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Být gramotný znamená naučit se 
číst, psát a počítat. Být finančně 
gramotný znamená využívat tyto 
znalosti i ve světě peněz a finanč-
ních produktů. Vědět, co číst, jak 
to číst a dokázat porozumět, umět 
si spočítat alespoň to základní 
a také vědět, kdy se nepodepiso-
vat. Ve škole se to neučilo. Díky 
naší Škole finanční gramotnosti 
už ale nemůžete tvrdit, že jste 
chyběli, když se braly úroky 
a RPSN.

Půjčky a krachy
Půjčovat se dnes dá na mnoho způ-
sobů. Když pomineme nekomerční 
možnosti, tedy rodinu či přátele, může-
te si zajít do banky, k lichváři. Existuje 
mnoho druhů půjček a každý z nich je 
vhodný k něčemu jinému. Dobrou či 
špatnou volbou můžete ušetřit nebo 
ztratit mnoho tisíc.
 Dobrý dluh – typicky je to vlastní 
bydlení. Pokud byste si na vlastní byt 
nepůjčili přes hypotéku, museli byste 
do doby, než byste na něj našetřili, tak 
jako tak bydlet někde v nájmu. A ten 
bývá zpravidla jen o málo nižší než 
splátka hypotéky.
Špatný dluh je, když si půjčíte na něco, 
co vám žádné peníze neušetří ani 
nevydělá. Typicky je to dovolená, nový 
nábytek, krásné auto atd.
 V této lekci Školy finanční gra-
motnosti se věnujeme komerčním 
půjčkám a půjčkám v rámci rodiny 
a mezi přáteli. Půjčka od blízkého člo-
věka má řadu výhod, ale také nevýhody.

 Největší výhodou je, že v rámci rodi-
ny si můžete půjčit bez úroku – vracíte 
tedy tolik, kolik jste si vypůjčili – nebo 
s úrokem minimálním, třeba aby pokryl 
inflaci. Další výhodou může být pruž-
nost při splácení. Nezřídka zní dohoda 
Vrátíš mi to, jak budeš mít. To je ovšem 
zároveň jedna z největších nevýhod. 
Může se totiž stát, že při nejlepší vůli 
se věřiteli nebude dařit mít. Strýček 
jistě ještě počká. Nebo se může stát, že 
vzdor domluvě bude strýček potřebo-
vat vrátit peníze dřív, když se mu třeba 
stane nehoda...
 Zkrátka dobré rodinné a přátelské 
vztahy mají výhodu, že se máte o koho 
opřít a třeba si i od koho půjčit. Půjčka 
mezi přáteli nebo od rodiny má pak tu 
nevýhodu, že může vést ke konci dob-
rých rodinných a přátelských vztahů.
 
Půjčím sI, abych TI mohl PůjčIT
Fenomén, kdy si člověk sám vezme 
úvěr, aby mohl půjčit druhému, je 
u nás stále nepochopitelně rozšířený. 
Rázem jsou tak z jednoho zadluženého 
dva. Je zarážející, že věřitelé na podob-
né půjčky přistupují. Věřitelům je často 
trapné požadovat od kamaráda či pří-
buzného podpis smlouvy nebo směnky. 
Spolehnou se, že jim peníze vrátí.

PeNíze NIčí mezIlIDské vzTahy
Půjčili jste někomu svoje peníze, nebo 
si vzali úvěr pro někoho? a litujete 
toho? Důkazní břemeno u soudu vždy 
leží na věřiteli, který musí dokázat, 
že peníze měl a půjčil. I když jste 
neuzavřeli smlouvu, můžete se pokusit 
u soudu svých peněz domoci. Soudy 

uznávají věrohodné písemné důkazy, 
které protistrana nemůže napadnout. 
Ideální je výpis z účtu, ústřižek složen-
ky a podobně, ze kterého je jasné, od 
koho byly peníze odeslány a komu byly 
doručeny. Ke svědectví třetí osoby sou-
dy také přihlížejí, ale je lepší, když tento 
svědek není z rodiny.
 Pokud už vám v bance nepůjčí, k če-
muž mohou mít různé důvody, vždy se 
najde někdo jiný, kdo vám půjčí velmi 
rád (a samozřejmě si to nechá „zapla-
tit“ pořádným úrokem). Zde těžko psát 
nějaké rozmezí, klidně můžete sehnat 
půjčku s nulovým úrokem (a vše „do-
hnat“ na poplatcích) nebo můžete mít 
71% úrok od Providentu. 
 Záleží jen na drzosti věřitelů a na 
míře vašeho zoufalství, co jim pode-
píšete. Upozorňuji, že důvody banky 
nepůjčit jsou v drtivé většině případů 
oprávněné a banka jaksi tuší, že další 
půjčku už nemáte šanci splatit. Mnoho 
lidí následně poznalo, že v bance bo-
hužel měli pravdu. Pokud vám v bance 
řeknou ne, je pořádný důvod se nad 
sebou zamyslet a rozhodně si bezhlavě 
nepůjčovat jinde. Smutných příběhů je 
plná televize, tak se nepokoušejte prožít 
si ten svůj.

