží vozíčkářům 
zpříjemnit převážení věcí, zejména 
nakupování potravin tak, aby bylo 
samotné nakupování co nejpří-
jemnější. Obyčejné nákupní vozí-

ky jsou pro vozíčkáře vyloučeny.  
Proto přišla s inovací tašky, která 
má tento komfort zajistit. Rozdí-
ly oproti jiným taškám, nejsou na 
první pohled viditelné. Odlišnost 
poznáte až při samotném použí-
vání. Popruhy jsou přizpůsobeny 

Ergonoviny 
jsou s námi již rok

8. července 2020 vyšly naše his-
toricky první Ergonoviny. Jejich  
hlavním úkolem bylo přiblížit 
vám, co je ve firmě nového, co 
plánujeme, jak hospodaříme, 
jak se daří kolegům a další zají-
mavosti z aktuálního dění v celé 
skupině Ergotep. I když jsme zpr-
vu měli obavy, zda o Ergonovi-
ny bude mezi vámi zájem a zda 
dokážeme vždy naplnit obsah 
zajímavými články, musíme po 
roce říci, že váš zájem o každé 
nové vydání nás velmi těší.

Pokud vám i přesto v Ergonovi-
nách stále něco chybí nebo máte 
tip, čím bychom je mohli ještě 
obohatit, či byste sami rádi při-
spěli svým článkem, můžete se 
na nás kdykoliv obrátit osobně 
nebo na e-mailové adrese ergo-
noviny@ergotep.cz.  -lm-

V roce 2005 začala spolupráce s Poštovní spořitelnou ze skupi-
ny ČSOB. Pro ČSOB provádíme kontrolu naskenovaných příkazů 
k úhradě přímo v bankovních aplikacích.

Králové, kde pro banku zpraco-
vávají další agendy. V jednání je 
také případné rozšíření těchto 
pracovních míst. Tým z ČSOB 
podporuje naši spolupráci, zvláš-
tě v dnešním, rychle se měnícím 
digitálním světě.

tak, aby si je vozíčkář mohl upevnit 
pohodlně  kolem pasu, a tím může 
tašku bezpečně vozit na klíně, ma-
nipulovat s vozíkem a nemít sta-
rost, že mu spadne. Je vybavena 
zipem pro případ, že by se daný 
nákup přece jenom vysypal. Taška 
má vlastní pouzdro, díky kterému 
nezabere tolik místa, a můžou ji mít 
pořád po ruce.  -jž-

Nová taška od Raedy

 -jž-

Foto: administrativní centrum v roce 2013



•  Chrudimská nemocnice, Chrudim
•  Endipra Hlinsko, Hlinsko
•  Hamzovna odborná léčebna 
  pro děti a dospělé, Luže
•  MUDr. Radoslav Svoboda, Seč
•  LDN Rybitví, Rybitví
•  Léčebné lázně Bohdaneč, Lázně     
  Bohdaneč
•  Poliklinika KOLF, Pardubice
•  Nemocnice Pardubice, Pardubice
•  Litomyšlská nemocnice, Litomyšl
•  Nemocnice následné péče Moravská 
  Třebová, Moravská Třebová
•  Odborný léčebný ústav Jevíčko,  
  Jevíčko
•  Dům Jordán, Polička
•  Svitavská nemocnice, Svitavy
•  Albertinum, Žamberk
•  Livian, Králíky
•  Orlickoústecká nemocnice,
  Ústí nad Orlicí
•  Rehabilitační ústav Brandýs 
  nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí
•  Renturi s.r.o., Česká Třebová
•  Renturi s.r.o., Lanškroun
•  Vysokomýtská nemocnice, 
  Vysoké Mýto

Zdroj: www.pardubickykraj.cz
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PPC SPECIALISTA

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o. 
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list. 

PHP/SYMFONY DEVELOPER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: prá-
ce na živnostenský list.

Bližší informace k pracovním 
nabídkám naleznete na našem 
webu www.ergotep.cz v sekci Ka-
riéra. Nenašli jste zde své vysně-
né místo? Zašlete nám životopis 
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). Nejnižší 
požadované vzdělání: základní. 
Typ smluvního vztahu: pracovní 
smlouva. Pracovní úvazek: zkrá-
cený úvazek.

ČALOUNÍK/ČALOUNICE

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Proseč (Zá-
bořská 93, 539 44 Proseč). Nejnižší 
požadované vzdělání: vyučení 
technického směru. Typ smluv-
ního vztahu: pracovní smlouva. 
Pracovní úvazek: zkrácený úvazek 
30 hodin týdně.

PROVOZNÍ ÚDRŽBÁŘ

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Proseč (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, nabízíme možnost 
zkráceného úvazku.

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: HAVLÍČKŮV BROD 
(prodejna Na Valech 3568, 580 01 
Havlíčkův Brod). KOLÍN (OC Fu-
turum Kolín, Rorejcova 906, 280 
02 Kolín IV). PRAHA (OC Černý 
Most, Chlumecká 765/6, 198 19 
Praha 9). ZLÍN (OC Centro, Třída 
3. května 1170, Malenovice, 763 
02 Zlín). TEPLICE (OC Galerie, 
náměstí Svobody 3316, 415 01 
Teplice) a (OC Olympia Teplice, 
Srbická 464, 415 01 Teplice).

