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EDITORIAL

Vážení čtenáři,
zdravím Vás při čtení jarního vydání našeho
Filipa Bulletinu.

Jak jistě všichni sledujeme, současná situace na Ukrajině je naprosto katastrofální. Ještě před pár týdny bylo toto šílenství
pro všechny z nás naprosto nepředstavitelné, bohužel mocní tohoto světa situaci
nezvládli a dopustili ruskou agresi.
Ve světle aktuálního dění jsou jakékoliv
naše problémy naprosto marginální. Dokud máme své blízké vedle sebe, rodinné
zázemí a práci, nemůžeme si v podstatě
na nic stěžovat. Obrovské množství lidí jen
pár set kilometrů od nás přišlo o většinu
z toho. Každopádně ukrajinský lid projevuje obrovskou odvahu a statečnost. Už
proto je důležité, abychom i my z Filipy
přispěli, jak jen to půjde. Vlna solidarity
a pomoci, minimálně v České republice, je
obrovská a velmi důležitá.
Věřím, že se situace na Ukrajině v dohledné době vyřeší ve prospěch ukrajinského lidu a svět, nebo alespoň Evropa, se
zase stane bezpečným. Filipa v tuto chvíli
přispívá finančními prostředky na sbírky
a organizuje zajištění zázemí a vybavení

pro faru v obci Pecka, která poskytla azyl
pro několik matek s dětmi z Ukrajiny. Samozřejmě budeme v podpoře pokračovat,
dokud to bude nezbytné.
Ohledně situace ve společnosti Filipa
musím konstatovat, že i nás tato válka zasáhla, a to formou omezení logistických
provozů a tím pádem nedostatkem práce
pro naše zaměstnance. Situaci intenzivně
řešíme s cílem zachovat maximální množství pracovních míst. Aktuální stav v divizi
chráněných dílen je výrazně lepší než v divizi logistiky, zde zatím k zásadnímu poklesu zakázek nedošlo. To je první dobrá
zprava. Ta druhá je, že i v této situaci se
nám daří zajišťovat nové zakázky a rozvíjet
obchodní spolupráci. Každopádně věřím,
že i tuto těžkou zkoušku naše společnost
zvládne.
Doufám, že v letním editorialu pro Vás
budu mít už jen pozitivní zprávy.  
V rámci možností Vám přeji pohodové Velikonoce.
Váš Leoš Vrbata

POMOC

válečným běžencům
z Ukrajiny
Farnost Pecka, přechodný domov
pro 16 lidí z Ukrajiny

Ze spolupráce s Oblastní charitou
Jičín vzešla další potřebná akce v podobě urgentní žádosti pomoci s vybavením farnosti na Pecce, která pojme,
až 16 válečných běženců z Ukrajiny.
Pan farář Antonín Brychta nám poslal
podrobně zpracovaný seznam potřebného vybavení, od pořízení lůžkovin
přes vybavení kuchyně až po čisticí
prostředky.
My jsme se hned pustili do práce
a během jednoho dne se podařilo vše
potřebné nakoupit a dodat přímo na
faru. Jsme připraveni pomáhat kontinuálně a zajistit i následující potřeby
nových obyvatel fary.

Pan farář Antonín Brychta
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SPOLUPRÁCE

s Oblastní charitou Jičín
V zimním vydání bulletinu jsme psali o spolupráci s Oblastní charitou Jičín, která odstartovala zapojením do Tříkrálové sbírky, jejíž
výtěžek půjde na financování projektů pod záštitou charity. K výtěžku sbírky mezi zaměstnanci, který převýšil 6 000 Kč, připojila
společnost Filipa finanční dar na nákup vybavení pro Nízkoprahový klub PoHoDa Hořice.
Klub nabízí podporu dětem a mladým lidem ve věku od 8 do
20 let. Poskytuje jim možnost bezpečného trávení volného času
a nabízí radu a pomoc při řešení situací, se kterými si neumějí sami
poradit. Snaží se jim vytvořit takové podmínky, aby byli schopni
a ochotni podílet se na řešení svých problémů a lépe se s nimi vyrovnali. V činnosti klubu PoHoDa vidíme přínos a skupině mladých
lidí, kteří zajišťují jeho každodenní provoz, patří velké uznání. Proto jsme rádi, že jsme mohli podpořit klub nákupem vybavení pro
sport, vzdělávání a tvoření.  
redakce FB