Máte nějaké zkušenosti, nebo příběh, 
se kterým by jste se chtěli v našem 
časopisu podělit? Neváhejte napsat 
na adresu: ombudsman@filipa.cz

Pokračování příště.  
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Lada Andrýsková  
Specialista chráněného trhu práce
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Vážení čtenáři,  
rád bych vás přivítal u dalšího 
letního čísla našeho firemního 
časopisu. Jako v každém vydání 
se dočtete novinky z aktuálního 
dění ze zákulisí naší společnosti  
i zajímavosti na různá témata. 

Nerad bych vás touto cestou okradl 
o překvapení, ale rád bych zde vypíchl 
něco málo z dění, co stojí za poděková-
ní a velkou pochvalu. V první řadě bych 
poděkoval našim zaměstnancům, kteří 

každý den investují neuvěřitelné množ-
ství energie  do svých projektů. Nej-
významnějšími aktualitami současnosti 
jsou zahájení montáže mřížek na hale 
DC1 a velmi rozsáhlá rekonstrukce pro-
bíhající v D+D parku v Kosmonosích na 
hale DC4. Je až neuvěřitelné, jak doká-
žeme fungovat při běhu oprav a přizpů-
sobit každodenní provoz. Rekonstrukce 
nám umožní další rozvoj v odvětví logis-
tiky. Velké díky patří všem, kteří se jak 
o projekt montáže mřížek na hale DC1, 
tak i o rekonstrukci na hale DC4 starají. 

Dalším pozitivem, které nám rozšířilo 
dovednosti je úspěšný audit, který jsme 
absolvovali v uplynulém měsíci. O de-
tailech se dočtete dále v časopise. 
  Co se týče úspěchů za uplynulý 
kvartál, je jich více než dost. Pozitivní 
výsledky a predikce svědčí tom, že 
jsme v naší společnosti vybudovali 
kvalitní tým zaměstnanců a zázemí, na 
které jsem právem hrdý. Poděkování 
patří v neposlední řadě také našim 
věrným partnerům a zákazníkům se 
kterými denodenně spolupracujeme 
a budujeme přátelské vztahy. 
 Velké úspěchy s sebou přináší, ale 
také spoustu zodpovědnosti a stresují-
cích období. Máme před sebou krásné 
slunečné a vypadá to, že i nadprůměrně 
horké dny a tak doufám, že v těchto 
letních měsících si každý z vás najde 
chvilku na odpočinek. Využít můžete 
některého z našich tipů na dovolenou. 

Všem krásné léto!  
Váš Leoš Vrbata
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Poskytování služeb na vysoké 
úrovni a snaha plnit požadavky 
zákazníků nás postupně přivedly 
k certifikaci dle standardu IATF 
16949. Základním principem této 
normy je neustálé zlepšování, což 
prokázalo i úspěšné absolvování 
dozorového auditu, který proběhl 
v týdnu od 21.-23. května 2019. 
Audit provedla akreditovaná 
certifikační společnost BUREAU 
VERITAS.

Na základě vykonaného auditu proká-
zala naše společnost splnění požadavků 
norem IATF 16949 pro následující 

období a to s velmi dobrými výsledky.
V rámci auditu bylo prověřováno sídlo 
společnosti v Lázních Bělohrad jako 
podpora pro všechny provozy, dále pak 
montáže na hale DC1A, DC1B a logis-
tický sklad v Liberci. Někteří auditovaní 
byli úplnými „nováčky“, přesto však 
odvedli naprosto skvělou práci. 
 Pevně věřím, že absolvováním celého 
auditu získali všichni zúčastnění mnoho 
nových zkušeností třeba pro svůj další 
osobní rozvoj. Tento audit také mohl 
dát všem pohled na společnost jako na 
jeden (dnes už poměrně velký) kom-
plex, kde ve skutečnosti vlastně jeden 
opravdu potřebuje druhého k tomu, 

aby chod celé společnosti mohl řádně 
fungovat. Pro mě to opět byla možnost 
učit se od ostatních, kteří jsou v našich 
řadách poměrně krátkou dobu, do této 
společnosti však vnáší své zkušenosti 
a přispívají tak k jejímu dalšímu rozvoji. 
 Je jedno, jestli nás je 50 nebo 550, 
pokud budeme schopni překvapovat 
nápady, kvalitou a originalitou a fungo-
vat jako jeden tým, budeme úspěšní.
Tímto děkuji všem, kteří se podíleli na 
tomto úspěchu.
 Přeji Vám všem krásné prožití léta 
a mnoho odpočinku.  

