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ŠKOLA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

DÍL

Osobní
Osobní bankrot je pětiletá cesta z dluhů. Prostřednictvím právníka nebo notáře se může na soud
obrátit kdokoli, kdo dluží víc věřitelům, není schopen dluhy splácet a z pravidelného příjmu může
uhradit během pěti let alespoň třicet procent dluhů. Dlužníkovi, který nesplácí dluhy, může exekutor
zabavit část mzdy, nemocenské, ošetřovného za péči o nemocného člena rodiny, mateřské, důchodu
či podpory v nezaměstnanosti. Chráněny nejsou ani přídavky na děti či rodičovský příspěvek.
Z těchto příjmů zůstane dlužníkovi jen nezabavitelná částka.

JAK TEDY OSOBNÍ BANKROT VYHLÁSIT?
důležité, aby všechny nutné informace byly uvedeny správně a to včetně zákonem stanovených příloh insolvenčního
návrhu. Nebudou-li uvedené údaje správné či budou-li chybět některé přílohy, zamítne soud návrh na zahájení insolvenčního řízení. S vyhlášením osobního bankrotu Vám pomůžeme a zajistíme přihlášení Vás do insolvenčního řízení.
Osobní bankrot není ostuda, ale řešení.

K vyhlášení osobního bankrotu vede zákonem daná cesta. První co zákon udává je to, že osobní bankrot na sebe
může vyhlásit pouze dlužník. Nemůže tudíž dojít k situaci, že
osobní bankrot bude vyhlášen na žádost věřitele. Návrh na
vyhlášení osobního bankrotu musí být podán v zastoupení
například advokátem. Tento návrh se podává na příslušném
krajském soudu podle dlužníkova trvalého pobytu. Je velmi

Pro vyhlášení osobního bankrotu, musíte splňovat
několik podmínek. Níže uvedené podmínky musí
být splněny zároveň. Nestačí splnit pouze jednu!
Splňujete následující podmínky?
1

Vaše závazky jsou minimálně 30 dní
po splatnosti

2 Máte minimálně dva věřitele
3 Jste schopni splatit 30 % Vašich závazků

za 5 let, jste schopni zaplatit 60 % za 3 roky
nebo alespoň minimální procento za 5 let
Hodně štěstí

4 Nemáte záznam v rejstříku trestů hospodářské

Lada Andrýsková
Specialista chráněného trhu práce

a majetkové povahy za posledních 5 let
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EDITORIAL

Vážení čtenáři,
píšu Vám v době, kdy je v naší
zemi vyhlášen nouzový stav, omezení volného pohybu osob, nařízení nošení ochrany obličeje, karantény osob a dokonce i některých
obcí a měst. Opatření, která
většina z nás nikdy nezažila.
Po mnoha letech ekonomického
růstu, rozvoje, zvyšování mezd, důchodů a tak dále mi dnešní dny přijdou jako
blesk z čistého nebe.
Ze dne na den jsme náhle nuceni
bojovat s epidemií, chránit vlastní zdraví

a též i s další naprosto nečekanou
situací a to je zastavení výroby našich
zákazníků.
Ve dnech přípravy vydání tohoto
jarního čísla Filipa Bulletinu je značná
část našich spolupracovníků doma na
60% výdělku z důvodu tzv. odbytové
nouze. I tuto situaci zažívám v životě
popr vé. V tuto chvíli nevíme, jak dlouho
toto opatření bude platit, doufám, že
maximálně do půlky dubna. A bohužel
ekonomicky je pro naši společnost
aktuální situace velmi nebezpečná.
Jako výhodu nyní pokládám opa-

trnost a prozíravé hospodaření naší
společnosti v posledních letech, které
nám dovolily vytvořit rezer vy. Ty nyní
můžeme použít a přežít nastalý ekonomický útlum. Dle informací z medií
by i vláda ČR měla poskytnou finanční
podporu pro podniky a podpořit jejich
přežití. To je další pozitivní informace.
Velmi děkuji mým kolegům z managementu, podpůrných procesů
a logistiky za rychlé reakce a zodpovědný přístup k dané situaci. Bez Vás by
nebylo možné situaci takto racionálně
a rychle řešit.
Mnohokrát Vám děkuji za sebe a za
ostatní zaměstnance společnosti Filipa!
Věřím, že nastalé problémy vyřešíme
a přežijeme všichni ve zdraví. Neb jak
se říká, po každé bouřce vyjde slunce
a teď to jarní bude obzvláště příjemné.
Proto si aktuální jarní vydání v klidu
vychutnejte. Dozvíte se zde, jaký kus
práce jsme od poslední čísla Filipa
Bulletinu společně opět udělali. 
Děkuji Vám.
Váš Leoš Vrbata

