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Naše společnost se sice ještě 
nemůže chlubit stoletou tradicí, 
avšak svou filozofií, dosaženými 
výsledky, neustálým růstem počtu 
zaměstnanců a v neposlední řadě 
přístupem k našim zákazníkům, 
můžeme tradičním společnostem 
směle konkurovat. I v době krize, 
jež všude panuje v souvislosti s Co-
vid-19, se stále rozrůstáme a tím 
zvyšujeme počet našich zaměst-
nanců. Jsme rostoucí společnost, 
jež se rozvíjí spolu s lidmi, kteří 
u nás každodenně pracují. Pojď-
me si nyní představit, co se nám 
v posledním období podařilo, a kdo 
obohatil naše řady. 
 Jedním z našich nových kolegů je 
Tomáš Pěnička, který je jednatelem 
společnosti Filipa MEDICA s.r.o., o jejímž 
vzniku se dozvíte dále.
 Jmenuji se Tomáš Pěnička a narodil 
jsem se před 46 lety v Trutnově. Dětství 
jsem prožil, stejně jako spisovatel Karel 
Čapek, v Malých Svatoňovicích, v maleb-
né vesničce na úpatí Jestřebích hor. Zde 
jsem strávil úžasných 21 let svého života 
a rád se do těchto koutů kdykoli vracím.
 Po absolvování Gymnázia v Trutnově 
a následně SOŠ v Poděbradech jsem 
nastoupil do svého prvního zaměstná-
ní, kterým se stalo na 4 roky Židovské 
muzeum v Praze. V tomto období se moji 
rodiče přestěhovali do Semil, odkud 
pochází nejen můj děda, tatínek, ale i náš 
pan jednatel Leoš Vrbata, který bydlel ve 
stejné ulici, jako dnes žiji já, do svých  
10 let.
 Jsem ženatý, mám 14 letou dceru Lau-
ru a 27 letého syna Honzu a mým nej-
větším životním štěstím je pro mě krásná 
a spokojená rodina. Mezi mé koníčky 
patří tenis, hokej, jízda na kole, běžecké 
a sjezdové lyžování, od střední školy se 
díky své výšce věnuji basketbalu a v sou-
časné době také střeleckému sportu, 
kde v Semilech provozujeme sportovní 
střelnici a pořádáme zde mnoho závodů 
typu „okresního přeboru“, pořádáme 

ale i závody I. kategorie, které se účastní 
současní a bývalí reprezentanti včetně 
závodníků ze zahraničí.
 V roce 1997 jsem se na základě nové 
pracovní nabídky rozhodl, že stanu na 
začátku vzniku společnosti, která se 
rozhodla věnovat distribuci zdravotnic-
kého materiálu. Přestože jsem neměl 
žádné zdravotnické vzdělání, řídil jsem se 
heslem: “Když Tě hodí do vody, naučíš se 
nejlépe plavat.“ 
 V počátcích jsme hledali, jelikož 
ZDRAVOTNICKÝ MATERIÁL je velmi 
široký pojem, jaký bude náš hlavní směr, 
kterým se budeme ubírat. K prodeji 
dámské hygieny v drogeriích jsme přidali 
do našeho sortimentu i jednorázové 
dětské plenkové kalhotky, které se nám 
podařilo začít dodávat i do nemocnic na 
porodnická a dětská oddělení, čímž jsme 
se dostali jako distributor na zdravot-

nický trh a začali jsme nabízet obvazový 
materiál, jednorázovou injekční techniku, 
náplasti, laboratorní techniku, kompen-
zační pomůcky a mnoho dalšího. 
 A od plen pro děti není „dlouhá 
cesta“ cesta k plenám pro dospělé. 
V roce 1999, kdy Ústavní soud rozhodl 
(do té doby si museli pleny v Domovech 
pro seniory a v Domovech pro osoby 
se zdravotním postižením klienti hradit 
ze svých peněz), že bude inkontinentní 
pomůcky hradit i v pobytových službách, 
jsme dostali nabídku, zda bychom se ne-
chtěli v rámci našeho působení zabývat 
distribucí i těchto výrobků. Jelikož jsme 
zjistili, že v České republice existovalo 
v té době cca 900 (dnes jich je přes  
1 200) zařízení pobytových sociálních 
služeb, rozhodli jsme se to zkusit. Cesta 
byla dlouhá, ale po 23 letech jsme se 
stali „dvojkou“ na tomto trhu. 
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Naše společnost 
stále roste a rozšiřuje své pole působnosti

FILIPA BULLETIN  S TÁ L E  R O S T E M E

 Tomáš Pěnička, jednatel spol. Filipa MEDICA s.r.o.