Lucie Hopová
Manažerka kvality

IATF 16949  
Úspěšný dozorový audit dle
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Mnohokrát jsme za svůj život chy-
bovali a zpětně si vyčítali, proč 
jsme jen neposlechli náš vnitřní 
hlas. Někdy je hodně těžké své 
pocity jasněji interpretovat a po-
chopit, co se nám vlastně naše 
tělo a hlava snaží říct.

PoslouchaT vNITřNí hlas.
Ano, to je ono … řídit se intuicí, po-
slouchat své svědomí. Pokud se někdy 
nevyznáte sami v sobě, tak se vám za 
chvíli uleví – nejste v tom totiž sami.
Představte si, že existuje něco, anebo 
někdo, kdo ví všechno. Ví, kde mají nej-
levnější banány. Ví, ve kterém salámu 

je místo masa sojová mouka. Ví, která 
čísla vyhrají ve sportce. Ví, jak namíchat 
beton, aby dlouho vydržel. Ví, které 
auto v prodejně je vyrobené pečlivě 
a které se za měsíc porouchá. Ví, kde je 
zakopaný poklad. Zná všechna tajem-
ství nemoci. Ví, proč nejste šťastní. Ví, 
proč právě čtete tento článek. Kde se 
nachází váš vytoužený partner a nebo 
proč jste ho ještě nepotkali. Život by byl 
jednodušší, někoho takového mít vedle 
sebe, kdo všechno ví….
 Představte si, že máte problém, 
například jste někomu ťukli do auta, 
když jste parkovali. Nikdo vás neviděl, 
ale vy víte, že to bylo sousedovo auto. 
A ten vnitřní hlas vám po pár hodi-
nách připomene, že byste měli zajít za 
sousedem, vysvětlit mu, že jste předtím 
spěchali, omluvit se mu, nahradit mu 
škodu. Tohle že by udělal jenom blá-
zen? Ale vnitřní hlas nedá a nedá pokoj 
a vlídně vám to připomene klidně každý 
rok. Říkáte si pak, proč jsem tenkrát 
neposlechl intuici, nehlodalo by mě pak 
svědomí. A pokud si  někdy připadáte 
jako „magor“, tak v tom nejste sami. 
Poslouchat vnitřní hlas a nezbláznit se 
z toho je někdy fuška. Ono se řekne, 
poslouchat vnitřní hlas. Jenže…. První 

věc je slyšet ho, druhá věc  rozlišit, že je 
to vnitřní hlas a ne nějaký jiný hlas, třetí 
věc je pochopit, co mi říká a čtvrtá věc 
je poslechnout ho.

NePoDceňujTe sílu INTuIce
1. rozumová intuice – lidé s rozumo-
vou intuicí vnímají myšlenky ostatních 
a snadno druhé chápou. Intuitivně 
nalézají řešení problémů a dokážou 
předvídat vývoj situací.
2. citová intuice – lidé s citovou intuicí 
vstřebávají emoce a nálady svého okolí. 
Jsou přirozeně empatičtí a mají sklon 
pociťovat to samé, co cítí jiní.
3. Tělesná intuice – lidé s tělesnou in-
tuicí získávají energii svými dotyky. Umí 
přijímat informace tím, že se někoho 
dotknou, ale i vzetím předmětu do ruky.
4. Duchovní intuice – lidé s duchovní 
intuicí dokážou informace dostávat pro-
střednictvím snů a vizí, andělské a jiné 
duchovní bytosti nevyjímaje.
 Intuice znamená něco vědět instink-
tivně, je to pocit. Nenechte se zbytečně 
ovlivňovat druhými lidmi. Máte právo 
na svá vlastní rozhodnutí, dejte na svou 
intuici.  

Lada Andrýsková 
Ombudsman 

Intuice  
… neb chybovat je lidské

 Foto: Jon Bunting
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V květnu jsme v Kosmonosech 
na hale DC1 zahájili nový pro-
jekt montáže mřížek pro modely 
ŠKODA Octavia A7, Fabia A06, 
Scala a Kamiq. Připravuje se také 
model Octavia A8. Náš tým se 
s tímto projektem rozrostl o 10 
nových zaměstnanců na směnu, 
přičemž jedeme v třísměnném 
provozu. V rámci projektu jsme 
převzali prosvit průchodu radaro-
vého signálu pro modely Octavia, 
Scala, Kamiq. Montáž a prosvit 
zajišťujeme pro zákazníka  
Schenker.
 Projekt obou procesů jsme převzali 
již v zaběhlé sériové výrobě. Museli 
jsme se tedy vypořádat s tím, že bez 
jakékoliv náběhové křivky a při plných 
objemech jsme museli nastavit všechny 
procesy. Nebylo to vůbec jednodu-
ché období, ale jako u všeho je i zde 