Kvalita
našeho života
I tentokrát zůstanu jako správná
kvalitářka u kvality. Svůj článek
bych však v této době chtěla
věnovat otázce kvality našeho
života.
Stále kolem sebe slýchám o potřebě
nebo touze zkvalitnit lidský život. Někdy
bývá tento pojem spojován s mírou
financí, jimiž vládneme, někdy i s pojmem lidská důstojnost. V poslední
době mi často přišlo, že kvalitu našeho života ovládaly pouze určité vnější
faktory a my sami se na kvalitě našeho
života podíleli pramálo.
Došlo mi, jak člověk bral vše automaticky a vytvořil si určitý „NAD“
standard, na který si zvykl. Přestali

jsme si mnoha věcí vážit. Přestali jsme
vnímat maličkosti, které často z našeho všedního dne dokázaly udělat den
nevšední. Mnohokrát se možná od nás
někdo nedočkal ani poděkování za dar
nebo pomoc, protože my obdarovaní
jsme byli tak zahlceni materiálními
věcmi, že jsme si dárků nebo pomoci
vůbec nevážili.
Až tato určitá krize nám opět ukázala
jak je důležité vnímat pomoc a každou
maličkost, která pro nás kdysi byla
samozřejmá a neviditelná. Jakoby se za
poslední dny rozhrnul závěs pokrytectví, povrchnosti a sobeckosti, abychom
zase viděli, co je v životě skutečně důležité a dali tomu vědomou pozornost.

Važme si toho, že se můžeme ve svých
zběsilých životech trochu zastavit, trávit
ve svých domovech s rodinami více
času a přehodnotit tak, co je důležité.
Važme si optimismu a svého zdraví. Myslím si, že je nutné, abychom brali sebe
i svůj život lehce s humorem, je nutné,
abychom se smířili s tím, že některé
věci opravdu změnit nemůžeme.
A především je nutné, abychom v životních krizích nehledali jen to nejhorší,
ale abychom je brali jako šanci, která
nám pomůže růst a tím zkvalitní i náš
život. Přeji všem krásné jaro a pevné
zdraví. 
Lucie Hopová
Manažerka kvality

FILIPA BULLETIN: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa. Vychází každé tři měsíce. Vydává Filipa s.r.o. Sídlo společnosti a místo vydávání časopisu: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad,
IČ 25282875, DIČ CZ25282875. www.filipa.cz. Registrační číslo udělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 22704. Obsah čísla připravila redakční rada ve složení: Leoš Vrbata, Lada Andrýsková,
Lucie Hopová, Klára Michalčíková. Grafické zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím posílejte na emailovou adresu: redakce@filipa.cz
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KUTILOVÉ Z FILIPY

Šikovné ruce
aneb naši kutilové
Být takovým kutilem je velká
výhoda, především v dnešní době.
Technika pokročila, vše je dražší,
a tak není na škodu být majitelem
šikovných ručiček a když je potřeba, umět je správně použít.

Jsme velmi rádi, že máme takové kutily, kteří se nebojí realizovat své úžasné
nápady i mezi námi. Tito lidé dokázali
vytvořit důmyslné „zlepšováky“, které
v mnoha případech zefektivnily dané
procesy, ušetřily zbytečnou námahu

Jedním z těchto lidí, kteří se nebojí přiložit
ruku k dílu je i pan Standa Kout z provozu Václavská v Lázních Bělohrad. Co nám
o panu Koutovi prozradil vedoucí provozu
Otto Smolík?
„Ne, že by na Václavské bylo smutno, ale když
je v práci Standa, tak je veselo. Jeho humor, vtípky
a pozitivní myšlení má vliv na celé okolí. A to u toho
stíhá naprosto mimořádné pracovní nasazení. Jediné,
co mu chybí, kdyby tak mohl být na pracovišti popelníček, to bychom prý pak viděli. Standa však u toho
vymýšlí, co by se dalo ještě na dílně vylepšit a kdykoliv se můžeme spolehnout na jeho invenci a pomoc
včetně jeho domácího nářadíčka. Od velkých akcí,
kdy jsme s pány Regnerem a Rulfem společně opravili podlahu na hale až po maličkosti, které nejsou
tolik vidět, ale pomáhají. A o tom to je. Standa Kout
je prostě borec“.

