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Vážení spolupracovníci, vážení obchodní part-
neři. Na úvod bych Vám všem chtěl v  první 
řadě touto cestou poděkovat za spolupráci 
v letošním roce.
	 Rok	2022	 vnímám	 jako	 třetí	 krizový	

rok	 v  řadě	 ve	 smyslu	 covidu,	 výpadků	

výroby	u našich	partnerů,	inflace	a zvy-

šování	 cen	 energií.	 Proto,	 o  to	 více,	

oceňuji	 letošní	dosažené	výsledky.	Do-

konce	se	dle	předběžných	ukazatelů	po	

finanční	 a  obchodní	 stránce	 bude	 jed-

nat	o rok	rekordní.

	 Situace	 pro	 dosažení	 takových	 vý-

sledků	 nebyla	 rozhodně	 jednoduchá.	

Naše	 společnost	 čelila	 náhlému	 ukon-

čení	 logistického	 projektu	 zásobování	

dílů	závodů	Škoda	Auto	v Rusku	vlivem	

války	na	Ukrajině,	a bohužel	ke	konci	le-

tošního	 roku	 došlo	 k  ukončení	 dalšího	

dlouhodobého	 logistického	 projektu	

zásobování	výrobních	linek	materiálem	

Škoda	Auto	v Mladé	Boleslavi.

	 Každopádně,	 jak	 zmiňuji	 v  úvodu,	

rok	 2022	 se	 Filipě	povedl	 a  za	 to	Vám	

náleží	velké	poděkování.

	 Pojďme	 trochu	 nahlédnout	 do	 bu-

doucnosti,	na	rok	2023.	Plány	jsou	opět	

ambiciózní	a úkolů	bude	dost.	Čeká	nás	

několik	 klíčových	 momentů.	 Hlavním	

bude	dokončení	prvního	developerské-

ho	projektu	výstavby	výrobní	a logistic-

ké	haly	v Hořicích	v polovině	roku	a ná-

sledný	rozjezd	činností	v tomto	areálu.	

Připomínám,	 že	 zde	 v  první	 fázi	 najde	

nové	 pracovní	 uplatnění	 45	 až	 50	 pra-

covníků.	

	 Dalším	klíčovým	úkolem,	který	 je	 již	

rozpracovaný,	 bude	otevření	 a  rozjezd	

nové	provozovny	většího	 rozsahu	v di-

vizi	chráněných	dílen	v regionu	Teplice.	

Též	 stabilizace	 pobočky	 Plzeň	 a  rozvoj	

klientského	portfolia	nejen	pro	poboč-

ku	Plzeň,	ale	celkově	v rámci	celorepub-

likových	aktivit.	

	 Samozřejmě	budeme	i nadále	pokra-

čovat	 ve	 vydávání	 Filipa	Bulletinu,	 kde	

průběžně	všechny	novinky	a zajímavos-

ti	naleznete.	

	 Věřím,	 že	 rok	 2023	 přinese	 celkové	

zklidnění,	stabilitu	a pohodu	do	našich	

soukromých	a pracovních	životů.		

Všem Vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Váš Leoš Vrbata

  Firemní vánoční atmosféra
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PRO BONO  
– charitativní divize společnosti FILIPA

  PoHoDa  Tříkrálová sbírka

PRO BONO bude slavit 1. ledna 2023 první rok 
a já bych ráda shrnula, co vše se nám podařilo 
podpořit.

PRO	 BONO	 se	 stalo	 generálním	 part-

nerem	 Oblastní	 charity	 Jičín	 (OCHJ)	

a díky	tomuto	partnerství	 jsme	podpo-

řili	Nízkoprahové	kluby	PoHoDa	v Hoři-

cích,	Exit	v Jičíně	a Relax	v Nové	Pace.	

Vybavili	jsme	pro	maminky	s dětmi	faru	

na	Pecce,	kde	se	postupně	vystřídalo	7	

dospělých	a 18	dětí.	Centrum	Sasanka,	

které	pomáhá	sociálně	aktivizační	služ-

bě	 pro	 rodiny	 s  dětmi	 a  další	 její	 akti-

vita,	 je	 sociálně	 právní	 ochrana	 dětí.	

Věcným	darem	 jsme	podpořili	Charitní	

pečovatelskou	službu	v Kopidlně	a vel-

mi	náročný	projekt	Domov	RváčOff	pro	

děti	s poruchou	autistického	spektra.

	 PRO	BONO	měla	i další	aktivity	mimo	

OCHJ,	a to	v podobě	věcného	daru	pro	

Domov	bez	bariér	v Hořicích	a finanční	

podpory	matek	a otců	samoživitelů.

Pod	záštitou	PRO	BONA	se	letos	poda-

řilo	 rozjet	 projekt	 dílniček	 v Obchodní	

akademii,	 odborné	 a  praktické	 škole	

Olgy	Havlové	v Janských	Lázních.	Přímo	

v této	škole	 jsou	zřízeny	dílničky	a stu-

denti	pracují	na	tvorbě	„čmuchacích“	ko-

berečků,	navlékání	korálků	atd.	Hledání	

vhodné	 pracovní	 náplně	 není	 snadné,	

ale	 jsme	velmi	motivováni	představou,	

že	 si	 studenti	 této	 speciální	 školy	 bu-

dou	moci	v rámci	svých	možností	přivy-

dělat	a zároveň	si	vyzkoušet	zapojení	se	

do	pracovního	procesu,	a z toho	máme	

velkou	radost.	Co	nás	čeká	v nejbližších	

dnech,	je	druhý	ročník	Tříkrálové	sbírky.	

V prvním	ročníku	se	podařilo	 rozmístit	

pokladničky	 v  provozovnách	 Lázních	

Bělohradě,	Jablonci	nad	Nisou,	Kopidl-

ně,	Kosmonosech	a KV,	kde	byla	sbírka	

jedna	z nejúspěšnějších.

	 V  příštím	 roce	 budeme	 pomáhat	 dál	

a podporovat	projekty,	které	dávají	smy-

sl,	pomáhat	organizacím,	skupinám	i jed-

notlivcům,	kteří	naši	pomoc	potřebují.

	 Na	závěr	bych	ráda	poděkovala	všem	

kolegům,	 kteří	 pomáhají	 v  aktivitách	

PRO	BONA,	a popřála	všem	krásný	ad-

ventní	čas,	klidné	Vánoce	a do	nového	

roku	jenom	to	nejlepší.		
Ing. Miroslava Jelínková

ředitelka charitativní divize 

  Dar pro pečovatelskou službu v Kopidlně



4

F B  /  Z I M A  /  2 2
P O D P O R U J E M E

PRO BONO 
a její první benefice
PRO BONO ve spolupráci s Oblastní charitou Jičín uspořádali první benefiční večer. 
Benefice se uskutečnila 22. 11.  2022 v Masarykově divadle v Jičíně. Představili jsme 

zde naši charitativní divizi PRO BONO, její smysl a cíle pomoci. Během večera jsme 
předali šek pro Oblastní charitu Jičín na aktivity, které podporujeme po celý rok.