k úspěšné výrobě nutný cvik a zkuše-
nosti, které postupně nabíráme. Všem, 
kteří se na projektu aktivně podílí velké 
poděkování. Opět jsme o zkušenosti 
dál.
 Na hale DC4 probíhá celé jaro 
citelná přestavba venkovní i vnitřní části 
haly. Zvětšuje se venkovní manipulační 
prostor, který bude nově zcela zastře-
šen. Uvnitř haly byly umístěné nové 
buňky pro příjem a pro expedici. Také 
došlo k přestěhování celého personálu 
do prostor sousední části haly. Pře-
stavba je o to složitější, jelikož probíhá 
za plného provozu. Koncem června by 
měla být stavba dokončena.
 Od července budeme otevírat nový 
logistický sklad v Hradci Králové, pro-
zatím jen ve velmi malém počtu perso-
nálu, nicméně půjde o službu pro nové 
odvětví, a to skladování drogistického 
zboží, i malému provozu tak musíme 

věnovat náležitou péči a zákazníkovi 
ukázat naše zkušenosti v oboru.  

Kateřina Kratochvílová
Vedoucí provozů pro výrobu a služby

Provoz v Poděbradech má přes 90 zaměstnanců 
o které se stará vedoucí provozu Hana Veselá a její 
tým. Dohromady se v sočasné době starají  
o 9 různých projektů, jako jsou KOH-I-NOOR, 
Walraven, Robe, Magna, AIS, Hevea... Nejčerstvější 
novinkou je firma Barton Market servis,s.r.o.
 “Pro firmu Barton balíme spojovací materiál do blistrů, 
krabiček a blistrů s kartou. V blízké budoucnosti počítám 
s rozšířením na balení kartonků. Přímo na provoze v Podě-
bradech, spočívá naše práce v balení spojovacího materiálu, 
což není náročné, avšak je potřeba se soustředit. 
 Práce vyžaduje pečlivost, aby se obaly neotvíraly a ob-
sahovaly přesný počet kusů, který uvádí etiketa a správnou 
barvu kartičky v blistru. Vzhledem k povaze a druhu práce, 
jsme v rámci efektivity vytvořili pracovní zázemí i ve firmě 
Barton. 
 Přímo do provozu firmy jsme umístili naše zaměstnance. 
V rámci spolupráce vykonávají naši zaměstnanci drobné 

administrativní práce – tisk etiket.“, vysvětluje Hanka obsah 
spolupráce.  

Hana Veselá
          Vedoucí provozu Poděbrady

logistika
v neustálém pohybu

Poděbrady mají projekt

 projekt – montáž mřížek

 Projekt Barton
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Provoz v Bojkovicích vznikl v lis-
topadu roku 2016 za účelem vy-
budovat chráněnou dílnu v kraji, 
kde byl doposud značně nevyužitý 
potenciál lidských zdrojů v oblasti 
OZP. Vše, co tehdy bylo v Bojko-
vicích k dispozici byly 3 pracovní 
stoly, náročný projekt a prostory 
u kterých by jen málokdo věřil, že 
se stanou budoucím pracovištěm 
pro 28 zaměstnanců.
Prvotním projektem byl rework plas-
tových výlisků pro lokální firmu SKD, 
která vyrábí dílčí součástky pro auto-
motive. Práce se vyznačovala vysokými 
požadavky na manuální zručnost a dob-
rý zrak. Od začátku bylo zřejmé, že 
tato práce bude oříšek i pro vedoucího 
provozu. Proto jsem absolvoval měsíční 
školení ještě před započetím ostrého 
provozu.
 Naše zaměstnance jsme s díly se-
známili a danou práci jim prezentovali 
tak, aby ji nebrali jen jako sumu dílů ve 
svém záznamovém listě, ale aby věno-
vali patřičnou péči a pozornost každé-

