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Zpravodaj skupiny Ergotep

Milí kolegové, 

příběh Ergotepu začal před 18 
lety, kdy v kotelně domu vznikla 
rodinná firma. Dnes jde o silný, 
sebevědomý  podnik s téměř 
400 zaměstnanci, kterému se 
daří lidem s hendikepem nabí-
zet kvalitní, plnohodnotnou prá-
ci a poskytovat kompletní servis 
jako dopravu, bydlení, sociální 
rehabilitaci, integrační podpory, 
vzdělávání atd. Daří se nám měnit 
společenský pohled na segment 
zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením, dělat ukázkovou 
výkladní skříň z prostředí, které 
bylo na okraji společnosti. Tak-

to má vypadat funkční efektivní 
systém. Jde o spojení klasického 
obchodního, podnikatelského 
prostředí se sociální oblastí.

Kromě našich aktivit v ČR nyní 
probíhá zahraniční spolupráce 
v oblasti sociálního podnikání. 
Hlavně s Francií a Gruzií.

Zkouškou dospělosti je pro nás 
odchod e-shopu TESCOMA. Usi-
lovně pracujeme nyní na tom, 
abychom tuto změnu dokázali 
nahradit v nových projektech, 
s novými partnery. Přitom máme 
dva hlavní cíle. Udržet finanční 
obrat a zaměstnanost.

CERVA – nový obchodní partner

 -ms-

Jsme plnoletí

CERVA je symbolem bezpečnosti 
a pohodlí při práci. Zaměřuje se 
na používání osobních ochran-
ných pracovních prostředků např. 
pracovní oděvy, obuv, rukavice. 
Na trhu působí již 30 let a zají-
mavostí je, že působí na čtyřech 
kontinentech.

V následujícím čísle Ergonovin 
vás budeme informovat o dalším 
vývoji spolupráce.

Pokud vše půjde dobře, tak v do-
hledné době plánujeme výstavbu 
v průmyslové zóně v Proseči.

Závěrem bych chtěl poděkovat 
všem kolegům za skvěle odvede-
nou každodenní práci a pracovní 
nasazení. Budu se těšit na další 
spolupráci s vámi.

Ing. Jiří Černý, generální ředitel
družstva Ergotep

Foto:  Ing. Jiří Černý, generální ředitel družstva Ergotep

Foto: archiv CERVA

Jako firma nestojíme na místě a nečekáme, co se bude na trhu odehrávat, ale jsme aktivní a připravení
na změny. Díky našim obchodním aktivitám jsme zahájili spolupráci se společností CERVA GROUP, a. s. 
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O víkendu začátkem září jsme 
zrealizovali velkou externí zakáz-
ku montáže dvojpodlažních cyk-
lostojanů v novém objektu ČSOB 
v Hradci Králové pro 309 jízdních 
kol. Jednotlivé prvky cyklostoja-
nů dovezl kamion z Holandska  
v pátek odpoledne a v neděli od-
poledne bylo vše smontováno. 
Jen pro představu váha všech 
prvků čítala 7 tun ocelové kon-
strukce a 2350 kusů spojovacího 
materiálu (šroubů všech možných 
druhů). Tuto montáž jsme dělali 
poprvé a dle montážního návodu 
s velmi proaktivním přístupem 

našich kolegů jsme vše zvládli vel-
mi dobře, za což si všichni zúčast-
nění zaslouží velké poděkování. 
Konkrétně: Petr Stodola, Milan 
Vojvoda, Petr Fiala, Jakub Tomá-
šek, Petr Březka, ale i Jakub Dostál 
ze střediska distribuce, který  nám 
velmi ochotně pomohl.

Zakázka střediska údržby pro ČSOB

 -jv-

Návštěva ze Slovenska

bude odborné setkání zástupců 
sociálního podnikání a veřejné-
ho sektoru obou zemí v listopadu 
letošního roku u nás v Ergotepu.

Slovenský partner též projevil 
zájem spolupracovat na projek-
tu Ergoprogress II, ke kterému 
Ergotep připravuje podat žádost 
v rámci komunitárních výzev při 
Evropské komisi.