Ombudsmanka na cestách
V průběhu letošních podzimních měsíců jsem navštívila několik našich 
chráněných dílen v rámci mých pravidelných cest. Podívala jsem se, co 
se změnilo s pracovním prostředím i s lidmi, kteří zde pracují a zároveň 
aby zaměstnanci těchto provozoven věděli, že jsem tu pro ně a mohou 
se na mne obrátit.

Velkou	radost	mám	z nově	vzniklé	dílničky	v Obchodní	akade-

mii	Olgy	Havlové	v Janských	Lázních,	se	kterou	již	několik	let	

spolupracujeme.	 V  letošním	 roce	 se	 nám	 společnými	 silami	

podařilo	vytvořit	nejen	zázemí	chráněné	dílny,	ale	také	zajis-

tit	vhodnou	pracovní	náplň	pro	děti	s postižením,	které	tuto	

školu	navštěvují.	Děti	mají	možnost	zapojit	se	do	pracovního	

procesu,	vydělat	si	nějaké	peníze	a být	tak	užiteční,	což	je	pro	

ně	velmi	důležité.	Více	se	o tomto	programu	dozvíte	v dalším	

článku.		

	 Navštívila	 jsem	 také	 “Kávéčko”,	 jehož	 dvě	 provozovny	 se	

v letošním	roce	přestěhovaly	do	nových	prostor,	a proto	mne	

zajímalo,	 jak	 nové	 prostředí	 vypadá	 a  hlavně	 jak	 ho	 vníma-

jí	 zaměstnanci.	 V  chráněných	 dílnách	 v Hroznětíně,	 Svatavě	

a Chodově	jsem	měla	možnost	popovídat	si	nejen	s vedením	

provozoven	 ale	 i  s  našimi	 zaměstnanci	 ať	 už	 o  pracovních	

nebo	soukromých	aktivitách	a potěšilo	mne,	že	je	práce	baví	

a váží	si	jí,	protože	ne	všude	je	jí	dostatek	jako	tady.		Velkou	

oporou	 je	 jim	 určitě	 i  milá	 paní	 vedoucí,	 Klára	 Pauloušová,	

která	má	vždy	úsměv	na	tváři.	

	 Nová	chráněná	dílna	vznikla	v  letošním	roce	v Plzni.	Pro-

vozovna	má	velmi	hezké	zázemí	a nachází	se	v dobré	lokalitě,	

proto	 zde	 vidím	 velký	 potenciál	 pro	 další	 rozvoj	 a  fungová-

ní.	Zaměstnanci	v Plzni	skládají	a kompletují	hračky	pro	děti	

a z každé	dokončené	hračky	mají	velkou	radost.	

	 Již	po	několikáté	jsem	navštívila	i pobočku	v Jablonci	nad	

Nisou,	která	se	v současné	době	potýká	s nedostatkem	práce,	

ale	díky	 skvělému	 vedoucímu,	panu	Michalovi,	 jsou	 zaměst-

nanci	o této	situaci	informováni	a společně	věří,	že	příští	rok	

bude	práce	více.	V této	chráněné	dílně	probereme	se	zaměst-

nanci	vždy	nepřeberné	množství	témat,	ale	těší	mne,	že	se	po	

každé	rozcházíme	v dobré	náladě	a s chutí	pracovat.		

	 Práce	ombudsmanky	nejsou	jen	návštěvy	provozoven,	ale	

v  průběhu	 celého	 roku	 přijímám	 podněty	 od	 zaměstnanců,	

které	se	nejčastěji	týkají	pracovních	problémů	na	pobočkách.	

Konkrétně	se	jedná	o žádosti	o vylepšení	pracovních	podmí-

nek,	 pracovního	prostředí,	 problémy	mezi	 zaměstnanci,	 ně-

kdy	i špatná	informovanost	a podobně.	Všechny	podněty	se	

snažím	ve	spolupráci	s vedoucími	poboček	řešit	a  jsem	moc	

ráda,	že	i díky	jejich	vstřícnosti	a součinnosti	se	nám	daří	na-

lézt	řešení,	které	vede	ke	spokojenosti	obou	stran.	

	 Právě	 se	 nacházíme	 uprostřed	 adventu,	 času,	 který	 by-

chom	měli	 strávit	 společně	 a  v  klidu,	 proto	 bych	 vám	 chtě-

la	popřát	krásné	a pokojné	Vánoce	a do	nového	roku	hlavně	

pevné	zdraví.		
Ing. Miroslava Jelínková

ombudsmanka

  Předání šeku pro Oblastní charitu Jičín   Benefiční večer
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CHRÁNĚNÁ  
DÍLNA 
v Janských Lázních
V předchozím článku byla krátká zmínka o chrá-
něné dílně v Janských Lázních, která se nachází 
přímo v prostorech Obchodní akademie, odborné 
školy a  praktické školy Olgy Havlové. Rádi by-
chom Vám přiblížili celý koncept této spolupráce 
a školu jako takovou.

Tato	škola	poskytuje	středoškolské	vzdě-

lání	 lidem	 s  tělesným	 postižením	 nebo	

zdravotním	 omezením.	 Možnost	 výběru	

mezi	 třemi	 obory,	 jejich	 vzájemná	 pro-

stupnost	a komplexní	péče	jsou	přednos-

tí	 této	 školy	 s  celorepublikovou	 působ-

ností.	Žáci	zde	mají	možnost	ubytování	na	

internátu,	 který	 je	 propojen	 s  budovou	

školy.	 K  dispozici	 jsou	 dvoulůžkové	 po-

koje	 s  příslušenstvím,	 společenské	míst-

nosti	a široká	nabídka	volnočasových	ak-

tivit.	 Provoz	 internátu	 je	 zabezpečen	 ve	

školním	roce	i o víkendech,	takže	žáci	ze	

vzdálených	míst	nemusejí	odjíždět	každý	

týden	domů.	Podporou	 je	dále	poskyto-

vání	poradenské	služby	ve	Speciálně	pe-

dagogickém	centru,	 rehabilitační	 a  zdra-

votnická	 péče.	 Nalézt	 zde	 však	 můžete	

i bazén	a prostornou	tělocvičnu,	které	se	

využívají	nejen	při	vyučování,	ale	i pro	re-

laxaci	ve	volném	čase.	Žáci	mají	možnost	

využívat	 počítačové	 učebny	 a  zajištěn	 je	

taktéž	stálý	přístup	k	internetu.	Studiem	

na	 této	 škole	 získávají	 absolventi	 mož-

nost	uplatnit	se	na	trhu	práce	s náležitou	

kvalifikací.