Děkujeme
všem
zaměstnancům
společnosti
Filipa, kteří
se zapojili
do Tříkrálové
sbírky.
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BALENÍ NÁHRADNÍCH DÍLŮ
pro automobily v novém
Na podzim loňského roku probíhalo stěhování
provozu s označením 150, který zajišťuje balení
náhradních dílů pro zákazníka Magna Exteriors
(Bohemia) s.r.o., závod Liberec. Z haly v Kosmonosech, která již rozměrově neodpovídala požadavkům klienta, jsme putovali do nového
zázemí v D+D logistic parku v Brodcích. Tímto
stěhováním jsme navýšili kapacitu skladových
a výrobních ploch o téměř 100 % na současných
20 000 m2.
Přestěhování všech skladových zásob
znamenalo naložit a následně vyložit
celkem 280 kamionů, dále bylo nutné
přestěhovat všech 66 výrobních zařízení, 16 balicích pracovišť a vybavení
všech kanceláří. To představovalo na-

ložení a vyložení dalších téměř 50 kamionů.
Vzhledem k tomu, že stěhování výroby
náhradních dílů pro nás nebylo nic nového (prošli jsme si tím již v roce 2017, kdy
jsme se stěhovali v rámci areálu v Kosmonosech z haly DC4 do haly DC1), přidali
jsme si tentokrát k samotnému stěhování
i náběh nového projektu. Jedná se o balení náhradních dílů, nově pro nymburský
závod společnosti Magna.
Díky novému projektu se nám rozrost-

cedes nebo kamiony MAN. Množství dílů
není zanedbatelné, od přestěhování do
nových prostor v Brodcích jsme odeslali
již více než 1,5 milionů dílů.
Vedle nových prostor pro skladování
mělo stěhování přínos i pro naše zaměstnance, kteří mají v Brodcích k dispozici
prostornější sociální zázemí, jako jsou šatny nebo prostory pro odpočinek a jídlo.
Modernějšího a prostornějšího zázemí se
dostalo i vedoucím projektů a managementu společnosti v podobě prostorných

lo portfolio automobilek, pro které dnes
náhradní díly balíme. V současné době
nám prochází rukama náhradní díly pro
automobily značek ŠKODA, BMW, Seat,
Peugeot, Citroën, Toyota, Audi, VW, Mer-

kanceláří a jednací místnosti s průhledem
do provozu. Aktuálně připravujeme relaxační zónu pro naše zaměstnance, ale
o tom třeba zase někdy příště.   
Marek Hypl
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Zasedací místnost s průhledem do provozu

Prostorné kanceláře v Brodcích
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Tomáš Zvěřina, vedoucí logistiky Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., závod Liberec

DLOUHODOBÉ OBCHODNÍ VZTAHY
pomáhají překonat náročná období
S P O LU P R ÁC E S P O L E Č N O ST Í F I L I PA
A M A G N A P R O B Í H Á J I Ž Ř A D U L E T.
JAK HODNOTÍTE JEJÍ DOSAVADNÍ
PRŮBĚH A PŘÍNOS PRO SPOLEČNOST
MAGNA?
Věřím, že dosavadní oboustranně úspěšná spolupráce bude pokračovat i nadále.
Se společností Filipa realizujeme několik
projektů, například balení a dodávky náhradních dílů z logistického centra Brodce nebo zajištění logistických činností
Just In Time projektů v Liberci. Zde se
jedná o výrobu a dodávky nárazníků projektu Mercedes G, prahů pro Volkswagen
Passat, Arteon, dříve také projekt MAN.
Poslední roky jsou pro logistické firmy
z důvodu pandemie koronaviru, nedostatku polovodičů a nyní války na Ukrajině
extrémně náročné. Dlouhodobě fungující vztah je výhodou při hledání nejlepších
jednotlivých řešení v turbulentních časech, které nyní odvětví automotive a logistiky zažívají.