Jak již bylo zmíněno, s panem  
Vrbatou se známe delší dobu 
a když jsem mu při jednom 
z našich setkání vyprávěl svůj  
pracovní příběh, který se zájmem 
vyslechnul, padla z jeho strany 
nabídka, zda bych chtěl zkusit 
rozběhnout nový projekt pod 
úspěšnou a zavedenou značkou 
Filipa a stát se tak spolutvůrcem 
tohoto projektu.
  Jeho nabídka mě zprvu překvapi-
la, ale zároveň potěšila. Chvíli jsem 
váhal, přeci jen jsem byl do té doby 
zaměstnancem, a nevěděl jsem, co 
taková pozice obnáší, ale pak jsem si 
uvědomil, že je nejvyšší čas přijmout 
novou velkou výzvu, za kterou Leošovi 
srdečně děkuji. A tímto se ve zkratce 
zrodil název společnosti Filipa MEDICA 
s.r.o., která má posunout společnost 
Filipa dále i na trh prodeje zdravotnic-
kých prostředků a materiálu v oblasti 
sociálních služeb a zdravotnictví.
 Společnost Filipa MEDICA s.r.o.  
byla zapsána do Obchodního rejstříku 
17. 9. 2020 a já se začal plně věnovat 
filozofii, kterou jsme před vznikem 
nastavili. Věděl jsem, jak velký poten-
ciál má tato oblast podnikání, jak velké 
finanční prostředky na tento sektor 
vynakládá stát ze svého rozpočtu a že 

i v této divné a nelehké době se bude 
stále dynamicky rozvíjet. Když byla 
MEDICA „na světě“, stále více mých 
bývalých zákazníků se na mě začalo 
obracet s možností další spolupráce.
Během října loňského roku jsem využil 
svých kontaktů a předložil Leošo-
vi nabídku s možností začít vyrábět 
vitamínové doplňky stravy pod vlastní 
značkou FILIPA, kde nám budou složení 
a kvalitu garantovat bývalí zaměstnanci 
bývalého státního podniku Zentiva. Ná-
sledně se nám podařilo koncem listopa-
du dovést úspěšně do konce myšlenku 
na nákup vlastní lékárny, na které jsme 
pracovali ještě před oficiálním vznikem 
společnosti. Takže mohu s hrdostí říct, 
že společnost Filipa má svoji vlastní 
lékárnu v Praze – Letňanech.
 Další počin, kterým se naše společ-
ná značka dostává do povědomí, je na-
bídka a následná distribuce antigenních 
testů na SARS-CoV-2. Jedná se o testy 
s velkou spolehlivostí výsledku za velmi 
přijatelnou cenou. Zároveň bych k to-
muto tématu chtěl sdělit, že v současné 
době realizuje vedení společnosti Filipa 
skvělou myšlenku a zahájilo, ve spo-
lupráci s týmem zdravotníku, dobro-
volné testování svých zaměstnanců, 
které je zdarma a tím se Filipa zařadila 
mezi málo firem, který tento „benefit“ 

nabízejí, jelikož jim není lhostejný jejich 
zdravotní stav svých zaměstnanců.
 Až budete číst toto vydání, bude již 
Filipa MEDICA s.r.o. vlastnit další lékár-
nu. Lékárna bude v podhůří Orlických 
hor, ve městě Jablonné nad Orlicí. Filo-
zofií bude nejen standardní výdej léků 
a zdravotnických pomůcek na předpis, 
ale zároveň nabídka spolupráce v této 
oblasti pro zařízení sociálních služeb, 
pro zdravotnická zařízení. 
 S Leošem taktéž plánujeme program 
pro všechny zaměstnance společnos-
ti, kterým bychom rádi nabídli nejen 
odborné konzultace v této oblasti, ale 
především možnost výhodněji využívat 
služby v lékárnách nejen pro svoje po-
třeby, ale i pro potřeby svých blízkých.
 V neposlední řadě bych vyslovil 
upřímné a velké díky nejen Leošovi 
Vrbatovi, ale také celému vedení spo-
lečnosti, kde nebýt jejich úžasné, věcné 
a trpělivé podpory na mé nové pra-
covní cestě, nevydal by se tento nový 
projekt na správnou cestu a nenabral 
by tak rychle ten správný směr. Vám 
všem, kteří se, byť jen jednou pozitivní 
myšlenkou, podílíte na přání úspěchu 
projektu Filipa MEDICA s.r.o., taktéž 
srdečně děkuji. 

V úctě Tomáš Pěnička
Jednatel spol. Filipa MEDICA s.r.o.

03

Jak vznikla Filipa MEDICA 
01 | 21FILIPA BULLETIN  S TÁ L E  R O S T E M E

 Lékárna Bellis, v.o.s. Praha 9 – Letňany  Vitamínové doplňky pod vlastní značkou



04

01 | 21FILIPA BULLETIN  S TÁ L E  R O S T E M E

Dalším přírůstkem do naší „firem-
ní rodiny“ je Jan Pěnička, který je 
synem Tomáše Pěničky a nyní se 
stará o nový projekt v Brodcích, 
u kterého byl od samého počátku 
a měl tak možnost prokázat své 
schopnosti.
 Mé jméno je Jan Pěnička a narodil 
jsem se v roce 1994 v severském měs-
tečku Jablonec nad Nisou. Je mi  
27 let a aktuálně se svou přítelkyní 
bydlím v Praze-Vinohradech.
 Úspěšně jsem absolvoval Gymnázi-
um v Tanvaldě a aktuálně jsem dálko-

vým studentem 2. ročníku na České 
zemědělské univerzitě v Praze, na které 
studuji obor Veřejná správa a regionální 
rozvoj.
 Co se týče mé kariéry před nástu-
pem do společnosti Filipa, působil jsem 
jako vedoucí v provozně technického 
úseku ve společnosti BusLine, ve které 
jsem pracoval více jak 5 let. Měl jsem 
na starosti veškerou techniku, středis-
ka napříč republikou, dílny, finanční 
a mzdový controlling, reporting atp. 
Mezi mé koníčky patří cyklistika, běh, 
lyžování, četba a plavání.  