	 Co	 o  tomto	 programu	 a  společné	

spolupráci	uvedla	paní	Ivana	Vyvlečková,	

zástupkyně	 ředitelky	 –	 přijímací	 řízení	

a praxe?

	 „V  rámci	 tranzitního	 programu	 naší	

školy	a pětileté	spolupráce	se	společností	

Filipa,	a.	s.	Lázně	Bělohrad	se	nám	společ-

ně	podařilo	zřídit	v naší	škole	chráněnou	

dílnu,	která	je	určena	našim	žákům.

	 Firma	 naše	 žáky	 zaměstnává	 na	 zkrá-

cený	 úvazek.	 Plnoletí	 žáci,	 pobíratelé	

invalidního	 důchodu,	 pracují	 v  odpoled-

ních	hodinách	přímo	 v prostorách	 školy.	

Společnost	 Filipa	 jim	 pravidelně	 dodává	

materiál,	žáci	pak	vyrábí	například	„čmu-

chací“	 koberečky	pro	pejsky	nebo	navlé-

kají	 korálky.	 V  nejbližší	 budoucnosti	 by	

měli	rovnat	temperové	barvy	do	krabiček	

a  balit	 vánoční	 dárky	 pro	 Českou	 televi-

zi.	 Pro	manuálně	 handicapované	 žáky	 je	

připraveno	 sledování	 a  vyhodnocování	

kamerových	záznamů	v jednotlivých	pro-

vozovnách	společnosti	Filipa.

	 Cílem	 celého	 projektu	 je	 již	 v  době	

studia	střední	školy	naučit	žáky	správným	

pracovním	 návykům,	 zodpovědnosti	 za	

kvalitně	odvedenou	práci,	 pravidelnému	

režimu,	 týmové	 spolupráci	 a  jednání	 se	

zaměstnavatelem.	V neposlední	řadě	jde	

o  inkluzivní	záměr,	přiblížit	naše	žáky	re-

alitě	pracovního	prostředí,	 realitě	 života	

zaměstnanců	ve	firmách.	Tento	krok	má	

samozřejmě	 vést	 ke	 zvýšení	 úspěšnosti	

zaměstnávání	mladých	lidí	se	zdravotním	

znevýhodněním	zpočátku	na	chráněném	

trhu	práce,	později	i otevřeném	trhu	prá-

ce.	V letošním	září	se	do	projektu	zapojilo	

11	žáků	školy.	Věříme,	že	počet	žáků,	kte-

ří	budou	chtít	pracovat,	se	bude	zvyšovat.	

	 Škola	má	dlouholetou	tradici	ve	spolu-

práci	se	sociálními	podniky	formou	exkur-

zí,	praxí	jednodenních	i souvislých	několi-

kadenních.“			
Redakce FB

  Navlékání korálků   Příprava čmuchacích koberečků

  Usměvaví žáci chráněné dílny 
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Rok 2022 přinesl pro skupinu Filipa několik významných a dalo by se říct 
i historických milníků. Na konci roku 2021 společnost Filipa, s.r.o., změnila 
právní formu a do roku 2022 již vstupovala jako akciová společnost, jedi-
ným akcionářem se stal pan Leoš Vrbata a bylo jmenováno představenstvo 
společnosti v čele s předsedou Ing. Michaelem Pípalem a členy Ing. Ottou 
Smolíkem a Františkem Franclem. Zároveň tito pánové zastávají funkci jed-
natelů v ostatních společnostech skupiny Filipa.

V průběhu	roku	docházelo	k dalším	přeměnám	společností	Filipa,	

záměrem	bylo	 vybudovat	 silnou	 značku	a  stabilní	pozici	 společ-

nosti	Filipa,	a.s.	na	trhu.	V rámci	těchto	přeměn	se	dosáhlo	i opti-

malizace	interních	procesů	a fungování	celé	skupiny.	

	 Skupina	Filipa	klade	důraz	na	inovaci,	modernizaci,	bezpečnost	

a kvalitu.	To	platí	 i v případě	podpůrných	procesů.	Pod	pojmem	

podpůrné	procesy	si	můžete	představit	veškerou	administrativní	

podporu	společnosti.

	 V  letošním	 roce	 se	 podařilo	 podpůrným	 procesům	 nastavit	

a  dokončit	 workflow	 –	 automatizovaný	 proces	 schvalování	 ob-

jednávek	materiálu,	zboží	či	 služby.	Prostřednictvím	softwaru	 je	

zajištěn	oběh	dokumentů	v elektronické	podobě,	možnost	zaslání	

objednávky	na	dodavatele	a archivace	těchto	dokumentů.	S tím	

souvisí	i definice	a přidělení	oprávnění	uživatelům	dle	pracovního	

zařazení.	Na	nastavení	tohoto	procesu	se	podílelo	především	od-

dělení	nákupu,	IT	a účtárny.

	 IT	oddělení	se	v roce	2022	zabývalo	hlavně	bezpečností	a pre-

ventivními	 opatřeními.	 Za	 pomoci	 penetračních	 testů	 se	 ověřo-

vala	možnost	útoku	z venkovního	internetu	a následně	proběhla	

opatření,	která	takový	útok	znemožní.	Kolegové	z IT	také	věnovali	

pozornost	bezpečnému	a spolehlivému	zálohování	veškerých	fi-

remních	dat.	V logistických	provozech	začali	pravidelně	testovat	

záložní	řešení,	tedy	spuštění	systému	ze	záložních	serverů,	a za-

vedli	 pohotovostní	 službu,	 která	 umožňuje	 okamžitou	 dostup-

nost	IT	podpory	v případě	výpadku	připojení	či	jiné	havárie,	kdy	je	

zapotřebí	obnovit	chod	provozu.	Tato	služba	kopíruje	směnnost	

jednotlivých	provozů	a je	k dispozici	24	hodin	po	celý	týden.	

	 Na	 závěr	 bych	 chtěla	 poděkovat	 všem	 kolegům,	 kteří	 se	 na	

těchto	projektech	podíleli,	za	jejich	spolupráci,	odhodlání	a vytr-

valost.	Věřím,	 že	 i  v  roce	2023	budeme	s optimalizací,	 automa-

tizací	a bezpečností	 interních	procesů	pokračovat	 tak,	abychom	

ostatním	kolegům	práci	s administrativou	co	nejvíce	usnadnili.