 -pah-

Dne 26. 8. zavítala do Ergotepu 
návštěva ze slovenského inte-
gračního sociálního podniku 
APTET. Cílem návštěvy bylo vy-
měnit si poznatky z prostředí 
sociálního podnikání u nás a na 
Slovensku. Nás zajímala zejména 
zkušenost slovenského partnera 
s fungováním zákona o sociálním 
podnikání, který již na Slovensku 
několik let funguje. Dohodli jsme 
se na další spolupráci, kterou 

Foto: návštěva distribuce v Proseči

Nový vedoucí
střediska údržby

Ergotep v létě zaznamenal změ-
nu na pozici vedoucího střediska 
údržby. Na toto místo vybrala fir-
ma člověka z vlastních řad. Díky 
tomu se stal novým vedoucím 
pan Petr Stodola a my si pro něho 
připravili několik otázek. 

Jak vypadá Váš ideální den? 
Můj ideální den vypadá přesně 
tak, jak si ho udělám a žiju stejně 
tak. Špatný den si každý dělá sám 
ve své hlavě.

Co považujete za největší 
úspěch ve svém životě? Porozu-
mění pravdy.

Preferujete knihu nebo film? 
V každém případě knihu.

Váš největší koníček? Horské 
kolo a pěší turistika.

Kopečková nebo točená zmrz-
lina? Jakákoliv ovocná.

Bazén nebo moře? Moře nebo 
lom.

Máte nějaký sen, který byste si 
chtěl splnit? Ano mám, ale spíše 
touhu po hlubším poznání. Snů 
dosáhneme, ale nakonec nás pře-
stanou naplňovat a vše poznat 
je nemožné, proto cesta poznání 
nikdy nekončí.  -ma-
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Akademie sociálního 
podnikání v Květné zahradě

Dne 18. srpna jsme se zúčastnili 
setkání sociálních podniků 
v rámci projektu Akademie sociál-
ního podnikání v Pardubickém 
kraji ve spolupráci s CzechInves-
tem. Setkání proběhlo v Květné 
zahradě za účasti pana Ing. Šo-
toly, který je členem rady Pardu-

bického kraje  zodpovědným za 
sociální péči a neziskový sektor.  

Témat k diskuzi bylo opravdu 
hodně. Od zhodnocení minulého 
roku, kdy se uskutečnily tři kurzy, 
přes COVID a jeho vliv na sociální 
podnikání až po následující plány 
a vize do roku 2022. Celý projekt

je rozprostřen až do dubna 2022, 
kdy proběhne závěrečné setkání 
na téma osobní rozvoj.

Nesměla chybět ani komentovaná 
prohlídka Květné zahrady, nikým 
jiným než jejím ředitelem panem 
Mgr. Ferdinandem Raditschem. 

Celé setkání bylo doprovázeno 
výborným jídlem, které vzniklo 
přímo v Květné zahradě. Veškeré 
produkty je možné si zakoupit 
přímo v zahradě nebo obchůdku 
v Květné u hlavní silnice směrem 
na Svitavy. Určitě doporučuje-
me navštívit, jelikož nejde pouze 
o zajímavé a chutné produkty, 
ale také o celkový příběh této 
firmy.  -ms-

Foto: setkání v Květné zahradě

Společně s Nikčou, mojí spo-
lužačkou a kolegyní, jsme si 
v týdnu od 15. do 22. 8. zajely 
na třídní sraz do Obchodní aka-
demie Olgy Havlové, kde se v tu 
dobu konal tábor Léto s Akádou 
v indiánském stylu. My obě jsme 
se celého speciálního programu 
nezúčastnily, jelikož jsme to spíš 
považovaly za třídní sraz, který 

 -tr-

Holky na tahu 
na Prahu 
v Jankách

nakonec nevyšel úplně podle 
našich představ. Ale ve světě 
panuje přirozená rovnováha. 
Návštěvy restaurací, kaváren, 
sem tam projížďka na koloná-
du, nebo kulturní zážitek v po-
době kina. Všechno vyjmenova-
né jsme si užily. To a mnohem 
víc se dočtete na našem blogu 
www.holkynatahunaprahu.cz. 

Na webu Ergotepu přibylo nové 
video z call centra, kterým nás 
provází jeho vedoucí Ing. Pavel 
Ducháček. Ze začátku lehce ner-
vózní atmosféra z natáčení se pro-
měnila v uvolněnou a příjemnou. 
Za to bychom chtěli poděkovat 
odvážným dámám, profesionál-
kám, které se nezaleknou zákaz-
níka na telefonu, natož kamery.