Ani ženy v tomto směru nezůstávají pozadu. Provoz v Poděbradech pod vedením
Hanky Veselé se může pyšnit jedním ze
zlepšováků, který se zrodil v hlavě paní
Romany Kutmonové. Jedná se o utahovák
pro kabely, který napomáhá lepšímu držení, kdy nedochází k prokluzování v ruce
a kvalitnějšímu utažení. Ruce jsou tak
méně namáhány.
Rádi bychom tímto chtěli poděkovat všem za tyto
aktivity a nápady, které pomáhají ať už při práci nebo
přispívají ke zlepšení pracovního prostředí.

04

a pomohly tak dosáhnout lepších výsledků. Na některých provozech se tito
kutilové dokonce podílejí na vylepšení
pracovní prostředí. 
Lucie Hopová
Manažerka kvality
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Vylepšováky

a)

z Moravy


Napříč všemi provozy naší společnosti, máme mezi zaměstnanci
několik nadšenců, které baví
vymýšlet nejrůznější vychytávky. Mají skvělé nápady a hledají
způsob, jak zefektivnit práci sobě
i kolegům a dosáhnout tak co
nejlepších pracovních výsledků.
V tomto čísle bychom vám rádi
představili vychytávku, kterou vymysleli na provoze v Bojkovicích.
Jak jste se dočetli v minulém čísle
Bulletinu, od října 2019 jsme rozšířili
spolupráci se zákazníkem ELKO EP na
provoze Mánesova v Bojkovicích, který
se zaměřuje na výrobu elektronických
zařízení pro rodinné domy, hotelové
resorty a průmysl. Naše práce spočívá
v pájení plošných spojů včetně vodíčů
a poté kompletace do plastových krabiček.
Jeden z výrobků, který kompletujeme, byl pro nás trochu oříškem.
„Packy“, které je nutné zapájet na

b)

plošný spoj musí být naprosto rovné,
aby se později mohl výrobek umístit do
krabičky. Na začátku jsme „packy“ pájeli
tak, že jsme si díl položili na tvrdou
podložku, zapájeli jej a poté rovnali pomocí kleští (viz. foto před a po). Avšak
při tomto postupu jsme ztráceli spoustu
času. A tak jsme začali přemýšlet, jak si
pomoct a vytvořili pr vní verzi našeho
vylepšováku. (viz. obr. b, c)
Po detailním vyměřování výrobku jsem nechal vyrobit přípravek na
3D tiskárně. Přípravek z 3D tiskárny
je vyroben z PLA materiálu (kyselina
polymléčná), což je biologicky plně
odbouratelný materiál, vyráběný z kukuřičného nebo bramborového škrobu
či z cukrové třtiny. Taktéž je odolný
vůči vysokým teplotám, tudíž při pájení
nedochází k deformaci přípravku.
Výrobek se vsune packami do
drážek, a tak se zabrání vykřivení pacek
a po zapájení není potřeba rovnat
pomocí kleští, což nám značně ulehčilo

d)

Propracovanější vylepšováku

práci a taky urychlilo výrobu.
Po chvíli používání „vylepšováku“
jsem si všiml, že packy nejsou tak
rovné, jak jsem si představoval, a tak
se packy musely opět rovnat pomocí
kleští, ale už jen minimálně. Mezitím
jsem se pustil do vyměřování a výroby
vylepšováku číslo 2, který byl trochu
složitější a propracovanější, než ten
pr vní. Princip zůstal stejný, jen jsem
přidal více drážek, vymezovací a fixační
body. (viz. obr. a)
Právě tyto vymezovací a fixační body
dají packám požadovanou rovnost.
(viz. obr. d, e). Po mém testovaní jsem
přípravek prezentoval pracovníkům,
kteří na tomto výrobku pracují a velmi
jej ocenili. Vychytávku naši zaměstnanci
využívají každý den a bez ní si práci, na
z počátku složitém výrobku, již nedokáží představit. 
Matěj Jurásek
Vedoucí provozu Bojkovice

e)

c)