mu dílu, který jim projde pod rukama. 
Výlisky, které naši zaměstnanci odjehlují 
speciálním nožíkem, disponují leštěný-
mi hrdly, okolo kterých se díl začišťuje. 
Stačí neznatelná změna úhlu čepele 
a díl se může nenávratně poškodit. 
Proto jsme při zaškolování a následné 
kontrole našich pracovníků, kontrolo-
vali každý jejich díl a pohyb, abychom 
předešli vysoké zmetkovitosti a špat-
nému osvojení techniky. Tento přístup 
se nám, ale několikanásobně vrátil. Ze 
skupiny prvních 9 zaměstnanců jich 
u nás stále 5 pracuje a patří mezi jedny 
z nejlepších.
 Postupem času přibyly další projekty. 
V lednu 2017 se zavedla výstupní kon-
trola na reworkované díly. To souviselo 
s výběrem nejpečlivějších pracovníků 
na místo kontrolorů a přijetím nových 
pracovníků na pozice reworku. Bylo to 
pro nás něco nového. Předání zodpo-
vědnosti čtyřem pracovníkům, kteří 
svým jednáním rozhodnou o tom, zda 
k zákazníkovi projde, či nikoliv neshod-
ný díl. S touto výzvou jsme se velmi 
dobře poprali a dokázali přenést na pra-
covníky kontroly pečlivost, díky které si 
dnes můžeme být absolutně jistí, že se 
k zákazníkovi nedostane žádný NOK díl.
Ke konci roku 2017 jsme pracoviště na 
Mánesově vybavili vzduchotechnikou 
a tím pádem jsme mohli začít s pro-
jektem lehkých montážních činností. 
Tato práce není náročná na zrak a může 
ji obsluhovat i pracovník, který nemá 
vyvinutější jemnou motoriku. Tímto 
krokem jsme otevřeli dveře pracov-
níkům, kteří se u nás ucházeli o práci 
již ze začátku, ale bohužel byl pro ně 
rework příliš těžký.  

Vzhledem k požadavkům zákazníka 
a vyhlídce nových projektů, jsme potře-
bovali v Bojkovicích rozšířit pracoviště, 
a tak jsme v srpnu 2018 otevřeli provoz 
nové dílny v areálu Krokov v Bojkovi-
cích, kde máme v současné době 38 
pracovníků na 3 směnách.
 V průběhu jara 2019 jsme získa-
li v Bojkovicích nového zákazníka, 
kterým je Uhersko Brodská Zbrojovka. 
Obsahem práce je výstupní kontrola 
na hliníkových dílech. Tento projekt 
otevřel našemu týmu dveře do nových 
směrů automotive. Práce s hliníkem je 
diametrálně odlišná od práce s plastem. 
Díky pečlivosti našich pracovníků však 
nebyl tento zlomový bod žádnou velkou 
komplikací. Pracovníci si jednotlivé úko-
ny a postřehy rychle osvojili. Ze strany 
zákazníka slyšíme pouze pozitivní ohlas, 
což je pro nás, vedoucí pracovníky, 
největším znakem uznání. Rád bych zde 
také zdůraznil, že tyto úspěchy nejsou 
prací jednotlivce, ale je to výsledek 
práce již několik desítek zaměstnanců, 
kteří mají společný zájem na to tvořit 
přidanou hodnotu a příjemné pracovní 
prostředí. A já bych jim tímto článkem 
rád ze srdce poděkoval.  

Jakub Daněk  
Vedoucí provozu

jak to děláme
na Moravě

 Pracoviště na nové hale "Krokov" 
 v Bojkovicích

 Začátky na nové hale v Bojkovicích

českÁ zbrojovka  
uherskÝ broD  
Během druhé světové války 
byla založena firma, která se 
v současnosti řadí mezi špičky 
v oblasti výrobců palných zbraní 

na světě. Především z taktických důvodů byla přesunuta na 
co možná nejvzdálenější východní místo v Československu. 
Jedná o Českou Zbrojovku Uherský Brod. Během 80ti leté 

tradice, opustilo Českou zbrojovku miliony kusů zbraní, které 
mířily do celého světa. Tato firma se tak stala kultem kvality 
a pevného zázemí. Jako každá společnost se i Česká zbrojov-
ka rozrostla a součástí se stala i divize AUTO, která za pomocí 
třískového obrábění vyrábí obráběné díly – fitínky (součást-
ka, která putuje do systému klimatizací a topení v autě). Právě 
s touto divizí začala spolupracovat moravská chráněná dílna 
v Bojkovicích. V rámci spolupráce s českou zbrojovkou se 
v Bojkovicích zaměřují na výstupní kontrolu a balení hliníko-
vých dílů.  
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V minulém čísle jsme vám před-
stavili náš nový projekt Filipa 
PET, který se zaměřuje na výrobu 
doplňků pro domácí mazlíčky. Již 
za sebou máme několik výrobních 
změn, novinek a také výstav, kde 
prezentujeme naše produkty. 