Call centrum bylo 
odvážné
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2. září jsme navázali na pokra-
čování úspěšného workshopu 
a navštívili Prahu, kde IKEA síd-
lí, abychom navnímali samotné 
prostředí a své zkušenosti mohli 
předat na reálných příkladech. 

Naši firmu prezentovala ředitel-
ka integrační personalistiky Pe-
tra Černá, koordinátor projektu 
a ředitel marketingu Bc. Matěj 
Skalník, za technickou část zod-
povídal ředitel provozu Josef 
Vaňous a roli konzultanta měl 
na starosti Josef Žabka.

Tato návštěva měla dvě zastávky 
a byla rozdělena do dvou dnů. 
Nejdříve obchodní dům na Zličíně 
a poté na Černém mostě.

Samotné přijetí a celkový do-
jem ze skupiny IKEA nás velice 
příjemně překvapil. Líbilo se 
nám s jakou otevřeností a vře-
lým jednáním komunikují se 
svými zaměstnanci, kterých si 
váží. Důkazem je i to, že se našla 
početná skupina lidí, která zde 
pracuje více jak 10 let. IKEA je 

velice transparentní a s ničím 
se netají. Každý jednotlivec ví, 
kam podnik směřuje a jaké jsou 
vize. Nedělá rozdíly a každý si ve 
firmě tyká, ať už jste manažer 
nebo skladník.

Tato firemní kultura by z našeho 
pohledu mohla v souvislosti se 
zaměstnáváním OZP pomoct 
v rámci přirozenějšího začlenění 
do kolektivu. 

V obchodních domech jsme na-
vštívili několik oddělení, abychom 
navnímali celkové prostředí a vy-
brali vhodné pracovní podmínky, 
které jsou přizpůsobeny OZP.

Velkými tématy byly například: 
individuální přístup a péče 
k hendikepovaným zaměstnan-
cům, samotné druhy hendike-
pů a přizpůsobené prostředí 
v rámci pracovních pozic.

Věříme, že toto byl pouze začátek 
vydařené dlouholeté spolupráce, 
která se bude postupně rozvíjet, 
a těšíme se na další setkání.

Navštívili jsme IKEA v Praze
V minulém vydání Ergonovin jsme se zmínili o návštěvě zástupců sku-
piny IKEA, která chce zaměstnávat  lidi s OZP a vytvořit pro ně vhodné 
pracovní pozice.  Proto vznikla tato spolupráce, abychom předali své 
zkušenosti a informovali o všem důležitém.

Foto: IKEA v Praze

Jak jsme již informovali v před-
chozích číslech Ergonovin, pro-
jekt Velký Košík se po více jak roce 
v Havlíčkově Brodě blíží ke svému 
konci. Místo něho však nastoupí 
projekty s velmi zajímavým sorti-
mentem. Do našich pronajatých 
prostor v Havlíčkově Brodě totiž 
míří e-shopy s názvem Kokoza.cz 
a Vitakom.cz

Shop Kokoza.cz usnadňuje práci 
každému zahrádkáři a to přede-
vším v rámci pěstování a kom-
postování. Vitakom.cz je v rámci 
sortimentu podobný Velkému 
Košíku, zaměřuje se však více na 
zdravotní pomůcky a přírodní 
produkty.

Díky tomu budou oba portály 
skvěle zapadat k projektu Nakup 
na Dobro, s kterým budou sdílet 
vzájemné prostory.

 -ma-

Kokoza a Vitakom 
míří do Havlíčkova 
Brodu

 -jž-
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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.

BRIGÁDA – PRACOVNÍK
OBCHODU TESCOMA OSTRAVA

Zaměstnavatel: ERGOTEP, d. i. 
Oblast výkonu práce: Rudná 
3114/114, 700 30 Ostrava-Zábřeh. 
Typ smluvního vztahu: DPP/DPČ. 
Nejnižší požadované vzdělání: 
střední odborné s výučním listem.

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. 

PHP/SYMFONY DEVELOPER

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: HAVLÍČKŮV 
BROD (KomTeSa Center, Masary-
kova 2853). 

Bližší informace k pracovním 
nabídkám naleznete na našem 
webu www.ergotep.cz v sekci 
Kariéra.