	 Všem	přeji	krásné	a pohodové	Vánoce	a do	nového	roku	hlav-

ně	pevné	zdraví.			
Růžena Heková

INOVACE, MODERNIZACE
a novinky z podpůrných procesů 
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OTEVŘENÍ NOVÉ CHRÁNĚNKY ZA 4 MĚSÍCE 
aneb Spolupráce s úřadem práce se vyplatila 
V roce 2022 společnost Filipa, a.s. otevřela zatím 
největší počet chráněných dílen ve své historii. 
Byl zahájen provoz v  Hořicích, následovalo ote-
vření Plzně a Janských Lázních. Čtvrtou v pořadí 
je dílna v Oseku u Teplic v severních Čechách.

Řízením	 projektu	 otevření	 dílny	 v  Oseku	

byl	 pověřen	 Václav	 Dvořák.	 Od	 počátku	

byl	kladen	důraz	na	úzkou	spolupráci	mezi	

všemi	 útvary	 ve	 skupině	 Filipa,	 které	 do	

projektu	vstupovaly,	tedy	obchodní	oddě-

lení,	 vedení	 chráněných	 dílen,	 HR	 a  pod-

půrných	procesů.	V tomto	článku	Vám	při-

blížíme	 přípravy	 z  pohledu	 personálního	

oddělení.

	 V  červenci	 tohoto	 roku	 zadalo	 vedení	

společnosti	 personalistům	 první	 obecný	

požadavek	na	obsazení	20	–	25	míst	mon-

tážních	dělníků	v chráněné	dílně	v oblasti	

Teplic.	Společně	s tím	bylo	nutné	obsadit	

i pozici	vedoucího	provozu.	

	 Byl	 to	 vstup	do	 zcela	nového	 regionu	

bez	 znalosti	 místních	 poměrů	 a  nemoh-

li	 jsme	 se	 opřít	 ani	 o  stávající	 struktury	

chráněných	 dílen.	 Z  toho	 důvodu	 bylo	

nezbytné	 navázat	 spolupráci	 s  místním	

úřadem	práce	a pracovníky,	kteří	se	zabý-

vají	problematikou	zaměstnávání	osob	se	

zdravotním	 postižením	 a  kteří	 mají	 bez-

prostřední	znalost	lokálního	trhu	práce.	

	 V polovině	srpna	proběhla	první	schůz-

ka	 na	 Úřadu	 práce	 v  Teplicích,	 kde	 jsme	

se	 setkali	 s  Lucií	 Simandlovou,	 poradkyní	

pro	OZP,	a Janou	Adámkovou,	odbornou	

referentkou	 trhu	 práce.	Obě	 velice	 vřele	

přijaly	naši	 žádost	o  spolupráci	na	 tomto	

projektu	 a  prakticky	 bezprostředně	 pře-

vzaly	maximální	 iniciativu	při	 kontaktová-

ní	OZP	 uchazečů.	 Během	 několika	 týdnů	

nám	představily	více	než	40	zájemců	o za-

městnání	a zároveň	nás	seznámily	s něko-

lika	 místními	 sociálními	 spolky,	 které	 se	

zabývají	integrací	osob	se	zdravotním	po-

stižením	do	pracovního	procesu.	Pomoh-

ly	nám	také	s propagací	našeho	projektu	

v Teplicích,	když	nás	nasměrovaly	na	správ-

né	skupiny	v rámci	sociálních	sítí,	kam	jsme	

umístili	 naši	 inzerci.	 Tím	 se	nám	podařilo	

oslovit	další	uchazeče.

	 Společně	s vlastní	inzercí	na	pracovních	

portálech	jsme	proto	mohli	již	na	konci	říj-

na	vybírat	z více	než	60	lidí.	

	 Paralelně	 s  náborem	montážních	 děl-

níků	probíhal	výběr	vedoucí	chráněné	díl-

ny.	 I  zde	nám	významně	pomohl	 teplický	

„pracák“,	 když	 nám	 do	 finále	 doporučil	

kandidátku	 se	 zkušenostmi	 s  vedením	

chráněné	dílny.	Konečný	výběr	padnul	na	

paní	Marcelu	Mítovou,	 která	 se	přihlásila	

sama	a která	v těžké	konkurenci	přesvěd-

čila	nejen	bohatými	zkušenosti	s vedením	

chráněnky	 na	 Teplicku,	 ale	 i  vyrovnanou	

osobností.

	 Ve	spolupráci	s novou	vedoucí	jsme	bě-

hem	třech	listopadových	dní,	kdy	probíha-

ly	finální	pohovory	spojené	s manuálními	

testy	 zručnosti,	 předali	 nabídku	 zaměst-

nání	více	než	30	lidem.	Ti	budou	postupně	

nastupovat	v prosinci	a v prvních	týdnech	

následujícího	roku.	Nicméně	pro	nás	paní	

Simandlová	 a  Adámková	 společně	 s  dal-

šími	 zprostředkovateli	 zajistili	 další	 OZP	

uchazeče,	které	představí	na	začátku	pro-

since	a kteří	budou	moci	nastoupit	v dal-

ších	týdnech	roku	2023.

	 Závěrem	 lze	 konstatovat,	 že	 vstup	do	

nové	 lokality	byl	po	stránce	zajištění	per-

sonálu	 pro	 Filipu	 úspěšný.	 Bezesporu	 za	

tím	stojí	naše	dobrá	prezentace	a budová-

ní	otevřených	vztahů	s místními	partnery	

z úřadu	práce,	 jimž	za	tuto	skvělou	„part-

neřinu“	patří	naše	díky.	Zároveň	pevně	vě-

říme,	že	ve	spolupráci	budeme	moci	s nimi	

nadále	pokračovat.			
Zdeněk Tesař

personální ředitel

  Vedouci provozu Marcela Mítová se svým týmem
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CO SE CHYSTÁ V OSEKU...
aneb nadšení zaměstnanci generují nadšené zákazníky 
Jak již bylo zmíněno, podařilo se nám proniknout do další lokality a otevřít 
chráněnou dílnu v Oseku. Prostor pro vytvoření této dílny byl naprosto ideál-
ní a s pomocí majitele objektu, který nám ve všem vyšel vstříc, vznikla nová 
chráněná dílna, kde najde od ledna 2023 uplatnění až 36 lidí se zdravotním 
omezením.

„Vždy	se	snažíme	pro	své	pracovníky	sehnat	takovou	práci,	která	

by	byla	smysluplná	a nejednalo	by	se	o tradiční	lepení	přáníček	

nebo	skládání	pozvánek,	jak	je	v podobných	zařízeních	zvykem.	

Hledáme	pro	své	zaměstnance	práci,	která	má	následně	uplatně-

ní	v dalších	obchodních	nebo	výrobních	procesech.	Lidé	cítí,	že	

dělají	smysluplnou	věc,	která	má	další	význam,“	vysvětlil	hlavní	

cíl	a náplň	nejen	této	chráněné	dílny,	pan	Václav	Dvořák,	ředitel	

CHTP.