Ve společnosti Filipa jsem od 
11.1.2021 na pozici vedoucího 
provozu/projektu na nově vzniklé 
provozovně v Brodcích. Tento pro-
jekt se zabývá bankingem baterií 
pro vozidla Enyaq. 
 Hala HB1B v Brodcích zaujímá 
plochu 9.100 m2 a do budoucna by tu 
mělo být uskladněno cca 6.200 baterií 
s označením 0Z1 915 910N (velké ba-
terie) a 0Z1 915 911N (malé baterie). 
Provoz Brodce je oproti ostatním drob-
ný, zato zodpovědnost zaměstnanců při 

manipulaci s nákladem je obrovská. Je 
tu zaměstnáno 7 zaměstnanců včetně 
mé osoby, kteří pracují ve třísměnném 
provozu od neděle 22:00 do pátku 
22:00. 
 Konkrétně se jedná o 3 skladníky  
a 3 řidiče VZV. Pro představu 1 stoh 
baterií váží 4,2tuny (cena je 1,75 mil./Kč), 
takže je nutné manipulovat i speciálními 
vysokozdvižnými vozíky s nosností 7t a 8t. 
Celý provoz je snímám termokamerami, 
které jsou nepřetržitě 24 hodin v provozu, 
a hlídají správnou teplotu baterií. 

Jedná se skutečně o unikátní 
skladování, zatím jediné v České 
republice! 
 Máme zde skvělý kolektiv, který je 
vždy pozitivně naladěn. Na závěr bych 
chtěl velice poděkovat majiteli společ-
nosti L. Vrbatovi za příležitost a důvěru 
do mě vloženou na tomto projektu. 
Dále také vedení společnosti a man-
agementu, který mě od začátku provází 
a směruje tím správným směrem. 

Jan Pěnička
Vedoucí provozu v Brodcích

Nové projekty přinášejí  
nové výzvy

Unikátní projekt v Brodcích 

 Kontrolní monitor termokamer  Zaskladněné baterie

 Jan Pěnička, vedoucí provozu v Brodcích
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Kam má společnost směřovat, 
jakou cestou jít a které kroky 
k dosažení stanovených cílů pod-
stoupit, to vše by měl mít v hlavě 
ředitel společnosti. Že bez vize to 
nemá smysl, je asi všem jasné. 
S růstem našich aktivit bylo tedy 
jednoznačné, že tato pozice po 
odchodu pana Dalibora Bosáka 
musí zůstat obsazena. 
Bylo potřeba vybrat někoho, kdo 
by měl disciplínu, aby došel i přes 
různé komplikace rovnou k cíli, 
ale také nadšení, aby inspiroval 
ostatní. Věříme, že pan Michael 
Pípal byl tou správnou volbou.  
 Jmenuji se Michael Pípal a do spo-
lečnosti Filipa jsem nastoupil v prosinci 
roku 2020. 
 Pocházím z Vysočiny z města Pel-
hřimova, ve kterém jsem strávil dětství 
a absolvoval střední školu.  Vysokoškol-
ské vzdělání jsem získal na Technické 
fakultě České zemědělské univerzity 
v Praze, kde jsem studoval obor Silniční 
a městská automobilová doprava. 
 Mým prvním zaměstnavatelem byla 
společnost Škoda Auto a.s. Působil 
jsem tam jako externí expert pro pláno-
vání přestavby svařovací linky na tehdy 
nový Superb B6 a poté jsem neodolal 
nabídce na obsazení pozice konstrukté-
ra společnosti REHAU, s.r.o. v Německu. 
V zahraničí jsem nasbíral velmi cenné 
zkušenosti, které mne posunuly na 
pozici šéfkonstruktéra. Převzal jsem 
vedení na  projektu nových nárazníků  
pro Mercedes třídy C v derivátu AMG 
včetně SUV od tvorby designu, analýzy 
vyrobitelnosti, až po finální 3D model. 
 Po návratu do České republiky jsem 
získal ve společnosti REHAU, s.r.o. zod-
povědnost za oddělení vývoje všech ex-
teriérových dílů pro ČR. Úkolem mého 
týmu byl vývoj produktů od první skici, 
až po uvedení produktu na výrobní 
linku ve Škoda Auto a.s.  Nejen, že jsem 
řídil projektové vedoucí, ale zároveň 

jsem koordinoval aktivity napříč celou 
společností. Dvanáct let strávených 
v nadnárodní společnosti REHAU, s.r.o. 
mi přineslo mnoho cenných zkušeností, 
které bych rád zužitkoval i ve společ-
nosti Filipa.
 Nabídku pracovat ve společnosti 
Filipa jsem přijal s nadšením a novým 
elánem. Pozice ředitele společnosti je 
pro mne velkou výzvou, ale zároveň 
příležitostí, kde mohu uplatnit nejen své 
zkušenosti ze zahraničí, ale i z vedení 
projektů v automobilovém průmyslu. 
Budu se snažit posunout fungování celé 
společnosti o stupeň výše, nicméně byl 
bych rád, kdyby struktura a procesy 
i nadále zůstaly efektivní, rychlé, a pře-
devším robustní. 
 Mým cílem je, aby společnost Filipa 
rostla minimálně stejným tempem 
jako doposud a zajistila si tak pevnou 
a stálou pozici na trhu. Uvědomuji si, 
že skvělých výsledků lze dosáhnout 
hlavně díky spolupráci a komunikaci 
s kvalitními a spokojenými zaměstnanci. 