V M I N U LÝ C H M Ě S Í C Í C H P R O B Ě H L O
NÁROČNÉ STĚHOVÁNÍ PROVOZU DO
NOVÝCH PROSTOR LOGISTICKÉHO
AREÁLU V BRODCÍCH. JAK SE Z VAŠEHO POHLEDU CELÁ AKCE ZVLÁDLA? JAKÉ VÝHODY NOVÉ PROSTORY
PŘINESOU?
Dlouhodobě se nám v Magně daří rozšiřovat počty projektů a zákazníků a s tím
související růst zájmu o dodávky náhradních dílů. Na rostoucí poptávku musíme
být schopni pružně reagovat, proto bylo
nutné navýšit skladovací plochy a současně tuto službu sloučit pro oba závody
Magna Exteriors (Bohemia), tedy Liberec
a Nymburk. Relokace do logistického centra v Brodcích s dostatkem skladovacích
ploch nám umožňuje operativně vykrývat
požadavky zákazníků. Proto tento krok
vítám a hodnotím pozitivně. Podobnou
stěhovací akci jsme již absolvovali v logistickém parku Kosmonosy, a tak jsem
neměl strach z neúspěchu. Samotnou re-
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lokaci předcházelo mnoho hodin příprav
a jednání, což bylo klíčem úspěchu celé
akce. Projektové týmy obou společností,
Magny Bohemia Liberec a Nymburk na
straně jedné, a Filipy na straně druhé,
odvedly skvělou práci. Je před námi ještě
spousta úkolů, než bude celý proces stěhování dokončen, nicméně jeho přínosy
jsou patrné už nyní.
KDE VIDÍTE DO BUDOUCNA PROSTOR
PRO DALŠÍ ROZVOJ SPOLUPRÁCE?
V následujících měsících je nutná stabilizace procesů, případně optimalizace současných projektů. Zásadní je vývoj v celém odvětví automotive, z jehož úspěchu
mohou profitovat všichni spolehliví dodavatelé, včetně Magny a Filipy.  
redakce FB
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NOVÝ
PROJEKT

v Kosmonosech
Nové prostory skladu v Kosmonosech s označením DC1A pod vedením Václava Dvořáka fungují
nyní po mnoha týdnech provizorního režimu bez
omezení. Co říká pan Dvořák k počátkům projektu, který je také někdy označován německým
slovem Lagerung?
„Začátky nebyly úplně jednoduché.
Probíhal nábor nových zaměstnanců a jejich zaškolování, zároveň bylo potřeba
zajistit samotné fungování skladu. V hale
byly prováděny stavební úpravy, byla nutná výstavba regálů. To vše se dělo za plného provozu. Dnes jsou práce dokončeny
a pracujeme bez omezení,“ popisuje Václav Dvořák.
Do společnosti Filipa nastoupil v říjnu
2021 na pozici vedoucího projektu s bohatými zkušenostmi, které získal během
22letého působení na různých pozicích
v logistice. Začínal jako řidič vysokozdvižného vozíku, později řídil kamion, plánoval
logistické procesy a 11 let vedl logistický

tým čítající 140 lidí v nepřetržitém provozu. „Byla to zkušenost plná velkých výzev
a projektů, které se na začátku zdály nepřekonatelné. Jejich úspěšná realizace mi
umožnila posunout se jak profesně, tak
i po lidské stránce. Potkal jsem spoustu
zajímavých kolegů a zákazníků, kteří mě
inspirují dodnes,“ doplňuje Václav Dvořák.
V současné době se v hale DC1A skladuje v průměru 10 500 palet s celkovou
kapacitou 6 500 regálových pozic. Část je
uložena v blocích a část v regálech. Denně
se ze skladu vyskladní okolo 1 400 palet,

na příjmu zboží se naopak vyloží cca 45 kamionů. Prozatím zásobujeme 2 sklady ve
Škoda Auto, kde se každou hodinu otočí
jeden kamion.
„Přes všechny počáteční i současné problémy věřím, že společnou prací
dosáhneme očekávaných výsledků v co
nejlepší kvalitě. Touto cestou bych rád
využil příležitosti a chtěl bych poděkovat
především svému týmu, bez kterého bych
rozjezd a stabilizaci našeho projektu nedokázal,“ uzavírá Václav Dvořák.  
Václav Dvořák