 -lm-

Aktuální výběrová řízení

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).

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.

UI DESIGNER & GRAPHIC 
DESIGNER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův Brod. 
Typ smluvního vztahu: práce na HPP. 

MARKETINGOVÝ MANAŽER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův Brod. 
Typ smluvního vztahu: práce na HPP. 

KOORDINÁTOR/KA PROJEKTŮ

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP. Mzda: od 25 000 Kč.

BYZNYS ANALYTIK 
PRO E-COMMERCE

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list.

VUE.JS SENIOR DEVELOPER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: Havlíčkův 
Brod. Typ smluvního vztahu: práce 
na HPP nebo živnostenský list.

Očkovací centra 
proti COVID-19 
v Pardubickém kraji

 -ms-



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: machackova.l@ergotep.cz.

Sezóna borůvek je v plném prou-
du a kdo by neměl rád tradiční 
kynuté borůvkové knedlíky, které 
jsou pro mnohé z nás symbolem 
léta a prázdnin. Výborné jsou jako 
lehký letní oběd nebo jako jen 
sladký dezert.

Ingredience: 350 gramů hrubé 
mouky, 20 gramů kvasnic, 250 ml 
vlažného mléka, 2 lžičky cukru, 
2 lžíce rozpuštěného másla, 
2 žloutky, 2 špetky soli, 500 gra-
mů borůvek.

Postup: Smíchejte kvasnice 
s cukrem. Přidejte polovinu mléka 
a hrst mouky. Lehce promíchejte 
a dejte kynout. Do mísy s moukou 
smíchanou se dvěma špetkami 
soli vylijete nakynuté kvasnice 
a žloutky rozmíchané s trochou 
mléka. Míchejte a postupně do-
lévejte mléko a nakonec máslo. 
Pečlivě promiste, až se těsto ne-
lepí na vařečku a je vláčné. Při-
kryjte a nechte kynout na teplém 

POSVAČÍME kynuté
borůvkové knedlíky

místě, až zdvojnásobí objem (asi 
40 min). Výsledné těsto by mělo 
být hladké, na povrchu nelepivé. 
Udělejte z něj kuličky, které ru-
kou roztáhnete na placičku. Do 
té zabalte ovoce a nechte ještě 
asi 15 minut kynout. Ve velkém 
hrnci nechte vařit vodu se lžící 
soli a lžící oleje. Knedlíky vaříme 
4 až 5 minut, v polovině opatrně 
promíchejte. Po vytažení ihned 
všechny knedlíky propíchejte 
vidličkou, aby se nesrazily.

Podávejte posypané cukrem, 
skořicí a přelité rozpuštěným 
máslem.

 -lm-

Vzhledem ke stále nejasné situaci 
kolem vývoje epidemie, se orga-
nizátoři oblíbeného závodu Cyklo 
Maštale rozhodli přesunout 20. 
ročník na nový termín. Ten pro-
běhne 11. září 2021. Organizátoři 
věří, že v tomto pozdně letním 
termínu budou schopni nabíd-
nout závod v takové podobě, na 
jakou jsme všichni zvyklí, a jak ho 
máme rádi. Přihlášky do závodu 
Cyklo Maštale 2021 v tradičním 
prostředí i když v netradičním 
termínu, jsou stále spuštěny pro 
všechny kategorie. 

 -ma-

Ergotep CSR Institut pojal tento 
rok v zahradnickém stylu. Jeho 
cíle jsou upřeny k Bosně a to 
především ke zvelebení zahrady. 
Ve spolupráci se sociální službou, 
která vysázela do dřevěných zá-
honů několik plodů (zejména ze-
leninu), se nyní k záhonům přidal 
také kamenitý povrch, aby celko-
vý dojem vynikl o to více. V prů-

běhu tohoto roku se tyto dřevěné 
záhony budou rozšiřovat. Nově 
se pro jednodušší zalévání přidal 
barel, který zachytává dešťovou 
vodu. V plánu je také navezení 
půdy, která srovná celý povrch za-
hrady a následně se vyseje nový 
trávník. Vystavěn bude také pří-
střešek na kola a popelnice.

Práce na Bosně 
intenzivně pokračují

 -jž-

Cyklo Maštale 
mají nový termín

 -ma-

Konzultace
na portále isp21.cz

Na našem portále o integračním 
sociálním podnikání s názvem 
isp21.cz naleznete nově také 
sekci, která nese jméno Konzul-
tace. Zde nabízí tým portálu po-
mocnou ruku v rámci konzultací 
s tématem sociálního podnikání 
a jeho aplikací přímo do firem-
ních struktur. Zájemci zjistí, jak 
své podnikání zefektivnit a do-
stat na vyšší úroveň, zapojit do 
něj hendikepované pracovníky 
a zajistit jim kvalitní zaměstnání. 
Zjistěte si bližší informace přímo 
na portále isp21.cz. 