V rámci výroby jsme se zaměřili pře-
devším na výrobu obojků a vodítek 
z Biothanového materiálu, což je velmi 
odolný, kvalitní materiál z USA. V květnu 
jsme naše výrobky úspěšně prezentova-
li na 24. mezinárodní prodejní výstavě 
myslivosti, rybářství, včelařství a poby-
tu v přírodě Natura Viva 2019. 
 Zájem byl převážně o výrobky 
z BioThanu, díky čemuž jsme získali 
nové podněty a typy na rozšíření naší 
produktové řady. Výrobky stále zdoko-
nalujeme. Naším přáním je, aby si každý 
našel to své. Právě proto jsme rozší-
řili sortiment o obojky v pastelových 
barvách, obojky s řetízkem, výstavní 

vodítka, stopovačky a sety v podobě 
obojků a vodítek.  Jelikož je každý výro-
bek ručně dělaný, zavedli jsme novinku 
v podobě „zboží na zakázku“, takže vy-
robíme obojek či vodítko přesně podle 
představ a potřeby zákazníka.
 V prodeji nespoléháme pouze na 
prodejní výstavy a e-shop, ale snažíme 
se naše výrobky vlastními silami rozšířit 
i do maloobchodních prodejen. Jako 
podpora prodeje byla otištěna reklama 
v časopise Žena a život.
 A co se chystá na léto? Na konci 
června se zúčastníme mezinárodní vý-
stavy psů v Kroměříži, kde budeme na-
bízet celý náš sortiment – jak už hračky, 
tak i čmuchací koberečky, vodítka 
i obojky. V červenci a srpnu bychom se 
měli prezentovat na výstavách v Mladé 
Boleslavi.  
 Naše aktuality můžete sledovat na 
facebookových stránkách FilipaPET, kde 
pravidelně informujeme naše fanoušky 
o produktových novinkách a výstavách, 

kterých se účastníme. Veškeré výrobky 
pak naleznete na našem e-shopu 
www.flipapet.cz. Držte nám palce 
a všem krásné léto! 

Marcela Hošková
Vedoucí projektu
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NejmeNŠí mobIlNí  
TeleFoN.
Profesor zmenšování Filius 
Kratiknot z Bradavic, by měl 
jistě radost z české firmy 

ZOXCALL, která vyrábí telefon s rozměry 
platební karty. Uvnitř telefonu je eSIM čip 
a baterie s kapacitu 170 mAh. Na povrchu 
je dvanáct tlačítek, mikrofon a sluchátko 
USB konektor pro nabíjení. ZOXCALL je 
vhodný především jako záložní telefon. 
www.zoxcall.com

PorTÁl občaNa
Nejznámější český internetový portál seznam.cz je dostupný 
bez přihlášení. Na portálu se zobrazují informace o všech 
možných lidech a společenských událostech. O portálu 
seznam.cz ví téměř každý. Portál občana je pravým opa-
kem portálu seznam.cz Téměř nikdo o něm neví. Na portál 
se musíte přihlásit a zobrazí se Vám jen informace o Vaší 
osobě, které jsou vedeny v registrech státu. Nebudu Vám 
zde detailně popisovat všechny funkce.  Vyndejte si svoji ob-
čanku s elektronickým čipem, vložte ji do čtečky bankovních 
karet, otevřete portál občana na webu https://obcan.portal.
gov.cz a přihlaste se IOK kódem.  Sám jsem to zkusil a byl 
jsem mile překvapen. 

Jan Káňa
             IT manager    

esIm čIP a vIrTuÁlNí  
sIm karTa
Už se přesně neví, kdo z nás a čím 
naštval Kartiboha. Každopádně 
Kartibůh se dopálil a potrestal nás 
tím, že seslal na zemi tři sim karty 
s chipem různých velikostí. Dodnes 
se baví pozorováním, jak marně 
zmenšujeme, pomocí kancelář-

ských nůžek, MiniSIM kartu na rozměr nanoSIM nebo micro-
SIM karty nebo jak naopak zoufale hledáme vhodný adaptér 
pro zvětšení nanoSIM nebo microSIM na rozměr MiniSIM 
karty. Naštěstí budou v následujících letech plastové sim 
karty s chipem nahrazeny virtuálními sim kartami, které se 
jako program uloží do vestavěného eSIM chipu v telefonu, 
tabletu, hodinkách nebo jiném zařízení. Virtuální sim kartu 
si načtete jednoduše z QR kódu, který Vám předá operátor 
(viz. obrázek). Vestavěné eSIM čipy najdete zatím pouze ve 
výrobcích inovativních firem. V náramkových hodinkách 
Samsung Galaxy Watch, telefonech iPhone XS, iPhone XS 
Max a iPhone XR, automobilu ŠKODA SKALA nebo telefonu 
ZOTAX. Virtuální SIM karty pořídíte samostatně u mobilních 
operátorů 02, T-Mobile a Vodafone nebo společně s náku-
pem automobilu ŠKODA SCALA čí telefonu ZOXCALL.