FILIPA BULLETIN: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa. Vychází každé tři měsíce. Vydává Filipa, a.s. 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 složená ze zaměstnanců společnosti. Jazyková korektura: Mgr. Petr
Novák. Grafické zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím zasílejte na e-mailovou adresu: redakce@filipa.cz.
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Provoz

JABLONEC
NAD NISOU
Montáž objímek v Jablonci nad Nisou

Již při prvním nahlédnutí do prostor chráněné dílny v Jablonci
nad Nisou na vás dýchne klidná atmosféra. Zaměstnanci spolu
přátelsky hovoří a zároveň vykonávají systematické a přesné
úkony, dokud jim v rukou nevznikne hotový díl.
Pod vedením Michala Fabiána pracuje v jablonecké chráněné
dílně více než 100 zaměstnanců s různým stupněm postižení. Podílejí se na řadě projektů, často spojených s kompletací, skladováním nebo balením. Stejně jako v dalších dílnách Filipa, i zde se
dlouhodobě kompletují stavební objímky společnosti Suchánek
& Walraven, s.r.o., každý týden jich opustí dílnu kolem osmdesá-

ti tisíc. Již druhým rokem pokračuje spolupráce se společností
Porsche Česká republika s.r.o., pro kterou dílna zajišťuje provoz
e-shopu s příslušenstvím a suvenýry značky Volkswagen, Audi,
Seat a Cupra. V nejbližší době by se měla nabídka rozšířit o nový
shop pro koncového zákazníka. Pro jakou značku to bude, si zatím necháme pro sebe, a vy můžete tipovat.
Tyto dva projekty nejsou jedinými, které se v jablonecké provozovně realizují. Další Vám představíme v některých z příštích
čísel našeho bulletinu.   
redakce FB

Provoz BOJKOVICE

Chráněná dílna v Bojkovicích je vůbec nejvzdálenější pobočkou skupiny, ze
sídla společnosti v Lázních Bělohradu je to do moravského města v okrese
Uherské Hradiště bezmála 300 km. Provozovnu s 63 zaměstnanci vede již
druhým rokem Pavel Řehák, který sem nastoupil s jasným cílem: nastavit
procesy, stabilizovat pobočku a domluvit dlouhodobé kontrakty se zákazníky. Jak se mu tento cíl daří plnit?
„Pobočka se postupně stabilizuje, což se pozitivně projevuje i na
hospodářském výsledku, který se od mého příchodu zvýšil o více
než 300 %. Do budoucna chceme nadále růst, přijmout nové
zaměstnance a zajistit další dlouhodobý projekt. Samozřejmě
bude hodně záležet na dalším vývoji, který bohužel nemůžeme
Textilní kapsy do květináčů MMCITÉ
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nijak ovlivnit. V minulosti jsme se potýkali s vysokou nemocností
způsobenou pandemií koronaviru, a když se situace uklidňovala,
přišel konflikt na Ukrajině, který má dopad na celkovou ekonomickou situaci a projevuje se samozřejmě i na náladě lidí,“ komentuje současné dění Pavel Řehák.
A jaké zakázky v Bojkovicích aktuálně realizují? „Zajišťujeme
výstupní kontrolu pro CZ-Auto. Podařilo se obnovit šití jednorázových chirurgických plášťů pro společnost Dina-Hitex. Pro firmu
MMCITÉ šijeme textilní kapsy do velkokapacitních květináčů a od

ledna se spolu s poděbradskou pobočkou podílíme na třídění
průmyslových utěrek pro společnost MEWA.“ Co říci závěrem?
„Přeji všem hodně zdraví a važme si toho, co máme,“ uzavírá
naše povídání vedoucí chráněné dílny.  
redakce FB