Před a po



Výrobek ve vylepšovánku
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DOTAZ:
Proč zaměstnavatel potřebuje informace
o pobírání invalidního důchodu?
ODPOVĚĎ:
Zaměstnavateli byste měla doložit rozhodnutí o přiznání důchodu
(klidně se zakrytou výší přiznaného důchodu) kvůli datu přiznání
a potvrzení o pobírání důchodu, které vám následně vystaví na
OSSZ.
Zaměstnavatel tyto informace potřebuje k provádění daňových
povinností, odvodů zdravotního pojištění nebo plnění povinného
procenta zaměstnávání osob se zdravotním postižením.
DOTAZ:
Proč zaměstnavatel potřebuje informaci
o změně Vaší zdravotní pojišťovny?
ODPOVĚĎ:
Změnit zdravotní pojišťovnu můžete jednou za rok ve dvou
termínech. Nezapomeňte to ale nahlásit zaměstnavateli, jinak mu
vznikne penále, které může chtít po Vás. Tuto povinnost musíte
splnit do 8 dnů ode dne změny zdravotní pojišťovny. Tuto povinnost
máte jako zaměstnanec proto, aby vás zaměstnavatel mohl přihlásit
u nové pojišťovny a odhlásit u bývalé zdravotní pojišťovny a odvádět
pojistné na veřejné zdravotní pojištění pojišťovně, kterou jste
si nově zvolili.
DOTAZ:
Musím hlásit nepřítomnost zaměstnavateli,
i když jsou e-neschopenky?
ODPOVĚĎ:
Nahlášení pracovní neschopnosti a nebo ošetřování člena rodiny
musí i nadále dle zákoníku práce zaměstnanec nahlašovat bez
zbytečných průtahů, dle směrnic společnosti Filipa do 24 hodin.

UPOZORNĚNÍ ZAMĚSTNANCŮM
3) Zaměstnanec má právo a povinnost podílet se na
vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního
prostředí, a to zejména uplatňováním stanovených
a zaměstnavatelem přijatých opatření a svou účastí na
řešení otázek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
b) podrobit se pracovnělékařským prohlídkám, vyšetřením
nebo očkováním stanoveným zvláštními právními předpisy.

Zaměstnanec, který byl vyslán na periodickou lékařskou
prohlídku a ten si v termínu tuto prohlídku nezajistil, může
zaměstnavatel tomuto zaměstnanci zrušit pracovní poměr
okamžitě a to za porušení povinnosti vyplývající z právních
předpisů vztahujících se k jím vykonávané práci zvlášť
hrubým způsobem podle §55 zákoníku práce.
§ 106 Práva a povinnosti zaměstnance
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Zeptali jsme se …

Ing. Jany Němcové, výkonné ředitelky podpůrných procesů
1.12.2019 jste nastoupila do společnosti Filipa PLUS na pozici výkonné
ředitelky podpůrných procesů. Můžete
nám představit svou pracovní historii?
Vystudovala jsem Vysokou školu
ekonomickou v Praze, fakultu řízení, obor
systémové inženýrství. Valnou část své
pracovní kariéry jsem strávila v oboru
účetnictví a financí.
Mým prvním zaměstnavatelem byla
společnost Contas CZ s.r.o., kde jsem
pracovala jako účetní pro italské společnosti MaxMara, Pizzeria Rugantino
a Candy.
Dále jsem pracovala ve společnostech
TISCALI a v auditorské společnosti ACE
Audit. Následně jsem 10 let pracovala
jako hlavní účetní v mezinárodní společnosti Sonepar Česká republika s.r.o.
S radostí jsem přijala příležitost dále
rozvinout své znalosti a dovednosti na
manažerské pozici ve společnosti FILIPA.
Co je na pozici manažera nejdůležitější?

V první řadě je to odpovědnost za výkon
podřízených týmů. Ať už jde o účtárnu,
marketing, IT nebo personální oddělení.
Manažer musí být také lídr, který celým
svým jednáním a chováním motivuje svůj
tým.
Je podle Vás důležité mít se spolupracovníky dobré vztahy?
Určitě. Jsem přesvědčená, že když udržujete v kolektivu zdravě přátelské vztahy,
přijde-li nějaký problém, dá se zvládnout
mnohem lépe. Kritika nebo nějaké napomenutí se dá vyjádřit buď silou, anebo
také laskavě a citlivě tak, abych nikoho
nezranila, nedemotivovala, a přitom
dosáhla očekávaného cíle.
A co Vaše rodina?
Po vysoké škole jsme žili s manželem
a dvěma dětmi v Praze. V roce 2002 jsem
se rozhodla vrátit do rodného Hradce Králové. A v roce 2009 jsme si pořídili dům
v obci Mžany, dvanáct kilometrů od Hradce směrem na Jičín. V Mžanech pracuji