občaNskÝ  
Průkaz  
s elekTroNIckÝm 
čIPem
Pokud neradi 
chodíte na úřady, 

udělejte výjimku. Investujte dvě stovky a za-
jděte si zažádat o občanský průkaz s elek-
tronickým čipem. Vydržte to 30 dnů, než 
pro Vás na bezobslužné výrobní lince ve 
Státní tiskárně cenin tiskařské a gravírovací 
stroje, vyrobí z bílé plastové karty občanský 
průkaz. Mezitím si kupte externí čtečku 
bankovních karet, stačí ta nejlevnější např. 
Akasa AK-CR-03BKV2 za tři stovky. Stáhně-
te si z webu https://info.eidentita.cz apli-
kaci eObčanka a naistalujte si ji na počítač. 
Až si budete vyzvedávat občanský průkaz, 
nezapomeňte požádat o aktivaci elektro-
nického čipu. Číselné kódy IOK a DOK si 
klidně zapište na papír. Papír vložte do obál-
ky. Obálku založte třeba do zásuvky, kde 
máte PIN od platební karty. Občanku a IOK 
bude potřebovat až se budete přihlašovat 
k Portálu Občana.

IT
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Třídit, třídit, třídit.. první větou 
bych apelovala na všechny, kdo 
si libují v každodenním popíjení 
sladkých nápojů z PET lahví, spo-
třebují denně stoh papírů nebo 
si jen koupí dva rohlíky zabalené 
v sáčku.   
 Na druhou stranu nezáleží ani tak na 
tom, zda vypijete litry limonády nebo 
sníte jeden jogurt. V konečném důsled-
ku především záleží, jak naložíte s oba-
lem daného spotřebovaného zboží.  
A abychom si to hned na začátku uvedli 
na pravou míru – nejedná se jen o PET 
lahve a papír. Spousta lidí si proto ani 
neuvědomí, co vlastně mohou v běžné 
domácnosti roztřídit a co nahradit, aby 
byla spotřeba běžného materiálu, jako 
například sáčků, minimální. 
Planeta Země, naše matka. Krásná, 
divoká, někdy nemilosrdná. Rádi ji ob-
divujeme, jezdíme na daleké dovolené, 
abychom poznali krásy a divy našeho 
světa. Ale bylo by sobecké si myslet, 
že planeta patří pouze nám. Tak proč ji 
pouze škodíme? Faktem je, že mnohdy 
si to ani neuvědomujeme. 
 Kolik z vás si do obchodu bere pravi-

delně například pytlík na pečivo či košík 
na nákup? V tomto směru jsou skvělou 
myšlenkou bezobalové obchody, kde 
si donesete vlastní obalový materiál 
a v obchodě vám jej naplní. Škoda, 
že jsou tyto projekty zatím ojedinělé 
a ve většině případů nevydrží ani rok 
působení. To už je ale zase otázka spíše 
lidské pohodlnosti.
  Jak jsme si ale uvedli na začátku, 
nejde jen o plasty. Pojďme se podívat 
jiným směrem. Třeba na oblečení. 
Tuny textilií se denně kupují po celém 
světě. A víte, kolik procent se znovu 
recykluje?  Pouhé 3%! Dle statistik se 
ročně k výrobě textilu spotřebuje  
24,3 tun bavlny a to nemluvě o spotře-
bě vody. Na skládkách skončí každoroč-
ně 200 000 tun textilií, přičemž 98% 
z této sumy je znovu recyklovatelný 
materiál. Skládky se rozrůstají a to 
především z důvodu, že se umělá vlákna 
nerozkládají.  
 Pokud oblečení nevyhodíte jako 
97% lidí na skládku a roztřídíte jej, 
bude později zpracováno jako výplňový, 
čistící či úklidový materiál. Použit může 
být také na výrobu bankovek. Jestliže 

vám leží v šatníku oblečení, které už 
nepoužíváte, pouvažujte, zda by lépe 
neposloužilo charitě nebo nenašlo 
uplatnění v dalším zpracování.
Recyklace
 Všichni asi víme, že recyklovaný 
odpad se nově zpracovává a vzniká 
materiál pro další použití. Co se týká 
samotné recyklace odpadu, nejedná se 
o žádnou extra bio věc. Avšak tříděním 
odpadu a jeho recyklací, přispíváme 
alespoň zlomkem procenta k šetření 
přírody, kterou tolik obdivujeme. Zkuste 
se tedy při vyhazování obalů všech dru-
hů nebo u oděvů zamyslet, zda je nutné 
jej vyhodit do smíšeného odpadu, nebo 
může být recyklován a znovu použit.
Toto povídání bych ráda ukončila zamy-
šlením nad větou, kterou uvádí jedna 
společnost s pracími prášky na etiketě 
svého eko obalu:  ,,There is not planet 
B” (v překladu „Nemáme planetu B“).  
My nemáme jinou planetu kam bychom 
se schovali. My nemáme ani plán B, až 
na to přijde… Až nás zalijí tuny plastu. 
 