HUMOR, který vznikl v posteli

Jiří Flekna (1959–2021) z Bakova nad Jizerou byl po těžkém
úrazu páteře více než třicet let upoutaný na invalidní vozík.
Přesto svůj život nevzdával. Začátkem 80. let začal kreslit
vtipy, které publikoval v časopisech, a za sebou měl i řadu
výstav na různých místech v České republice. První vtip vznikl v roce 1983, když byl Jirka hospitalizovaný v nemocnici.
Poté vznikly desítky vtipů, které byly inspirovány nemocničním prostředím, ale i dalšími situacemi ze života.
Vyvrcholením jeho tvorby měla být kniha kresleného humoru, na které začal spolu s přáteli pracovat. V březnu 2021
ovšem zasáhl osud a Jiří nás předčasně opustil. Protože byla

známa Jirkova konkrétní představa o knize, přátelé s jeho
rodinou se rozhodli vydat knihu in memoriam. Stalo se tak
v prosinci 2021. Kniha s názvem Když sranda vzniká v posteli představuje souhrn Fleknovy celoživotní tvorby. Doplněna je řadou fotografií a zajímavostí z autorova života.
Více informací i možnost zakoupení knihy najdete na www.
spokojeny-domov.cz/jiri-flekna.
Zakoupením knihy se nejen dobře pobavíte, ale také finančně podpoříte péči o potřebné v jejich vlastních domácnostech.
Mgr. Petr Novák
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TŘÍDÍM,
TŘÍDÍŠ,
TŘÍDÍME
ODPADY NÁM NEJSOU LHOSTEJNÉ
Řídit prosperující společnost nebo být její součástí stojí často nemalé úsilí. Podnikání může přinést radost, peníze i slávu, vždy s tím ale
souvisí mnoho povinností. Jednou z nich je nakládání s odpady. Ačkoli je tato povinnost firmám dána zákonem, díl odpovědnosti leží
na každém z nás, protože každý může svým zodpovědným chováním pomoci k ochraně životního prostředí.  
Nejlepší způsob, jak přistupovat k odpadům, je uvážlivost už při
spotřebě a předcházení vzniku velkého množství odpadů. Když už
odpad vyprodukujeme, je důležité jej správně vytřídit. Díky správnému třídění zajišťujeme, aby materiál neskončil spolu s ostatním
komunálním odpadem na skládce nebo ve spalovně, ale mohl být
znovu využit, tedy recyklován. Vytříděný odpad se stává vstupní surovinou pro výrobu nových produktů, které můžeme další dlouhé
roky používat. Recyklací šetříme přírodní zdroje, nezatěžujeme tolik

naši planetu a chráníme svůj životní prostor.
Společnost Filipa při svém provozu produkuje množství různých
obalů, které jsou pečlivě tříděny do speciálních kontejnerů na tříděný odpad odlišených barvou. Tyto nádoby jsou rozmístěné na vyhrazených místech v provozu. Při třídění mějte, prosím, na paměti, že
je důležité vhazovat co nejméně znečištěné obaly, a věřte, že vaše
vynaložené úsilí je investicí do budoucnosti, která se vám i vašim dětem vyplatí.
Na každém kontejneru pro tříděný odpad naleznete nálepku
s vyobrazením, co do tříděného odpadu patří, a co naopak recyklovat nelze. Ke stávajícím kontejnerům na třídění plastů a papíru nově
přibyly nádoby na bioodpad, sklo a kovy. Pro zjednodušení třídění
jsou i tyto nádoby opatřeny vizualizací, co vhazovat, a co nikoli.  
Lucie Hopová
PŘÍKLAD RECYKLAČNÍCH
ZNAČEK PRO PLASTY

P O J Ď M E S I T E D Y J E Š T Ě J E D N O U S H R N O U T,
P R O Č T Ř Í D I T O D PA D
Tříděním odpadu umožňujeme jeho další recyklaci.
Recyklací snižujeme množství odpadu odváženého
na skládky a do spaloven, šetříme tak životní prostředí.
Díky recyklaci vznikají užitečné a běžně využívané věci
(oblečení, obaly a různé spotřební zboží).
Snižuje se nutnost kácení dalších stromů, výroby dalších
ropných produktů.
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PET

PP

Polyethynelentereftatlát

Polypropylén

2

6

HDPE

DOBRÉ VĚDĚT
S tím, kam vytřídit obalové odpady, poradí symboly (písmena
a čísla), kterými jsou obaly označeny. Jedná se o tzv. „recyklační značky“, které tvoří trojúhelníkové grafické symboly doplněné o číselné či textové označení materiálu. V některých
případech je současně uvedeno číselné a textové označení.
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PS