	 Jsme	velmi	rádi,	že	se	nám	podařilo	nabrat	právě	tak	úžasný	

a nadšený	tým	zaměstnanců,	jako	právě	v Oseku.	Rozjezd	samot-

ných	 činností	 je	 plánován	 na	 začátek	 ledna,	 zaměstnanci	 však	

svou	pílí,	vždy	s nadšením	a úsměvem	vykonávají	mnoho	jiných	

prací	v samotné	dílně	a jejím	okolí,	kterou	postupně	pod	vede-

ním	 vedoucí	 provozu	paní	Marcely	Mítové	 uvádějí	 do	provozu	

a připravují	se	na	činnosti,	které	zde	budeme	vykonávat.

	 Vzhledem	k výrobkům,	které	zde	budeme	balit	a jaká	kvalita	

se	od	nich	očekává,	je	tato	dílna	určena	především	pro	lidi,	kteří	

jsou	manuálně	zruční.	Svou	zručnost	prokázali	již	v prvních	dnech,	

kdy	sami	svépomocí	vytvořili	několik	pracovních	pomůcek,	pomo-

cí	kterých	se	celý	budoucí	proces	může	zefektivnit	se	zajištěním	

vysoké	 kvality.	 Už	 nyní	 zaměstnanci	 prokázali,	 že	 věří	 ve	 smysl	

naší	činnosti	a vložili	do	své	práce	srdce	i  intelekt.	Za	tento	pří-

stup	a nadšení,	které	nikomu	nechybí,	všem	velmi	děkujeme.	

	 První	práce,	která	nás	zde	čeká,	je	balení	holítek	do	kartono-

vých	krabiček	pro	společnost	Edgewell	Personal	Care.	Nejprve	

se	složí	kartonová	krabička,	následně	se	vloží	holítka	a krabička	

se	pomocí	lepícího	proužku	zalepí.	

	 Edgewell	Personal	Care	je	mezinárodní	společnost	s hlavním	

sídlem	 v  USA.	 Zabývá	 se	 výrobou	 produktů	 osobní	 péče,	 a  to	

v oblastech	mokrého	holení,	péče	o pleť	a opalovacích	prostřed-

ků,	péče	o ženy	a kojenecké	péče.	Po	celém	světě	zaměstnává	

přibližně	6000	zaměstnanců	a  její	 výrobky	se	prodávají	 ve	více	

než	50	zemích	po	celém	světě.

	 V Nových	Modlanech	u Teplic	působí	Edgewell	od	roku	2008	

pod	názvem	Personna	International	CZ	s.r.o.	a zabývá	se	výrobou	

holicích	 strojků	vlastních	značek	 jako	 je	např.	Wilkinson	Sword	

a značek	evropských	retailových	řetězců.

	 Této	spolupráce	si	velmi	vážíme	a věříme,	že	se	nám	bude	da-

řit	plnit	veškerá	očekávání	se	stejným	nadšením	a elánem,	který	

zde	panuje	nyní.				
Redakce FB

Zdroj: https://www.edgewell.cz/

  Pomůcka pro skládání krabiček od Luboše Vrátlíka a Petra Dandy

 Prostory v Oseku před úpravami  Prostory po provedených úpravách
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  Usazování prefa bloků

  Jímka napajedla (vlevo) a kameny zpevněný přístup.

V našem Filipa Bulletinu Vás pravidelně informu-
jeme o  výstavbě Filipa PARKu v  Hořicích. V  tuto 
chvíli se pracuje na hrubé stavbě PREFA, která 
by měla být dokončena v polovině prosince. Zá-
roveň probíhá přesun hmot na pozemku a  také 
vápnění pro zpevnění terénu. Přímo na stavbě 
se v pravidelných intervalech konzultují odchyl-
ky od projektu, nesrovnalosti, chybějící údaje 
a  návrhy řešení vyvstalých problémů. Následně 
je vše předkládáno vedení společnosti v  rámci 
kontrolních dnů v Lázních Bělohradě, kde se dále 
řeší inženýring a  nutností jsou i  „upřesňovací“ 
diskuse společně s koordinací dalších řemesel.

Kontrolovat	je	potřeba	i časový	harmono-

gram,	dodržování	pracovních	postupů,	ze-

jména	stavební	postupy	a materiály,	které	

budou	při	pokračování	stavby	znepřístup-

něny	(zasypány,	překryty	jinými	materiály	

či	částí	stavby).

	 Výstavba	 je	ve	zpoždění	 z důvodu	za-

jímavého	 archeologického	 nálezu,	 o  kte-

rém	nám	napsal	pan	Radek	Novák	(Ústav	

pro	archeologii	a dokumentaci	památek),	

jehož	článek	putoval	i do	Hořického	zpra-

vodaje.	V dnešní	době	se	žádná	rozsáhlejší	

stavební	činnost	neobejde	bez	pečlivého	

dohledu	archeologa,	a ani	v případě	stav-

by	objektu	Filipa	PARK	HOŘICE	tomu	ne-

bylo	 jinak.	 Staveniště	 nalezneme	 na	 poli	

při	 jihozápadním	 okraji	 města	 na	 konci	

ulice	 Na	 Závisti.	 V  září	 letošního	 roku	

zde	 byly	 zahájeny	 skrývky	 ornice	 a  sou-

běžný	 záchranný	 archeologický	 výzkum.	

Zajímavým	zjištěním	 (mimo	 jiné)	 je	nález	

napajedla	 z  období	 pozdního	 středově-

ku.	Jedná	se	o vodní	zdroj	v podobě	jím-

ky	 zapuštěné	 (v našem	případě)	3m	pod	

úroveň	 terénu	 do	 prameniště	 a  sloužilo,	

jak	název	napovídá,	k napájení	zvířat.	Od	

studny	se	napajedlo	liší	absencí	ohlubně,	

tedy	 nadzemní	 obruby,	 která	 zamezuje	

průniku	srážkové	vody	a nečistot	do	vod-

ního	zdroje.	

	 Ohlubeň	 by	 také	 zamezovala	 přístu-

pu	hospodářských	zvířat	k vodní	hladině.	