Generálního ředitele Dalibora Bosáka
Dobrý den, jmenuji se Dalibor Bosák
a dne 18. 11. 2020 jsem měl tu čest se
připojit k týmu společnosti Filipa jako
ředitel společnosti. Dovolte mi, abych
přidal pár slov o mé osobě jak z pohledu osobního, tak i profesního života.
Pocházím z malé obce v srdci Bílých
Karpat na Moravsko-Slovenském pomezí.
Jsem šťastným otcem 2 malých dětí,
které se okamžitě staly mým koníčkem.
V mládí mě mým životem provázel především sport, a to zejména fotbal. V 18ti
letech jsem se rozhodl ukončit nestálou
kariéru fotbalového hráče a nastoupit
cestu k získání nových vědomostí a dovedností na vysoké škole.
Po ukončení studia na Gymnáziu ve
Valašských Kloboukách jsem složil své
absolutorium, roku 2001, na Vysoké
škole báňské v Ostravě v oboru procesního inženýrství. Následující kroky mě
přivedly zpět do školství a první pracovní
zkušenosti jsem získal jako učitel matematiky a fyziky na střední odborné škole
ve Slavičíně.

Opravdovým startem mého profesního
života byl teprve nástup do společnosti
Groz-Beckert, která se stala mým druhým
domovem po následujících 13 let.
Po dvouletém zapracování jsem následujících 5 let, přijal zodpovědnost za
řízení a optimalizaci výrobních procesů
ve funkci výrobního ředitele závodu Valašské Klobouky. Jako zpětnou vazbu na
fungování výroby a výrobních procesů
mi bylo, koncem roku 2010, nabídnuto
splnění mého dětského snu, vedení
výrobního závodu v asijské pobočce
společnosti Groz-Beckert v indickém
Chandigarhu.
Zde jsme, společně s rodinou, strávili
nezapomenutelných 6 let našeho života.
Mimo profesních zkušeností mě tato
léta, do značné míry, ovlivnila i po lidské
stránce a do určité míry mi upravila i žebříček mých hodnot.
V září 2016 jsme se s manželkou
rozhodli k návratu zpět do České republiky a oslovila mě nabídka ke stabilizaci, nastartování a provádění změn ve
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dva roky jako zastupitelka. Děti už dnes
mají své rodiny a žijí v Hradci Králové.
Čím se bavíte ve volném čase?
Moje velká láska je volejbal. Hraji ho od
12 let. Začínala jsem v Sokole Malšovice,
pak jsem se postupně dostala do týmu
Slavia Hradec Králové, Slavia Praha, Tatran Střešovice a teď už jsem zase členem
týmu v Malšovicích.
Ráda cestuji, mám ráda přírodu, hraju
plážový volejbal, jezdím na kole, mám ráda
detektivní příběhy, ráda tancuju a hodně
času trávím na zahradě. Nejdůležitější je
ale pro mě moje rodina. Moc ráda trávím
čas se svými dvěma vnoučky. 

Ing. Jana Němcová
Výkonná ředitelka podpůrných procesů

společnosti Schäfer Sudex. Právě život
pro změny a ze změn mě provází po celé
období profesního života.
Nehledám problémy, ale šance a potenciály ke zlepšení. Stále věřím v sílu
daného slova a dané slovo je pro mě zákonem, ale především jsem přesvědčen,
že klíčem k úspěchu je sebemotivace,
motivace a motivovanost našich zaměstnanců. Tímto bych Vám chtěl poděkovat
za trpělivost při čtení těchto řádků a rád
bych nám všem popřál hodně pracovních úspěchů, ale především hodně
zdraví, štěstí a osobní pohody. 

Dalibor Bosák
Generální ředitel společnosti
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Gravírování
armádní výzbroje
Tato významná spolupráce s armádou probíhá už nejméně deset let.
Jedná se o gravírování (laserový
popis) jak nového, tak i staršího
nářadí pro letecké a výzbrojní mechaniky z letecké základny v Čáslavy, kde mají mimo jiné, stíhací
letouny Jas 39 Gripen.
Každé zahájení spolupráce probíhá
tak, že minimálně dva týdny dopředu,
proběhne hovor s technikem, ve kterém
si domluvíme termín příjezdu armády
s materiálem do naší dílny.
Gravírujeme zhruba 500 ks různého
nářadí a strávíme tím minimálně dva dny.
Tato akce se opakuje většinou třikrát do
roka. Hlavně se jedná o klasické sady
nářadí v kufrech, které obsahují bity různých velikostí, nástrčkové klíče, stranové
klíče a ráčny, ale také kladiva, pinzety,
šroubováky.
Gravírujeme i specifické nářadí které
mnohdy vidím poprvé v životě. Moje
práce spočívá v tom, že v programu
přepisuji číselné kódy a nastavuji výšku