Věřím, že společně to zvládneme. Ve 
svém volném čase se věnuji především 
své rodině. Mezi mé koníčky patří fotbal 
nebo tenis a někdy si rád zaběhnu 
půlmaratón nebo Spartan Race, který 
mi vždy dopřeje skvělé odreagování 
a novou energii. 
 Závěrem bych chtěl touto cestou 
a jménem celé společnosti vyjádřit 
velké poděkování všem našim zaměst-
nancům: „Díky za práci, kterou odvá-
díte nejen v této náročné době. Vážím 
si podpory, kterou obětavě poskytujete 
sobě navzájem, i kterou předáváte 
ostatním.
 Vám všem, vašim rodinám i přáte-
lům přeji, abyste zůstali silní a zdraví 
a mohli se těšit na každý nový  
den.“  

Ing. Michael Pípal
Ředitel společnosti

Jdeme správným směrem, 
máme své cíle

 Ing. Michael Pípal, ředitel společnosti
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S přicházejícím koncem roku 
2020 jsme se na našem provoze 
DC1B začali připravovat na již 
předem avizovaný konec projektu 
montáže nárazníků Škoda Karoq 
pro společnost Plastic Omnium. 
Montáž se měla přesunout do 
Bratislavy. Čekalo nás však velké 
překvapení v podobě dotazu, zda 
bychom byli ochotni s výrobou 
pokračovat i v lednu 2021. Ne-
viděli jsme důvod, proč takovou 
nabídku odmítat, souhlasili jsme. 
 Stěhování se však nekonalo ani na 
konci ledna. Vzhledem k nedostatku 
komponentů na trhy s polovodiči nám 
zákazník výrobu měsíc od měsíce 
prodlužuje a v současné době máme 
výhledy až do 31.4.2021 s tím, že ani 
toto datum nemusí být konečné. Museli 
jsme však od základu přehodnotit naše 
plány na využití haly DC1B. 
 Původně měla být nejen hala, ale 

i personál, od nového roku využit pro 
projekt našeho dalšího zákazníka, spo-
lečnosti Rehau. Vzhledem k souběhu 
montáže nárazníků Škoda Karoq s ná-
během výroby nárazníků Škoda Enyaq 
pro společnost Rehau, na kterou jsme 
od začátku roku plánovali automaticky 
přesunout personál z končícího pro-
jektu, to na základě nových skutečností 
nebylo možné. 
 Nezbylo nám nic jiného, než pře-
vézt stroje zpět a ve velice krátké době 
zdvojnásobit montážní a logistický 
personál, které bylo nutné zaučit. Ocitli 
jsme se v nepříliš příjemné situaci, 
konec roku před námi, celozávodní do-
volená také, agenturní pracovníci se již 
viděli doma, někteří již dokonce odjeli, 
nehledě na situaci týkající se Covid-19. 
Vše jsme však s velkým vypjetím sil 
zvládli a v současné době úspěšně běží 
oba projekty najednou. Maximum naší 
denní výroby zatím dosáhlo 460 sad 

nárazníků, což je 920 ks denně. Škoda 
Auto dokonce prověřuje možnosti další-
ho navýšení výroby. 
 Tímto bych rád poděkoval všem 
administrativním pracovníkům, kteří se 
museli vypořádat s výrazným nárůstem 
práce bez dalšího personálního posílení.  
 Na závěr malé shrnutí projektu Ško-
da Karoq, jehož výroba běží v Kosmo-
nosech od začátku roku 2018.  Nejen 
v roce 2018, ale i v roce 2019 jsme 
zvládali bez sebemenších potíží a re-
klamací zásobovat jak montážní linky 
v Mladé Boleslavi, tak montážní linku 
v 700 km vzdáleném závodě Volks-
wagen v německém Osnabrücku. 
Doposud jsme na hale DC1B vyrobili 
370.000 ks nárazníků a ukázali tak 
všem, že Filipa je rovnocenný partner, 
se kterým se musí v tomto náročném 
segmentu automotive počítat. 

František Francl 
Vedoucí projektů DC1B

Rok plný změn na hale DC1B

 Strojní zařízení pro montáž nárazníků Enyaq

 Enyaq zkompletovany přední nárazník

FILIPA BULLETIN  N OV I N K Y V L O G I S T I C E
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Na konci roku 2020 byl prodloužen 
kontrakt s naším významným zá-
kazníkem společností Škoda Auto 
a.s. na službu JIS/CEDL na další  
2 roky + 1 rok opce a my se do-
mluvili na rozšíření spolupráce se 
společností SAS Autosystemtech-
nik s.r.o. Byl nám přidělen projekt 
MIKO – středové konzole pro nový 
vůz Škoda Fabia, což po nás vyža-
dovalo radikální technologickou 
změnu a rozsáhlé rozšíření praco-
viště MIKO.  Museli jsme vybudovat 
celkem 3 montážní místa. 
 Aby naše kolegyně neměly na konci 
směny nohy jako „konve“, umístili jsme 
na pracoviště pryžové koberce. Dále 
jsme instalovali přihrádky pro odkládání 
kolektoru drobných dílů, které se do 
konzole montují, a rovněž jsme rozšířili 
HW o další monitory, aby bylo sledo-
vání jednotlivých fází procesu montáže 
přehlednější.
 Nezapomněli jsme ani na inovaci SW.  
Máme k dispozici systém, který sleduje 
každý krok procesu, čímž robustně 
eliminuje lidskou chybovost v podobě 
záměn drobných dílů v konzoli. Velmi 
snadno by se mohlo stát, že pracovnice 
zamění zapalovač se zásuvkou apod. 
Pokud byla montáž úspěšná, pracovnice 