V  případě	 našeho	 napajedla	 vedl	 dolů	

k vodní	hladině	kameny	zpevněný	„chod-

níček“	 a  naopak	 ven	 vedla	 strouha	 od-

vádějící	 přebytečnou	 vodu	 mírným	 sva-

hem	pryč.	 Jímka	 našeho	 napajedla	měla	

obdélný	půdorys	o  rozměrech	 cca	100	x	

120	cm,	vodní	hladina	byla	většinou,	kdysi	

i dnes,	1m	pod	povrchem.	Napajedlo	za-

niklo	v průběhu	18.	století.	Bylo	zasypáno	

odpadem,	 v  němž	 se	 hojně	 vyskytovaly	

keramické	 střepy	 nádob	 a  opracované	

dřevěné	 prvky	 neurčeného	 účelu.	 Jeden	

ze	střepů	náleží	tzv.	loštické	keramice	a je	

skutečně	pozoruhodný.	Jedná	se	pravdě-

podobně	o část	tzv.	loštického	poháru.		

	 Produkční	 centrum	 loštické	 kerami-

ky	 je	 skutečně	 v  Lošticích	na	 Šumpersku	

a  je	 typická	 nafialověle	 hnědým	 zbarve-

ním	 a  povrchem	 pokrytým	 vystupujícími	

puchýřky.	Keramika	je	velmi	tvrdě	vypále-

na	při	teplotách	dosahujících	až	1200	°C,	

díky	 velmi	 specifické	 surovině	 (kaolinitic-

ko-illitické	hlíně	s obsahem	sirníku	železa).	

	 Tato	keramika	se	zde	vyráběla	od	po-

čátku	 15.	 století	 do	 poloviny	 16.	 století.	

V oblasti	 východních	Čech	nejsou	nálezy	

loštické	 keramiky	 příliš	 časté	 a  vždy	 jsou	

vázány	 na	 prostředí	 s  vyšším	 společen-

ským	 statusem:	 centra	 královských	měst	

(Hradec	 Králové	 a  Chrudim),	 významná	

poddanská	města	(Turnov,	Hlinsko)	a pře-

devším	 z  panských	 sídel	 –	 hradů	 (Dolní	

Štěpanice,	Košumberk,	Vízmburk).	Na	zá-

věr	 si	položme	otázku:	Z  jakého	hořické-

ho	sídla	pochází	 tato	prestižní	keramika?	

Pravděpodobné	varianty	jsou	předmětem	

dalšího	badatelského	úsilí.			
Redakce FB

POZORUHODNÝ NÁLEZ 
na staveništi 
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ROZVOJ CHRÁNĚNÉ DÍLNY
v Plzni 
V podzimní čísle našeho Filipa Bulletinu jsme Vás informovali o úspěšném 
zahájení činností v nové chráněné dílny v Plzni, kde jsme si představili zá-
kazníky BRUDER Spielwaren GmbH + Co a KOSTAL Engineering ČR, spol. s r.o.. 
Pro tyto společnosti se nám doposud podařilo zkompletovat zhruba 5.800 
kusů hraček a přetřídit téměř 100.000 kusů různých plastových komponentů 
se zajištěním velmi vysoké kvality. 

Abychom	 prokázali	 nastavené	 standardy	 a  schopnost	 plnit	

požadavky	zákazníka,	bylo	potřeba	proces	nastavit	dle	mini-

málních	 požadavků	 normy	 ISO	 9001.	 Došlo	 k  vytvoření	 po-

třebných	interních	pracovních	návodů,	vizualizací	a záznamů,	

aby	byl	proces	řádně	řízen.	V listopadu	si	zaměstnanci	ze	spo-

lečnosti	 Kostal	 přijeli	 tento	 proces	 zkontrolovat.	 Na	 místě	

jsme	společně	odstranili	pár	drobných	nedostatků,	což	jsme	

si	 vzájemně	 odsouhlasili,	 a  nyní	 probíhají	 veškeré	 činnosti	

v souladu	s požadavky	zákazníka.	

	 K výše	zmíněným	zákazníkům	přibyl	další,	 společnost	Su-

misho	Global	Logistics	Europe,	s.	r.	o,	která	od	roku	2006	po-

skytuje	v Plzni	 logistické	služby	na	výrobní	komponenty	pro	

B2B	 zákazníky.	 SGL	 Europe	má	 taktéž	 silnou	 logistickou	 síť	

po	celém	světě	(SGL	Group	a spediční	síť).	Nabízejí	optimál-

ní	 přepravní	 řešení	 pro	 malý	 náklad,	 nadrozměrný	 či	 těžký	

náklad	 i  nebezpečné	 zboží	 nebo	 logistické	 poradenství.	 Do	

jejich	zámořské	skupiny	společností	patří	například	pobočky	

v Severní	Americe,	Japonsku	a Jihovýchodní	Asii.	

	 V  rámci	 spolupráce	 se	 SGL	 Europe	 se	 zabýváme	 činnost-

mi	jako	je	skládání	pracovních	návodů	a ukládání	komponen-

tů	do	sáčků	včetně	následného	 laminování.	Vždy	 je	potřeba	

dodržovat	stanovené	postupy.	Zde	máme	za	sebou	již	1.800	

kusů	složených	návodů.		

	 Naším	cílem	je	udržet	nastavené	standardy	a zajištění	ma-

ximální	spokojenosti	všech	našich	zákazníků.			
Redakce FB

  Standardizované pracoviště pro zákazníka Kostal

 Skládání pracovních návodů pro spol. Sumisho

 Balení komponentů pro spol. Sumisho
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  Skladování karosérií

  Záplavový kontejner

Pojďte se společně podívat, co se v  posledních 
několika měsících, které byly poznamenané kon-
fliktem mezi Ruskem a Ukrajinou, děje v Kosmo-
nosech, konkrétně na hale DC4.

Do	nového	 roku	hala	DC4	 a  její	 zaměst-

nanci	 vstupovali	 s  jedním	 z  klíčových	

projektů	 pro	 zákazníka	 Škoda	 Auto	 a.s.,	

tzv.	Crossdock	CKD	dílů	pro	závody	spo-

lečnosti	Škoda	Auto	a.s.	v Rusku.		Vlivem	

konfliktu	 a  následné	 války	mezi	 Ruskem	

a Ukrajinou	byl	tento	projekt	ke	dni	30.	6.	

2022	ukončen.	

	 Hala	 DC4	 nezůstala	 prázdná,	 projekt	

CKD	 byl	 plynule	 nahrazen	 elektromobi-

litou,	což	znamená,	že	v  jedné	části	haly	

začalo	 skladování	 MEB	 baterií	 pro	 au-

tomobily	 značky	 Škoda	 Enyaq.	 Jedná	 se	

o baterie,	které	byly	do	června	skladová-

ny	v Brodcích.	Do	druhé	časti	haly	DC4	se	

rozšířil	projekt	Lagerung.

	 Lagerung	má	své	místo	v hale	DC1,	od-

kud	probíhá	dodávaní	dílů	do	výroby	Ško-

da	Auto	a.s.	pro	sklady	J8	a B2.	Na	konci	

listopadu	 byla	 kompletně	 celá	 hala	DC4	

zkolaudována	 na	 elektromobilitu	 a  část	

projektu	Lagerung	se	následně	přemístila	

z haly	DC4	do	jedné	z dalších	hal	v Kosmo-

nosech,	a to	DC2.