písma, délku kódu a sílu laserového
paprsku. Někdy se musí kód rozdělit i na
tři části, protože není tolik místa, aby se
dal vygravírovat v jednom kuse. Na každý
kousek nářadí se mění číselná řada.
Při samotném procesu sedí armádní
technik vedle mě a určuje, které nářadí
se bude gravírovat. Určuje i umístění
a s nářadím manipuluje. Má seznamy
s číselnými kódy a vše musí perfektně
sedět. Sem tam se stane, že se některý

kus nářadí označí špatně. Špatný kód se
musí přeznačit písmeny X. Není možné kód jen tak přeznačit. Kód se musí
vygravírovat znova. To se většinou dělá
až druhý den, protože v té záplavě kódů
se člověk přestává orientovat a soustředění rapidně klesá. Výška písma se mění
zhruba od 0.8 mm až po 10 mm např. na
kladivo. 
Libor Knap
Vedoucí oddělení laserového gravírování



Gravírovací stroj

Označování výrobků
FILIPA EAN kódy
Na počátku měsíce února se naše
společnost Filipa registrovala do
celosvětového systému označování
výrobků. Během února nám bylo
přiděleno unikátní číslo výrobce,
tudíž již můžeme výrobky Filipy
označovat EAN kódy.

123|456789|001|8
prefix

kód
vyrobce

kód
vyrobku

kontrolní
číslo

První dvě až tři číslice (obvykle tři)
kódu EAN-13 představují tzv. prefix. Ten
označuje buď zemi výrobce (např. Česká

republika používá prefix 859 a Slovensko
858) nebo typ výrobku (např. knižní
publikace používají jednotný prefix 978).
Přidělování prefixů má na starosti
společnost GS1 International se sídlem
v Bruselu.
Dalších čtyři až šest číslic označuje
kód výrobce, který je přidělován především národními agenturami, v České
republice společností GS1 Czech Republic (www.gs1cz.org), a příp. i dalšími
společnostmi (např. Barcodes.cz).
Poslední místo v kódu je vyhrazeno
pro tzv. kontrolní číslici, která se při
generování kódu vypočítává z předcházejících dvanácti číslic. Nejdříve se k součtu
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lichých číslic přičte trojnásobek součtu
sudých číslic. Výsledek se zaokrouhlí
na nejbližší desítky nahoru a kontrolní
číslice je pak rozdílem mezi zaokrouhleným a původním výsledkem. Po načtení
kódu je kontrolní číslice z prvních dvanácti číslic znovu vypočtena a srovnána
s načtenou hodnotou. Pokud se vypočtená a načtená hodnota nerovnají, tak je
načtení považováno za chybné. 
Jan Káňa, IT manager
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PET program
Letošní rok jsme hned z kraje odstartovali účastí na Hanácké národní výstavě psů v Brně. Opět jsem se utvrdili v tom,
že o naše výrobky je velký zájem. Velmi nás těší, že se
k nám vrací zákazníci, kteří už u nás nakoupili a jsou s našimi výrobky spokojeni. Samozřejmě nakupují i noví zákazníci
a to jak z Česka, tak i ze zahraničí.
V brzké době spustíme novou výrobní řadu. Jedná se
o výrobu dřevěných aportovacích hraček. Hračky budou
vyrobené z jasanového dřeva, které je pružné a po okusu
netvoří nebezpečné třísky, které by mohly pejska zranit.
Dřevěné díly budou kombinovatelné se speciálním tenisovým
míčkem z výroby tenisty Radka Štěpánka a provázané

Další novinkou v PET programu je navázání spolupráce s Mužem roku 2009,
panem Martinem Zachem. Více zatím
neprozradíme, ať se máte na co těšit.
Kdo vlastně pak Zach je, se můžete
dozvědět z následujícího rozhovoru.