má k dispozici štítek, který slouží jako 
potvrzení úspěšné komplexity montáže 
konzole. 
 Nejobávanějším zátěžovým měřít-
kem testu nového pracoviště byla tolik 
očekávaná reakce našich pracovnic na 
novém pracovišti. Na jejich reakci jsme 
všichni netrpělivě a s obavami čekali. 
Reakce dam předčila naše očekávání. 
Jakmile se kolegyně seznámily s novin-
kami, okamžitě se s novým prostředím 
sžily a pochvalovaly si jej. 
 Za zmínku také stojí skutečnost, že 
pracovnice jsou zapojeny do programu 
pro zlepšení montážního pracoviště 
MIKO, což znamená, že každá může 
do katalogu přiděleného k jednotlivé-

mu pracovišti napsat své připomínky 
nebo náměty. Na projektu se intenziv-
ně podíleli kolegové z předsériového 
projektového týmu ze společnosti SAS 
pod vedením Radka Lukeše. Za společ-
nost Filipa se rozšíření projektu věnoval 
především tým z IT oddělení a kolegové 
z haly DC3. Spolupráce neprobíhala 
vždy hladce ale za to v úžasné kon-
struktivní a přátelské atmosféře. 
 Tímto bych rád poděkoval Danu 
Čihulovi, Jardovi Rudišovi a Zdeňku 
Svobodovi za jejich obětavost, ochotu 
a čas, který projektu věnovali i v době 
svého osobního volna. 

Martin Beran
Vedoucí projektu JIS CEDL

Novinka na hale DC3

 Nové pracoviště pro montáž konzolí

 Montážní lože pro konzole
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Mnoho pracujících lidí si stále 
myslí, že pozice asistenta či asis-
tentky tkví pouze ve vaření kávy. 
Dávno tomu tak není. Úspěšná 
asistentka musí s úsměvem zvládat 
celou řadu dalších věcí. Pojďme se 
podívat na ty nejdůležitější! 

Práce asistentky je v první řadě o ko-
munikaci, proto by na této pozici měl 
být někdo, kdo je v zásadě velmi komu-
nikativní, asertivní a jazykově vybavený.
Schopná asistentka si v první řadě 

umí svou práci dokonale zorganizovat. 
Nutnost znát termíny všech schůzek 
a úkolů svého šéfa, stejně tak jako úko-
ly vlastní, není třeba zdůrazňovat.
 Úsměv, asertivita, příjemné vystu-
pování, to vše jsou atributy, které jsou 
pro asistentku stejně důležité, jako její 
odborné schopnosti a dovednosti.
 Jednou z našich nových asistentek 
pro ředitele logistických provozů se 
stala naše nová kolegyně Jana Hovor-
ková, která nám na sebe prozradila pár 
informací.   

Dobrý den,
jmenuji se Jana Hovorková, je mi 20 let, 
a  ve společnosti Filipa jsem od prosin-
ce 2020, kdy jsem byla přijata na pozici 
asistentky ředitele logistických provozů. 
Narodila jsem se v  Mladé Boleslavi, ov-
šem první narozeniny jsem již slavila ve 
svém milovaném Dolním Bousově, kde 
jsem strávila 19 let svého života. Nyní 
jsem se odstěhovala do bytečku v Hrdlo-
řezích, kde momentálně bydlím se svým 
přítelem. 
 Po ukončení Základní školy T. G. Ma-
saryka v  Dolním Bousově jsem nastou-
pila na SOŠ a  SOU v  Mladé Boleslavi, 
obor Veřejnoprávní činnosti, kterou jsem 
úspěšně ukončila maturitou. Jelikož mi 
další studium nic neříkalo, nastoupila 
jsem do práce. Mým prvním zaměstna-
vatelem byla společnost O2, kde jsem 
pracovala na pozici konzultanta prode-
je. Práce mne bavila, ale bohužel jsem 
časem zjistila, že mou budoucnost chci 
směřovat jinou cestou, a  to cestou ve 
svém vystudovaném oboru. Proto jsem 
pracovní poměr ve společnosti O2 ukon-
čila a začala rozesílat životopisy. Zároveň 
jsem zahájila dálkové studium na České 
zemědělské univerzitě Praha, která má 
konzultační středisko v  Jičíně, obor Ve-
řejná správa a regionální rozvoj, a já tak 

navázala stejným oborem na středoškol-
ská studia se stejnojmenným oborem. 
Jednou ze společností, kam jsem poslala 
svůj životopis, byla právě společnost Fi-
lipa. Díky úspěšnému pohovoru jsem se 
dostala na mou nynější pozici, kde jsem 
– jak jsem již zmiňovala – asistentka ředi-
tele logistických provozů. Práce mne moc 
baví, jelikož konečně mohu uplatnit nejen 
svůj obor, ale i dosavadní získané znalosti.
 Svůj volný čas věnuji především své 
rodině, přátelům nebo příteli. Můj způsob 
trávení volného času je velmi různorodý 
a odvíjí se od počasí, nálady a příležitos-
tí. Určitě musím zmínit výlety po různých 
místech, fotografování a  natáčení videí 

včetně následných úprav, což mne velice 
baví. Mimo jiné miluji sport – ať jeho sle-
dování, nebo samotné provádění.  
 Konkrétně se jedná například o  běh, 
kolečkové brusle, basketbal, florbal 
a  spoustu dalšího. Jsem velice aktivní 
člověk a sport je pro mne jedna z mých 
oblíbených činností. V  současné době, 
kdy je vše ovlivněno koronavirem, se však 
spousta aktivit, které mám opravdu ráda, 
dělat nedá, tudíž jsem své oblíbené aktivi-
ty venku musela nahradit těmi domácími, 
takže jsem si oblíbila čtení, uklízení či va-
ření.  