Vysokohustotní polyetylén
(mikroten)

Polystyren

4

7

LDPE

Nízkohustotní polyetylén
(hovorově igelit)

10

O

Ostatní plasty
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Charitativní divize

FILIPA PROBONO
Téma, které v dnešní době nejde nezmínit, je
samozřejmě Ukrajina. Situace, kterou si většina
z nás snad ani neuměla představit, se stala bohužel skutečností a má dopad na každého z nás.
Chtěla bych poděkovat každému z vás, kdo pomáhá, ať už finančně, materiálně nebo takovým
způsobem, který je mu blízký a považuje ho za
správný. Každý jsme jiný, každý máme jiné názory a také každý vnímáme situaci na Ukrajině
a její dopad na Českou republiku jiným způsobem. Proto bych vás chtěla požádat, abychom se
v tomto směru vzájemně respektovali, respektovali názory svých kolegů a spolupracovníků, respektovali způsob, jakým pomáhají, a nesoudili
ty, kteří pomáhat nechtějí nebo nemohou. Važme
si naší svobody a demokracie, díky které máme
právo na vlastní názor a vlastní rozhodnutí.
Vedení společnosti Filipa vnímá pomoc

Ukrajině jako samozřejmost, a proto se
zapojuje jak do pomoci ukrajinským občanům, kteří jsou již na území České republiky, tak těm, kteří jsou ve svých domovech
uprostřed válečného konfliktu.
Posláním ombudsmana je pomáhat zaměstnancům společnosti a podporovat je,
a proto jsem moc ráda, že se mohu podílet
i na další formě pomoci, kterou Filipa poskytuje i mimo společnost.
1. ledna 2022 byla založena nová charitativní divize Filipa ProBono, jejímž cílem
je podporovat regionální sociální projekty.
Již v lednu jsme se stali generálním partnerem Oblastní charity Jičín a domluvili
jsme se na dlouhodobé a kontinuální spolupráci. Rozhodli jsme se podpořit aktivity
této významné charitativní organizace
pro její dlouholetou historii a důvěryhod-

VÝSLEDKY

nost. Zároveň oceňujeme, že získané prostředky od dárců jsou alokovány převážně
v našem regionu, a to seniorům, lidem
s postižením, mládeži i rodinám. Prvním
společným projektem Filipa ProBono
a Oblastní charity Jičín byla Tříkrálová sbírka. Děkujeme i vám všem, kteří jste se do
této sbírky zapojili a přispěli do kasiček na
provozovnách. S touto sbírkou byl spojen
i finanční dar na vybavení pro hořický nízkoprahový klub PoHoDa.
Spolupráci jsme navázali i s Domovem
bez bariér v Hořicích a s Obchodní akademií, odbornou a praktickou školou Olgy
Havlové v Janských Lázních. Věříme, že
touto pomocí alespoň trochu usnadníme
život lidem, kteří to potřebují.   
Miroslava Jelínková

A tady už je správný výsledek:
1 – Lukáš Ouředníček
2 – František Francl
3 – Jana Lejsková
4 – Růžena Heková
5 – Lucie Hopová
6 – Otto Smolík
7 – Matěj Horák
8 – Zdeněk Svoboda
9 – Michal Pípal
10 – Leoš Vrbata
11 – Tomáš Pěnička
Pokud nemáte zimní číslo při ruce, prolistovat si ho můžete
i na stránkách filipa.cz/filipa-bulletin/.

tipovací soutěže
V zimním vydání bulletinu jste mohli v soutěži
Poznáte své kolegy? na fotografiích z dětství tipovat,
o kterého člena vedení společnosti Filipa se jedná. Úkol
to byl vskutku náročný, a tak se ani vítězovi nepodařilo
tipnout správně všechny, nicméně odměnu si bez diskuze
zaslouží. Voucher pro dvě osoby do Krkonoš na zapůjčení
koloběžky a jízdenku na lanovku Černohorský express získává Lukáš Merva, vedoucí provozu LF. Gratulujeme.