Odkud pocházíte?
Narodil jsem se ve Vrchlabí, kde jsem
žil do 16 let. Poté jsem odešel, za
sportem a studiem na gymnáziu, do
Nového Města na Moravě. Zde jsem
strávil 8 let, až do úrazu. Po úraze jsem
se vrátil zpět do Vrchlabí na 4 roky.
Momentálně žiju šestým rokem v Praze.
Co jste studoval?
Po absolvování gymnázia jsem
studoval Fakultu sportovních studií na
Masarykově univerzitě v Brně obor
trenérství.
Ke sportu jste měl vždy blízko?
Věnujete se i po nehodě nějakému
sportu?
Ano sport byl součástí mého života
od mala, rodiče mě k němu vedli.
Momentálně se závodně věnuji hodu
kuželkou, jedná se o paralympíjskou

bavlněným provazem také české výroby.
Tento typ hraček na trhu zatím není, tak nám držte palce,
abychom se dobře uvedli a získali oblibu.
Marcela Hošková
Vedoucí projektu

disciplínu a rekreačně se věnují jízdě na
handbiku, posilovně a jízdě na koni.
Při pátrání na internetu jsem se
totiž dozvěděla, že se věnujete para
atletice a dokonce jste Českou
republiku prezentoval v Dubaji.
Řeknete nám o tom něco víc?
Ano je to tak, hod kuželkou se
přirovnává hodu oštěpem u zdravých
sportovců. Házíme z místa do výseče
a kdo hodí dál vyhrává. Jsem součástí
české reprezentace. Byl jsem na dvou
Mistrovstvích světa, Mistrovství Evropy,
na které se chystám i v letošním roce.
Také se letos na přelomu srpna a září
koná Paralympiáda, na kterou se
doufám kvalifikuji.
Jaké máte mimo sport další záliby?
Abych pravdu řekl, na moc jiného mi
krom sportu nezbývá čas. Ono vedle
práce, rehabilitace, cvičení a rodiny
toho času opravdu moc nezbývá,
ale jsem aktivní ve sledování sportu
většinou v Tv. Zálibou je, ale třeba
i cestování.
Jste zakladatel Spolku Martina Zacha
– co je cílem?
Cílem spolku je podpora lidí
s podobným úrazem co se stal mě,
osvěta, ale momentálně nejvíce výroba
speciálního oblečení pro vozíčkáře.
Rozjel jste byznys zaměřený na
speciální oblečení pro vozíčkáře.
Jak se daří? Jak velký je zájem? Jak
se oblečení pro vozíčkáře liší od
běžného?
On to není úplně tak byznys, oblečení
je dotované právě mým spolkem,
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sháním finanční prostředky na nákup
látek a část výroby, aby bylo oblečení
co nejdostupnější pro širokou škálu
vozíčkářů. Jedná se o ruční zakázkovou
výrobu. Zájem si myslím, že je velký.
Máme dostupné ceny, širokou nabídku
zboží a hlavně se v ČR takto na přímo
oblečení pro vozíčkáře nikdo nevěnuje.
Oblečení pro vozíčkáře má speciálně
navržený střih tak, aby perfektně
pasoval v sedě na vozíku. Vyznačují se
vypracovanou zadní částí přes hýždě,
zkrácenou přední částí a poutky pro
jednodušší oblékání.
Četla jsem o vás několik dalších
článků. Jste nejen model, ale také
moderátor – baví vás moderovat?
Model už dávno nejsem :-D teď jsem
spíše už "návrhář" Moderování jsem
se snažil trochu věnovat, ale už toho
také nezvládám tolik, ale když přijde
zajímavá nabídka tak jí rád příjmu, ano
baví mě to a vždycky byli spokojeni
s mým moderováním.
Mimo to jste manžel a tatínek. Jak to
všechno zvládáte?
Občas je to trochu náročné to všechno
zkombinovat a naplánovat, ale zatím
se to daří a to i díky mé skvělé ženě,
která mi pomáhá. Je to, ale také
tím, že nemám pevnou pracovní
dobu a nemusím být 8 hodin někde
v kanceláři. Většinu práce zvládám přes
počítač a to je v podstatě jedno kde
jsem. Věřím, že to tak bude i nadále. 
Děkujeme
Redakce
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OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm
umístěna v osmi různých směrech, přečtete tajenku z nevyškrtaných písmen.

DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm
umístěna v osmi různých směrech, přečtete začátek tajenky
z písmen doplněných do prázdných políček a konec tajenky
z nevyškrtaných písmen.