Jana Hovorková, asistentka ředitele 
 logistických provozů

Každá asistentka  
má důležité úkoly

 Jana Hovorková, asistentka ředitele 
 logistických provozů

 Janě k jejím činnostem přibyl i sklad s OOPP (ochranné osobní pracovní pomůcky).
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Spolupráce se společností EN-
GESER GmbH začala v listopadu 
2020, kdy jsme obdrželi zkušební 
zakázku. Sídlo našeho nového 
zákazníka se nachází v Havlíčkově 
Brodě a jeho historie sahá až do 
roku 1983. 
 Z rodinné společnosti vyrostl speci-
alista na vše kolem kabelů se zastoupe-
ním na mezinárodních trzích, pobočky 

můžete najít nejen v České republice, 
ale i v Německu a Rumunsku.  
 Společnost ENGESER GmbH po-
skytuje v oblasti kabelové konfekce 
systémová řešení optimalizovaná 
z hlediska zákazníka, technické plastové 
díly a kompletní portfolio dutinkových 
koncovek. 
 Jakou roli pro nového zákazníka hraje 
společnost Filipa KV s.r.o.?

Pro společnost ENGESER GmbH připra-
vujeme stripování (odizolování konců 
vodičů), cínování, kompletaci a stáčení 
kabelových svazků. Výroba probíhá 
na zařízeních zákazníka „střipovačce“ 
a „cínovačce“.
 Původně se zkušební zakázka rea-
lizovala v prostorech našeho dalšího 
zákazníka společnosti ept connector 
s.r.o., pro kterého provádíme vizuální 
kontrolu a osazování izolátorů.
 Tímto bychom velmi rádi poděkovali 
jednateli společnosti ept connector 
s.r.o. panu Ing. Tomášovi Musilovi, který 
byl natolik vstřícný a poskytl nám pro 
zakázku jiného zákazníka vlastní zázemí. 
Na zkušební zakázce se podílelo zhruba 
5 pracovníků, kteří pravidelně dojížděli  
do Svatavy z Dolního Žďáru, kde byl 
v té době pokles zakázek. I těmto pra-
covníkům děkujeme za ochotu téměř 
dva měsíce cestovat o kus dále a podí-
let se na nové zakázce.
 Po zaučení pracovníků se činnosti 
pro společnost ENGESER GmbH začát-
kem února 2021 přesunuly do provo-
zovny v Hroznětíně.  

Ani v Poděbradech, pod vedením 
Hanky Veselé, se nezahálí a naši 
zaměstnanci mají stále plné 
ruce práce. Hanka je velmi akční 
člověk a vždy se dokáže postarat 
o to, aby se za žádných okolností 
„nelenilo“.   
 Jedním ze stálých zákazníků pro-
vozovny v Poděbradech je společnost 
MEWA TEXTIL – MANAGEMENT, pro 
kterou již dva roky třídíme čistící utěr-
ky. Jelikož se jedná o společnost s velmi 
širokým portfoliem výrobků a služeb, 
byl nám zadán jednorázový projekt 
v podobě třídění čistících rohoží. 

 Rohože slouží jako podložka při 
opravách a údržbě nebo v citlivých 
částech strojů a zařízení. Rohož ve 
formátu olejové vany je perfektním 
řešením pro všechny profese, které 
se často potýkají s průsaky olejnatých 
a vodnatých kapalin. 
 Proč rohože vlastně třídíme? Jedná 
se o rohože, které mají vícenásobné 
použití. K nám putují  vyprané rohože, 
které se navážejí v takzvaných Saco-
nech.
 Naším úkolem je každou rohož 
zkontrolovat a vytřídit tak, aby se do 
oběhu nedostávaly kusy, které jsou již 

děravé nebo nesplňují požadavek na 
váhu, což by znamenalo nedostačenou 
absorpci.   

Redakce FB

Filipa KV získala   
nového zákazníka ENGESER GmbH

Poděbrady stále v jednom kole

 Stripování (odizolování) kabelů

 Absorpční rohož (zdroj-mewa.cz)
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Naše vize  
aneb výstavba logistického centra

Ve čtvrtek 25.02.2021 byla na 
hořické radnici uzavřena kupní 
smlouva na prodej pozemků prů-
myslové zóny za Miletou. Smlouvu 
za město Hořice podepsal starosta 
Aleš Svoboda a za naši společnost 
jednatel Leoš Vrbata.
 Naše společnost plánuje v Hořicích 
vybudovat administrativní, průmyslo-
vé, logistické centrum, jehož součástí 
budou i chráněné dílny. Nová provozov-
na by měla zajistit nová pracovní místa 
především pro občany Hořic a blízkého 

okolí. Na začátku projektu by mohlo 
vzniknout minimálně 40 nových pra-
covních míst, která by se později mohla 
navýšit až na 200.
 Výstavba centra by měla být rozděle-
na do dvou etap. Vize je taková, že  
1. etapa bude dokončena do dvou let 
od zahájení výstavby a 2. etapa zhruba 
do roku 2025.Pevně věříme, že se nám 
tento projekt podaří uskutečnit a opět 
se posunout ve svých aktivitách o kus  
dále.  