Za	 zmínku	 také	 stojí	 projekt	 skladování	

karosérií	v části	haly	DC3,	který	zajišťuje-

me	pro	zákazníka	Škoda	Auto	a.s.	a který	

bude	plynule	pokračovat	dál	 díky	 vyhra-

nému	 výběrovému	 řízení.	 V  současné	

době	 tak	 zajišťujeme	 logistické	 činnosti	

pro	společnost	Škoda	Auto	a.s.	ve	všech	

čtyřech	halách	D+D	Park	Kosmonosy.

Co se děje

V LOGISTICE

  Skladování elektrobaterií

Z A J Í M A V É  I N F O R M A C E 

Celková kapacita haly DC4 je 11.311 m2.

Č Á S T  A 

•	 celkem	31	bloků,	které	jsou	hlídány	citlivými	termokamerami,

•	 kapacita	4.500	baterií	(rámů)	=	54.000	modulů	(12	baterií	v	jednom	rámu).

Č Á S T  B

•	 celkem	32	bloků,	které	jsou	taktéž	hlídány	citlivými	termokamerami,

•	 kapacita	4.900	baterií	(rámů)	=	58.800	modulů	(12	baterií	v	jednom	rámu).

Na hale jsou 2 stupně poplachů

1.	poplach	–	od	45	°C	–	nevyjíždí	HZS,	měření	probíhá	naším	personálem	pomocí	

ruční	termokamery.

2.	poplach	–	od	65	°C	–	vyjíždí	HZS	ČR	včetně	Škoda	Auto	a.s.,	uzavírá	se	dělící	stě-

na	mezi	halami	A+B,	otevírají	se	vjezdová	vrata	pro	příjezd	HZS	a	vrata,	kterými	

se	nakládá	a	vykládá	zboží	(tzv.	andock)	kvůli	odvodu	kouře.

Pro případ, kdy bateriím stoupne teplota, jsou vedle haly umístěny záplavové kontejnery. Dva 
kontejnery jsou určeny pro MEB baterie a jeden kontejner pro PHEV baterie, kam se okamžitě 
musí odvézt baterie, kterým stoupla teplota do 2. stupně poplachu.

      Redakce FB
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Vázat nohy jídelního stolu řetězem nebo alespoň provazem, šlápnout na se-
keru, zatřepat bezem a zaklepat na kurník. To je jen stručný výčet toho, do 
čeho byste se měli na Štědrý den pustit, abyste následující rok byli zdraví 
a šťastní. Vánoční zvyky a pověry mají dávný původ, na některé už jsme za-
pomněli, jiné dodržujeme dodnes – byť jsme si jejich výklad malinko upra-
vili. Podívejte se s námi na ty nej!

Zatímco	naši	předci	o Vánocích	věštili,	zda	bude	úroda	příští	rok	

úspěšná,	 dobytek	 zdravý	 a  obilí	 dostatek,	my	 jsme	 „skromněj-

ší“.	Zajímá	nás	„jen“,	zda	budeme	v dalším	roce	zdraví	a šťastní.	

A prostřednictvím	nejrůznějších	vánočních	zvyků	se	snažíme	to-

hoto	stavu	dosáhnout.

	 Půst	kvůli	zlatému	prasátku,	lití	olova,	rozkrojení	jablíčka…	to	

je	vánoční	klasika,	která	se	odehrává	v mnoha	rodinách.	Běžné	

je	i pouštění	lodiček	–	myslete	ale	na	to,	že	lodičku	si	musí	kaž-

dý	vyrobit	sám,	jinak	tento	zvyk	„nefunguje“.	Co	se	týká	kapřích	

šupinek	a jejich	vlivu	na	obsah	naší	peněženky	–	jedna	šupinka	je	

základ,	ale	tři	šupinky	jsou	jistota,	že	to	s penězi	v příštím	roce	

nebude	tak	složité.

C O  N O S Í  S M Ů L U ?

Pozor	si	dejte	na	praní	prádla	o Štědrém	dnu	–	prý	to	do	domu	

přinese	smutek	a neštěstí.	A hospodyňky	by	se	měly	mít	na	po-

zoru	i při	pečení	cukroví.	Spálená	cukrátka	jsou	totiž	předzvěstí	

neštěstí	 v  rodině.	 Nejste-li	 na	 Štědrý	 den	 se	 svým	 partnerem,	

zapomeňte	na	smsky	a e-maily	a raději	mu	zavolejte.	Jedna	z vá-

nočních	pověr	 totiž	 říká,	 že	 zamilované	psaníčko	 vytvořené	na	

Štědrý	den	znamená	brzký	rozchod.

O D  S T O L U  S E  N E V S T Á V Á !

Asi	nejvíc	je	vánočními	zvyky	a tradicemi	svázaná	slavnostní	veče-

ře.	Ta	by	se	měla	začít	podávat	s východem	první	hvězdy.	A měla	

by	mít	9	chodů…	ano,	správně,	určitě	se	nyní	divíte	stejně,	jako	

já!	Chcete-li	všem	u stolu	zajistit	pevné	zdraví,	položte	pod	stůl	

sekeru.	Pokud	na	ni	každý	před	prvním	soustem	zlehka	šlápne	

bosou	nohou,	vyvaruje	se	zdravotním	neduhům.	Řetězem	sváza-

né	nohy	stolu	zaručí	to,	že	rodina	zůstane	i v dalším	roce	pospo-

lu.	Provaz	ovázaný	okolo	nohou	stolu	vás	ochrání	před	návště-

vou	zlodějů.

	 Mimochodem,	 u  stolu	 by	měl	 vždy	 sedět	 sudý	 počet	 stráv-

níků,	 lichý	počet	opět	přináší	smůlu.	A prostřít	byste	vždy	měli	

jedno	místo	navíc.	Pověra	říká,	že	toto	místo	je	připravené	nejen	

pro	náhodného	pocestného,	ale	i pro	ty,	kteří	už	s námi	Vánoce	

oslavit	nemůžou.	Proto	byste	taky	pod	štědrovečerní	tabulí	ne-

měli	zametat,	abyste	nevyplašili	jejich	duše.	Od	stolu	se	během	

večeře	také	nevstává	–	ten,	kdo	vstane,	příští	rok	spolu	s ostatní-

mi	u stolu	sedět	nebude.

	 A chcete-li	si	pojistit	štěstí,	dejte	si	kromě	rybí	polévky,	kapra	

a salátu	kousek	okoralého	chleba.	Díky	němu	budete	mít	v dal-

ším	roce	štěstí.