AVIONY
BAROK
DLASK
JANTAR
KAKOST
KANAPE
KARAS
KAROSA
KLIKVA

ATRAKCE
ATRAPA
DOLINA
DŮVTIP
JEHLA
KAPLE
KLAVÍR
KOMÁR
KOSTKA

KLOKAN
KOUTEK
KROKET
KROSAŘ
KRUSTA
MELASA
NEKTAR
NORSKO
OKRUH

OPASEK
OPRAVA
ORNICE
OSLAVA
OVEČKA
POLENO
POMOC
POSTOJ
PŘEBAL

PSANEC
SEKTOR
SESKOK
SLÁNKA
STÁREK
STOLKY
TACETA
TIKAL
TLAPKA

SUDOKU
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KRÁMEK
LAVINA
LOUČKA
MAKETA
MANDEL
OHÁŇKA
OKLEST
OKOLÍ
OLEJKA

OPASEK
OTVOR
OVEČKA
PŘEZKA
RÁMEC
SELATA
SMALT
STEHNO
STOJKA

SVETR
TRIÁDA
ÚSLUHA
VERNE
VOLÁNÍ
VÝRAZ
ZÁPOR
ZÁVALY
ZÁVORA
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POZOOOOOR, máme pro Vás novinku! Přinášíme vám zbrusu nové výhry
za zaslanou tajenku a soutěžní otázky! Máte doma pejska, kterému chcete
udělat radost a klasický balíček byste nevyužili? Pokud ano, připravili jsme
pro vás v rámci PET programu poukazy na libovolný nákup v hodnotě 300 Kč.
Potěšil by vás naopak klasický výherní balíček? Volba je čistě jen na vás.

zúčastněným zimní soutěže děkujeme. I v tomto čísle opět soutěžíme o tři
výhry. Stačí odpověď na tyto soutěžní otázky:
1. Kdo byl našim prvním poválečným prezidentem?
2. Co znamená slangový výraz „ponk“ ?
Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku pošlete do 1. 5.
2020 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je předejte svému nadřízenému.

Jsme velmi rádi, že jste během zimního období byli aktivní a zásobili jste
nás hromadou odpovědí! Jak je již zvykem, losujeme pouze 3 výherce. Štěstí se tentokrát usmálo na tyto výherce: Jana Gazdíková, Iveta
Zárubová, Jiří Schrader.
Výhercům moc gratulujeme! Jakmile si vybere vaši výhru, nahlaste ji prosím
svému nadřízenému a bude vám v co nejbližším termínu doručena. Všem
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Pomáháme si
navzájem
Vážení kolegové, žijeme v nečekaně vyhrocené době. Co bychom
dali za klid loňského předjaří.
Nicméně epidemie je tu a měli
bychom se jí chytře postavit.

Všem našim zaměstnancům
vzkazujeme „Opatrujte se“!
Vedení společnosti

inzerce

Prevence je zásadní pro zpomalení
r ychlosti epidemie. Zahrnuje zvýšení
imunity (vitamín C, zelenina, dostatek
spánku a tekutin), redukci rizika
se infikovat (jsem-li zdráv) nebo
snížení rizika infikovat ostatní (jsem-li
infikován).
Používání chirurgických roušek,
improvizovaných či doma vyrobených
textilních roušek zredukuje riziko
přenosu kapének s vir y od nemocného
ke zdravému. Hygiena a dezinfekce
rukou zase snižuje na minimum
nepřímý přenos virů ze znečištěných
povrchů.
Rádi bychom vás všechny v této
době chtěli potěšit zprávou, že se
nám podařilo zajistit pro každého
zaměstnance v chráněných dílnách
vitamíny na období třech měsíců. Dále
jsme přes naše zákazníky objednali
pro naše zaměstnance 1.500 kusů
roušek typu FFP2 a v nejbližší době
čekáme na jejich dodávku. Pro provoz
i chráněné dílny byly objednány
dezinfekční prostředky, a to jak pro
osobní dezinfekci rukou, tak i pro
dezinfekci každého pracovního místa.
V této době je opravdu těžké tyto
pomůcky a prostředky sehnat, proto
jsme moc rádi, že se nám to společně
s centrálním nákupem a našimi
zákazníky podařilo.
Při této příležitosti bychom
chtěli poděkovat zaměstnancům
chráněných dílen za nezištnou pomoc
kolegům formou výroby a distribuce
ochranných roušek, kter ými je
vybaven každý náš zaměstnanec
chráněných dílen. 