Nenašli jste zde své vysněné mís-
to? Zašlete nám životopis nebo 
se zastavte na kus řeči pro pořád-
nou 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: ČESKÉ BUDĚJOVI-
CE (Pražská 1247/24, 370 04 Čes-
ké Budějovice). HRADEC KRÁ-
LOVÉ (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 Havlíč-
kův Brod). LOUNY (Pražská 109, 
440 01 Louny). KOLÍN (OC Futu-
rum 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). KARLOVY 
VARY (OC Varyáda, Kpt. Jaroše 
375/31, 360 06 Karlovy Vary).

WEB DESIGNER JUNIOR

Zaměstnavatel: KomTeSa spol. s r. o.  
Oblast výkonu práce: HAVLÍČKŮV 
BROD (KomTeSa Center, Masary-
kova 2853). 
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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: pracov-
ní smlouva. Nejnižší požadova-
né vzdělání: střední odborné 
s výučním listem. Pracovní úva-
zek: 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).



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: 250 gramů peče-
né řepy, 3 vajíčka, 100 gramů 
rozehřáté čokolády, 150 gramů 
rozehřátého másla, 200 gramů 
cukru, 200 gramů polohrubé 
mouky, 2 lžíce kakaa, 1 lžička 
prášku do pečiva,  větší špetka 
sody, špetka soli.

Postup: Nejdříve upečte v trou-
bě řepu. Zabalte ji do alobalu 
a pečte doměkka. Oloupanou 
a vychladlou řepu nastrouhejte 
najemno. Čokoládu rozehřejte. 
Celá vajíčka šlehejte s cukrem 
do nadýchané pěny. Po lžících 
přidávejte rozehřáté máslo. Při-
míchejte nastrouhanou řepu 
a čokoládu. Ve vedlejší misce 

POSVAČÍME
koláč z červené řepy

smíchejte mouku, kakao, sodu, 
prášek do pečiva a špetku soli. 
Do řepového těsta jemně vmí-
chejte mouku. Hotové těsto na-
lijte do vymazané formy na dort 
nebo koláč a pečte při 170°C asi 
50 minut. Hotový koláč vyndejte 
z formy. Koláč můžete polít čo-
koládovou polevou.  -mš-

Očkování bez předchozí regist-
race bude umožněno občanům 
v Pardubickém kraji v očkovacím 
kamionu. Očkování je určeno 
pro zájemce starší 18 let. Vzít 
s sebou musí občanský průkaz 
a kartičku zdravotní pojišťovny.

Postupně bude možnost očko-
vání v Kladrubech nad Labem, 
Vysokém Mýtě. Poté bude 
18. září půl dne v Žamberku 
a následně na Dolní Moravě. Na 
jeden den zastaví v Žichlínku, 
Opatově, 22. září v Nových Hra-
dech a 23. září ve Sloupnici.

„Stejně jako v rámci předchozích 
cest kamionu bude očkování 
řešeno bez předchozí registra-
ce. K dispozici bude dvoudáv-
ková vakcína od společnosti 
Pfizer a jednodávková vakcína 
Janssen. Právě pro přeočkování 
Pfizeru druhou dávkou se ka-
mion do vybraných měst a obcí 
vrátí,“ upřesnil hejtman Martin 
Netolický.

 -pah-

Očkování 
bez registrace

Foto:  Martina Štrumfová

Foto:   Pardubický kraj

Z hlediska priorit a časového pro-
storu se chceme zaměřit na jiné 
obchodní projekty. Proto projekt 
Raeda pozastavujeme.

 -jž-

Změny v projektu 
Raeda?

Nejčastěji navštěvovanou strán-
kou na našem webu je sekce 
Kariéra, Volná místa. Proto jsme 
se ji rozhodli zkrášlit, aby více 
lahodila oku návštěvníka. Zpře-
hlednili jsme výpis volných míst. 
Rozdělili jsme ho do kategorií Pro-
seč, Havlíčkův Brod, Pracovník ob-
chodu. Rozkliknete a vybíráte. Už 
žádné rolování. Neodmyslitelnou 
součástí stránky jsou reference 
od našich zaměstnanců, kterým 
jsme vděčni za jejich vstřícná 
a milá slova. Doufáme, že se vám 
nové pojetí líbí. Už máte vybrané 
svoje místo?  -tr-

Volná místa ustrojena 
do nového kabátu