Redakce FB

 Starosta Hořic Aleš Svoboda, jednatel společnosti Filipa Leoš Vrbata
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Vážíme si našich zaměstnanců, 
kteří pracují srdcem
Těší nás, že máme stálé zaměst-
nance, kteří mají chuť podílet se 
na rozvoji a udržení chodu naší 
společnosti a věnují tomu nema-
lé úsilí a nasazení. Velmi si jich 
vážíme, protože svoji práci dělají 
srdcem, a jsem rádi, že máme 
příležitost jim i takto veřejně 
poděkovat. 
 Jedním z těchto zaměstnanců je 
všestranně nadaná paní Jitka Šopíková, 
která pracuje v naší provozovně v Boj-
kovicích jako švadlena. 
 Jitka od dětství bojovala s alopecií, 
což je autoimunitní onemocnění, které 
se projevuje vypadáváním vlasů a často 
i ochlupení. Příčiny mohou být různé, 
ať už jde o stresové vypětí, chybnou 
výživu nebo špatnou imunitu. Rodiče 
tehdy zkoušeli vše možné, vitamíny, růz-
né léčby, bylinky, ale nic nepomáhalo. 
Jitka se s tím musela naučit žít, přestože 
to nebylo vždy jednoduché. 
 Odpoutat se alespoň na chvilku od 
nemoci mohla Jitka díky ručním pracím, 
např. pletením. Už jako malé dítě byla 
velmi manuálně zručná a nadaná, krea-
tivitou jen hýřila a stále něco vymýšlela. 
Jak už to tak bývá, obor, ve kterém se 
paní Jitka vyučila, je z jiného soudku. 

Učila se na Zemědělské škole a po 
ukončení nastoupila jako sadař na 
Státní statek, kde dlouho nepobyla, 
neboť se jí po roce narodil syn Michal. 
Po ukončení čtyřleté mateřské dovole-
né nebyl příliš velký výběr zaměstnaní, 
a tak šla Jitka pracovat jako vazačka 
věnců do pohřební služby.
 V době, kdy měl syn nastoupit na 
střední školu, si Jitka uvědomila, že bu-
dou mít v souvislosti se studiem vyšší 
výdaje a vše je více finančně zatíží, 
a proto se rozhodla změnit zaměstnání 
a nastoupila do společnosti Moravia 
Cans a.s., ve které se vyrábějí aerosolo-
vé nádobky. 
Netrvalo dlouho a Jitce se zhoršil 
zdravotní stav, objevilo se středně těžké 
astma, hypertenze (vysoký tlak) a ne-
moc srdce. Kombinace onemocnění 
způsobila, že se Jitka ocitla v invalidním 
důchodu. 
 Od roku 2017 působí paní Jitka 
v naší provozovně v Bojkovicích, kde 
šije zdravotnické pláště pro našeho 
zákazníka spol. Dina-Hitex spol. s r.o. 
Velmi si váží svého vedoucího pana 
Pavla Řeháka, o kterém se více dočtete 
v dalším vydání našeho Filipa Bulletinu, 
ale už teď nám na něho Jitka prozradila, 

že je citlivý, férový a má krásný přístup 
k lidem. 
 Svůj volný čas tráví Jitka se synov-
cem nebo vytváří nádherná díla ze 
všeho, co jí přijde pod ruku. Ať už se 
jedná o látku, vlnu, beton nebo kámen, 
Jitka si se vším poradí a dokáže z těchto 
věcí vytvořit zajímavé výrobky.
 Jitka je i přese všechno, co ji v životě 
potkalo, velmi usměvavá a neustále po-
zitivně naladěná, což Vám mohu sama 
potvrdit. V Bojkovicích jsem na provoze 
strávila mnoho času a obětavějšího 
a energičtějšího člověka jsem nikde 
neviděla, na našem provozu jí velmi zá-
leží a kdykoliv někdo potřebuje pomoc, 
bez váhání zůstane a pomůže, za což ji 
neskutečně děkujeme.  

Redakce FB

 Andělská křídla od Jitky Šopíkové

 Svícen a dekorace od Jitky Šopíkové

 Jitka Šopíková,  
operátkorka šití v CHD Bojkovice

 Jitčin trpaslík

FILIPA BULLETIN  F I R E M N Í  B O H AT S T V Í 01 | 21
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Jaké budou letos Velikonoce

Velikonoce jsou nejvýznamnějším 
křesťanským svátkem, ale také 
obdobím lidových tradic spoje-
ných s vítáním jara. Řada rodin 
během nich udržuje spoustu let 
různé zvyky, které se postupem 
času příliš nemění. Mezi takovéto 
zvyklosti patří například cesta do 
kostela či za příbuznými. 
 V letošním roce však budeme muset 
své zvyky kvůli pandemii covid-19 

přizpůsobit tak, jak tomu bylo bohužel 
už i minulý rok. 
 Zatím nevíme, jak to letos bude s tra-
dicemi. Vzhledem k vládním opatřením 
pravděpodobně nebude možné, aby 
na Velikonoční pondělí vyrazili muži 
a chlapci za dívkami a ženami s ruč-
ně upletenou pomlázkou z vrbového 
proutí, aby je "pomladili" a za odměnu 
dostali ozdobnou stužku. 
 Zkusme přese všechno negativní, co 

se děje, najít na všem to pozitivní a Veli-
konoce, svátky jara, si užít na maximum.
Na chvíli se zastavte, zhluboka se na-
dechněte čerstvého vzduchu, odpočiň-
te si a zrelaxujte se.
 Upečte tradičního beránka a maza-
nec, a nezapomeňte ozdobit vajíčka. 
Malovaná vejce, pomlázka, mazanec, ale 
i beránek k Velikonocům neodmyslitel-
ně patří. 