	 S přáním	příjemného	prožití	vánočních	svátků	a mnoha	úspě-

chů	v novém	roce	připojuji	jménem	celé	redakce	Filipa	Bulletinu	

poděkování	za	Vaši	důvěru	a to,	že	jste	stále	s námi,	a těšíme	se	

na	další	společný	rok.		

Redakce FB

ZNÁTE VŠECHNY VÁNOČNÍ 
ZVYKY A POVĚRY?
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PŘEDSTAVUJEME VÁM 
tváře našich výherců 
Jsme rádi, že Vás čtení našeho Filipa Bulletinu baví, že mu věnujete čas a že 
s námi soutěžíte. Moc si toho vážíme a s radostí Vám chystáme a rozdáváme 
zasloužené výhry. 

Aktuální	vydání	bude,	co	se	týče	zveřejnění	výherců,	trošku	jiné.	

Se	 svolením	 jednotlivých	 obdarovaných	 Vám	 prozradíme,	 jaké	

konkrétní	tváře	se	skrývají	pod	jmény	výherců	křížovek	z podzim-

ního	čísla	našeho	Filipa	Bulletinu.			

Redakce FB
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Naší	první	výherkyní,	čtenářkou	a pravidelnou	luštitel-
kou	je	paní Zdeňka Hodková,	která	pracuje	v chráně-
né	dílně	v Jablonci	na	Nisou	na	projektu	pro	společnost	
PEKM	Kabeltechnik	s.r.o,	kde	vychystává	záslepky	těles	
pro	 kabelové	 svazky.	 S  Filipa	 Bulletinem	 prý	 soutěží	
pravidelně	a  již	několikrát	 jí	přálo	štěstí	a vyhrála	zají-
mavé	ceny,	které	ji	vždy	potěšily.

Druhou	výh
erkyní	je	paní Jiřina Ramsová,	 jež	do	naší

	

společnosti	
nastoupila	 v

	 březnu	 let
ošního	 roku

.	 Paní	

Ramsová	pracuje
		v	chráněné

	dílně	v	Hro
znětíně.		Dík

y	

své	šikovnos
ti	a	zručnost

i,	kterou	pro
kázala,	prac

uje	na	

projektech	
pro	 společn

osti	 ept	 co
nnector	 s.r.

o.,	 kde	

osazuje	izol
átory.	Doká

že	si	také	po
radit	s	osazo

váním	

konektorů	 p
ro	 společno

st	 VJB	 PAR
TNER	 s.r.o.	

nebo	

balí	 kotouč
e	 pro	 Integ

rated	 Micro-Electron
ics	 Czech	

Republic	s.r.
o.

Třetí	 a	 rovněž	 pravidelnou	 luštitelkou	 a	 výherkyní	 je	

paní Lenka Stiborová.	 V	 naší	 společnosti	 pracuje	 už	

od	roku	2014	na	projektu	montáže	stavebních	objímek	

pro	společnost	Suchánek	&	Walraven,	s.r.o.	Paní	Stibo-

rová	 je	 velmi	 pracovitá,	 obětavá	 a	 stále	 se	 usmívající	

osoba,	která	kolem	sebe	vždy	šíří	pozitivní	energii.

1 3
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Jsme velmi rádi, že jste během podzimního obdo-

bí byli aktivní a  zásobili nás mnoha správnými odpo-

věďmi, ze kterých jsme vylosovali tři výherce: Jiřina 

Ramsová z  Hroznětína, Lenka Stiborová z  Poděbrad, 

Zdeňka Hodková z  Jablonce nad Nisou. Všem	 moc	 gra-

tulujeme!	 Výhry	 byly	 předány	 nadřízeným,	 u  kterých	 si	 je,	

prosím,	 vyzvedněte.	 I  v  tomto	 čísle	 pro	 vás	 máme	 připra-

vené	 atraktivní	 ceny,	 tak	 neváhejte	 a  zapojte	 se	 do	 luště-

ní!	 Nezapomeňte	 připojit	 odpovědi	 na	 následující	 soutěžní	

otázky:	 1. Jaký nález skrývalo staveniště Filipa Parku  

v  Hořicích? 2. K  čemu slouží záplavový kontejner? Odpo-

vědi	 na	 soutěžní	 otázky	 spolu	 s  vyřešenou	 tajenkou	 zašlete	 

do	28.	února	2023	na	e-mail	redakce@filipa.cz	nebo	ji	předej-

te	svému	nadřízenému.	

Vánoční balíčky plné překvapení
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O S M I S M Ě R K A  / 	Jestliže	z obrazce	vyškrtáte	uvedená	slova,	kte-

rá	jsou	v něm	umístěna	v osmi	různých	směrech,	přečtete	tajen-

ku	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	uve-

dená	 slova,	 která	 jsou	 v  něm	umístěna	 v  osmi	 různých	 směrech,	

přečtete	začátek	tajenky	po	doplnění	písmen	v prostředním	řádku	 

a konec	tajenky	po	řádkách	z nevyškrtaných	písmen.

APARÁT

AURORA

BANKET

BRANKA

DOHAD

KAMERA

KLIKVA

KONDOR

KOSTKA

KOTLÍK

KROKET

KROKUS

KUŘATA

NEKTAR

ODLESK

ODTAH

OPORA

OPRAVA

OTRAVA

OVERAL

PASTVA

PEPITO

PLATAN

POMLKA

PRAVÁK

PROKOP

RANDE

ROHLÍK

ROZPOR

TARPAN

TRÁMEK

TROŠKA

UZENKA

VLOČKA

ADRESA

ANTÉNA

ARNIKA

ASKETA

BAKULE

BŘEVNO

BŘITVA

DROBEK

JABLKO

JAHODA

JASPIS

KALIKO

KLADKA

KLÍČEK

KLOUB

KOŘENÍ

KRAJKA

KREVEL

KRYTKA

KUPOLE

KVARTA

OSNOVA

PARKOS

POLENO

RANČER

SAKURA

SAMOTA

SLEČNA

SLOKA

SLOVÁK

STRANA

TENATA

TRNKA

UŽOVKY

S U D O K U  /
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Rok 2022 byl pro nás všechny 
jako na horské dráze. 

Děkujeme všem našim obchodním partnerům 
za přízeň a našim zaměstnancům za skvěle 

odvedenou práci a věříme,  
že se pro nás všechny ponese rok 2023  

ve znamení úspěchů.

Přejeme Vám všem, aby čarovná atmosféra 
Vánoc přetrvala a úspěchy příštího roku 

ať předstihnou roky minulé. 

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky,  
klidu, v novém roce hodně štěstí, zdraví 
a řadu správných rozhodnutí na cestě 

ke splněným snům.

Vaše Filipa