11

FB / JARO / 22
VELIKONOCE

ZVYKY A TRADICE

spojené s dobou velikonoční
Přichází období, které většina z nás vyhlíží s velkým očekáváním
a nadějí. Dny se prodlužují, sluneční paprsky získávají na intenzitě a teplota pozvolna stoupá. Přicházejí Velikonoce, svátky jara,
které si po mnoha staletích i v moderní době zachovávají řadu
tradic a zvyků.
Přestože je Česká republika poměrně malá svou rozlohou, má
oslava svátků jara v různých koutech naší vlasti určité odlišnos-

ti. Začněme tím, co jednotlivé regiony v Čechách a na Moravě
spojuje: nikoho asi nepřekvapí, že je to návštěva s pomlázkou
a vyšlehání žen a dívek za účelem získání koledy. V této pohanské tradici mnozí vidí násilí nepřijatelné pro 21. století, jiní si bez
potřebného omlazení nedokážou Velikonoce vůbec představit,
neboť pro ně symbolizuje pevné zdraví, pružnost a svěžest, které
ženám vydrží po celý nadcházející rok.

VRBOVÁ POMLÁZKA

Velikonoční vyšlehání se nemůže obejít bez vrbové pomlázky. Tradice praví, že chlapci a muži pletou pomlázku
z 6 až 12 čerstvých proutků a zdobí ji pouze jednou bílou
stuhou, další, barevné stuhy si vykoledují u dívek. Na Moravě se dodnes pletou několikametrové pomlázky, které
nesou všichni vesnicí společně. A když už jsme na Moravě, ani o velikonočním veselí nesmí chybět víno, domácí
pálenka a dobré jídlo!
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VS ET ÁL ILKE O RN OO SC TE E M E

ŘEHTÁNÍ, HRKÁNÍ, RACHÁNÍ
I HAFROVÁNÍ

BARVENÍ KRASLIC

Vejce jsou již odedávna považována za symbol plodnosti,
zrození, úrody, vzkříšení a nového života. Slovo kraslice
má svůj původ na severovýchodě Čech a teprve až na
počátku 19. století se rozšířilo do zbytku republiky. Právě do techniky zdobení vyfouknutých vajec se promítají
regionální odlišnosti a názvy kraslic asi nejvíc. Setkáváme
se s voskovým batikováním, rytím, gravírováním, zdobením slámou, korálky nebo krajkou. Na Valašsku a Slovácku bylo v minulosti dokonce zvykem malovat syrová, neuvařená vejce jako symbol zrození nového života.

Jiný kraj, jiný název, rachot stejný. Na Zelený čtvrtek odlétají dle tradice všechny zvony do Říma, a proto je musí
třikrát denně zastoupit řehtačky. Mladí muži pobíhají po
vsi a s hlasitými řehtačkami chodí od stavení ke stavení.
Na Zelený čtvrtek také nezapomeňte sníst jidáše potřeného medem, abyste byli celý rok v pohodě a fit.

VELIKONOČNÍ
SOUTĚŽ

TRADICE I KOMERCE
RUKU V RUCE

Nelze pominout, že vedle náboženských svátků a oslavy
jara jsou Velikonoce také významným komerčním svátkem, na který se obchodníci připravují už od zimních
měsíců. Většina domácností se na čtyři dny volna bohatě
zásobí, a velikonoční tržby tak stoupnou o stovky miliónů korun. Nezapomeňte si velikonoční nákupy zajistit
včas, protože Velikonoční pondělí se řadí k tzv. velkým
svátkům a to znamená, že všechny obchody s prodejní
plochou nad 200 m2 musí mít zavřeno.

Zdobíte kraslice netradičním způsobem? Je pro vás nákup pomlázky v obchodním centru nepředstavitelný
a pletete si vlastní? Letošní mazanec se vám obzvlášť
vyvedl? Zašlete nám na adresu redakce@filipa.cz fotky
s velikonoční tematikou. Nejpovedenější z nich odměníme zajímavou cenou. Dva z vás získají voucher pro sebe
a doprovod na Černou horu s jízdenkou Černohorským
expresem a sešupem zpátky na koloběžce.
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Jsme velmi rádi, že jste během zimního období byli aktivní a zásobili nás mnoha správnými odpověďmi, ze kterých jsme vylosovali tři výherce, tentokrát se štěstí usmálo na naše tři kolegyně:
Vendulu Hátlovou, Janu Rulcovou a Jiřinu Matouškovou. Všem
moc gratulujeme! Výhry byly předány nadřízeným, u kterých si je,
prosím, vyzvedněte. I v tomto čísle pro vás máme připravené atraktivní ceny, tak neváhejte a zapojte se do luštění! Nezapomeňte při-