Redakce FB

INGREDIENCE:

150 g másla
200 g cukru moučky
25 g vanilkového cukru
2 vejce (velikost L)
200 g plnotučného tvarohu
220 g polohrubé mouky
10 g prášku do pečiva

POSTUP:

Do misky dáme máslo, moučkový cukr, vanilkový cukr  
a šleháme, můžeme lehce zahřát.

Za stálého míchání přidáme vejce, poté plnotučný tvaroh 
a opět mícháme, aby těsto nezřídlo.
Do vzniklé hmoty pomalu přisypeme polohrubou mouku 
a prášek do pečiva, znovu vše důkladně promícháme  
a zlehka nalijeme do vymazané formy.
Pečeme na 180 stupňů  po dobu 30 až 40 minut.
Po upečení necháme beránka úplně vychladnout, aby se 
nám ho podařilo z formy vyklopit celého, a i tak je potře-
ba si počínat opatrně.
Mně se nejlépe osvědčila masivní litinová forma, kterou 
mám po své babičce. Věřím však, že každý má svůj fígl, 
jak beránka bezpečně vyklopit.

Recept na tvarohového velikonočního beránka



13

FILIPA BULLETIN  S O U T Ě Ž 01 | 21

Máme zde výherce naší soutěže  
o fota domácích mazlíčků, kde je hlavní výhrou  
roční předplatné O2 TV. Ani soutěžící, kteří se umístili  
na 2. a 3. místě, neodejdou s prázdnou a čeká na ně  
balíček s pochutinami.

1.
místo

Naprostý model Frank 
od Kateřiny Machalové

Výstavní Eggy  
od Terezy Schmidtové

2.
místo

Hvězdná Nelinka  
od Zdeňky Šenkeříkové

3.
místo

Všem ostatním, kteří se do soutěže zapojili  
a nevyhráli, děkujeme za zaslané fotky mazlíčků.  

Skutečně nás velmi těší, že jste stále s námi.



POZOOOOOR, máme pro vás novinku! Přinášíme vám zbrusu nové 
výhry za zaslanou tajenku a soutěžní otázky! Nemáte doma zvířecí 
mazlíčky a  klasický balíček byste nevyužili? Pokud tomu tak je, 
připravili jsme pro vás výběr produktů s  logem naší společnosti 
(dámské a pánské hodinky, outdoorová osuška, zápisník, nákupní 
košík a jiné). Volba je čistě na vás.
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Jsme velmi rádi, že jste během zimního období byli aktivní a zásobili  
nás hromadou odpovědí!  Jak je již zvykem, losujeme pouze 3 výher-
ce.  Štěstí se tentokrát usmálo na: Šafránková Jana, Exnerová Míla, 
Gajdůšek Petr. Výhercům moc gratulujeme! Jakmile si vyberete svoji výhru, 
nahlaste ji prosím svému nadřízenému a bude vám v co nejbližším termínu 
doručena. Všem zúčastněným jarní soutěže děkujeme.  

Zkuste své štěstí i v tomto čísle, opět soutěžíme o tři výhry, stačí odpovědět 
na následující soutěžní otázky:  
1) Kolik tun váží jeden stoh baterií v Brodcích? 
2) Kde se bude nacházet naše druhá lékárna?
Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku pošlete do 11. 5. 
2021 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je předejte svému nadřízenému.
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OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm 
umístěna v osmi různých směrech, přečtete tajenku po řádkách 
z nevyškrtaných písmen.

OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm 
umístěna v osmi různých směrech, přečtete tajenku po 
řádkách z nevyškrtaných písmen.

AMFORA
BALVAN
BRANKA
BRUSKA
BYRETA
ČALOUN
HŘÍBEK
KALIKO
KAPARA
KARAFA

KLOKAN
KNÍŽKA
KOKAIN
KOMPAS
KONTA
KORYTA
KOSTRA
KRYTKA
MANDLE
NÁSKOK

NOVINA
ORNICE
OSNOVA
PAJDAL
PATNÍK
PONTON
POSADA
PROTĚŽ
RANDÁL
RODINA

SLAVÍK
SOUPIS
STATUT
STOPA
SVĚDEK
TARTAN
TRUBKA

ADOPCE
ANILIN
ASKETA
AVERZE
BAŠTÝŘ
BEROUN
BOHÉMA
BOJKOT
BOUREC
ČÍŠNÍK

DOKAP
KAJMAN
KARETY
KRAJAN
KYRYSY
LEKNÍN
MAŠTAL
MELÍRY
MORDA
MUŠKÁT

NEAPOL
OBLEVA
OČNÍK
ORBITA
PERLA
PLAMEN
POKLID
POKYN
PONOR
RADON

RAMPA
ROHLÍK
ROLÁDA
ŘEDINA
ŠALBA
TAVIČ
TRYZNA
VÝKAZY

SUDOKU
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