pojit odpovědi na následující soutěžní otázky: 1) Protože ve Filipě
odpovědně třídíme, rozšířili jsme množství kontejnerů. Které tři
nové nádoby na třídění přibyly ke stávajícím na plast a papír?
2) Kolik peněz se vybralo v Tříkrálové sbírce, která se uskutečnila na začátku roku ve Filipě? Odpovědi na soutěžní otázky
spolu s vyřešenou tajenkou zašlete do 31. května 2022 na e-mail
redakce@filipa.cz nebo ji předejte svému nadřízenému.
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MOZKOVÝ TRÉNINK
O S M I S M Ě R K A / Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm umístěna v osmi různých směrech, přečtete tajenku po řádkách z nevyškrtaných písmen.

D O P L Ň O V A C Í O S M I S M Ě R K A / Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm umístěna v osmi různých směrech,
přečtete tři tajenky z písmen doplněných do prázdných políček
a čtvrtou tajenku z nevyškrtaných písmen.

ALPAKA
BEDEKR
BODLÁK
CVALÍK
FAZOLE
HAVANO
KOLEDA
KORBA
KVAKOŠ

BĚLOST
CIHLA
CITRÍN
DEBATA
DURIAN
DŽUNKA
EBONIT
EPIČKA
KLAMAČ

LAMBDA
MILION
NÁPLET
OBALEČ
OBLAKA
OBRUBA
ODRŮDA
OMÁČKA
OSADA

PANTER
PLATBA
PODMĚT
POLENO
POLEVA
POSKOK
POZICE
PROKOP
PROSO

RODIČE
ROKOKO
SERVÁC
SKALKA
SMRČEK
SONETY
ŠŤAVEL
VĚŠTEC
VLÁSEK

SUDOKU /
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KLOAKA
KLOUB
KOLJA
KORUNA
KOTOUL
KRYSA
KŠTICE
LAMPAS
NORKA

OBLEK
OUBYTĚ
PANIKA
PARNÍK
PIASTR
POETA
POLICE
POUTKO
PRKNA

RAŠPLE
SEDLÁK
STRANA
TITULY
TRAKCE
TRNAVA
TUPOST
TURNAJ
VATON

VE SPOLUPRÁCI S

NABÍZÍME ZAMĚSTNANCŮM

KAŽDÝ MĚSÍC 2 % ZE MZDY NAVÍC NA BĚŽNÝ ÚČET
AŽ DO VÝŠE 10.000 KČ PO DOBU 12 MĚSÍCŮ
Čistá mzda:

Výše měsíční odměny:

Za rok od nás získáte:

8 000 Kč

160 Kč

1 920 Kč

10 000 Kč

200 Kč

2 400 Kč

15 000 Kč

300 Kč

3 600 Kč

20 000 Kč

400 Kč

4 800 Kč

30 000 Kč

600 Kč

7 200 Kč

40 000 Kč

800 Kč

9 600 Kč

Stačí si pouze založit běžný účet u
Osobně na kterékoli pobočce UniCredit Bank
Online odkudkoli a kdykoli
U bankéře, který navštíví pobočku naší společnosti v rámci dne s UniCredit Bank

ŠIROKÁ NABÍDKA DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB:
SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR
HYPOTÉKA
ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
AUTO ÚVĚR A ZELENÝ AUTO ÚVĚR
Založení účtu je ZDARMA, potřebujete pouze občanský průkaz a mobilní telefon.
Mobilita účtu – zástupci Unicredit Vám zajistí převedení trvalých příkazů.
K běžnému účtu Vám bude zřízen kontokorent – základní výše 750 Kč s možností postupného
navyšování.

V případě zájmu o tuto službu informujte své nadřízené
a uskutečníme den s UniCredit Bank na Vaší pobočce.