Klára Michalčíková
Redakce

Třídění odpadu
  recyklace
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oblékli jste si oblečení  
v uplynulém roce?

máte k oblečení  
osobní vztah?

Padne vám stále  
stejně dobře?

byly náklady na pořízení
oblečení vysoké?

máte možnost 
ho darovat/prodat?

udělejte někomu radost

odneste jej  
do sběrného konteineru

vraťte jej nazpět
do šatníku

aNo

aNo

aNo aNo

aNo

Ne

Ne
Ne

Ne

Ne
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Jaro uteklo jako voda a vy zjišťu-
jete, že je potřeba honem, honem 
naplánovat dovolenou? Čas vás 
tlačí a vy přemýšlíte, kam se letos 
vydat, co si sbalit a jak ušetřit pe-
níze? Nebojte, máme pro vás pár 
tipů, jak naplánovat dovolenou 
snadno a rychle, vzít s sebou vše 
potřebné a volno si naplno užít. 

k mořI
Rozhodli jste se jet k moři, ale v záplavě 
nabídek se ztrácíte? Před samotným 
vyhledáváním vhodného zájezdu je 
důležité zvážit vaše preference ohledně 
destinace, typu pláže, vzdálenosti hote-
lu od centra a pláže, sociálního vyžití, 
stravování a také jak velký finanční 
obnos jste ochotni do dovolené inves-
tovat. Toto vaše osobní objasnění, zúží 
možnosti a ušetří vám čas. 
 Pak už je na vás, zda zvolíte cestu 
přes cestovní kancelář nebo si dovole-
nou zařídíte sami. Zařízení zájezdu přes 
cestovní kancelář je velmi pohodlné.  
U samostatného vyhledávání můžete 
však výrazně ušetřit, avšak musíte 
počítat s tím, že vás to bude stát více 
úsilí a času. Jestli jste zvolili cestovní 
kancelář, ale přesto chcete ušetřit, 
vyhledávejte lastminute zájezdy, které 
naleznete na stránkách konkrétních 
cestovních kanceláří nebo například na 
travelportal.cz, last-minute.cz. Může se 

samozřejmě stát, že budete muset slevit 
ze svých nároků, ale ušetříte nebo vás 
potká štěstí a zažije dovolenou svých 
snů za pár korun. Pokud se cítíte být 
samostatní, výhodné letenky nalezne-
te na zaletsi.cz, kiwi.cz, skyscanner.
cz, esky.cz, momondo.cz a další. Velký 
přehled hotelů nabízí booking.com, 
trivago.cz nebo hotels.com. 

PříjemNé s užITečNÝm
Chcete si cestu k moři ozvláštnit? 
Pokud k moři letíte, zkuste využít tzv. 
StopOver. Představte si, že máte absol-
vovat let a mezipřistání zahrnuje město, 
které byste rádi navštívili. 
 Místo povzdechu, že jej snad navští-
víte někdy příště, tentokrát kontaktujte 
dopředu svou leteckou společnost 
a zeptejte se na možnost StopOver. 
Díky tomuto můžete právě v tomto 
městě třeba několik dnů mezi lety 
zůstat a v rámci jedné letenky poznat 
místo, kam byste například letěli příště. 
Ušetříte tak spoustu peněz za letenku. 

balíme, Šílíme
Asi každý z nás to už někdy zažil … 
před odjezdem blázníme, co si k moři 
sbalit. Někteří z nás jezdí k moři pravi-
delně, ale pokaždé s sebou vláčejí ob-
rovský kufr plný zbytečností a oblečení, 
které mnohdy ani nevynosí. Díky našim 
tipům vám tentokrát zbyde místo pro 

suvenýry a dárky, které povezete domů 
svým nejbližším. 
1. vyzkoušejte vakuové pytlíky!  
Z těchto pytlíků vysajete vzduch 
v prostoru mezi kusy oblečení, čímž 
vznikne velká spousta místa. Nemusíte 
mít strach, pokud oblečení do pytlíku 
pěkně poskládáte, nepomačká se.
2. miniatury! Vezměte si jen miniatury 
šamponů, deodorantů, sprchových 
gelů, vlasových gelů či odličovačů. 
Miniatury můžete zakoupit v drogeri-
ích a po spotřebování jednoduše obal 
vyhodit.
3. hledejte úložný prostor! Abyste 
ušetřili co nejvíce místa vložte menší 
věci (ponožky, legíny, spodní prádlo 
nebo kapesníky) do volného prostoru 
v botách.
4. Neberte si zbytečné oblečení! 
Pokud váháte, jaké kousky si vzít na 
dovolenou a v ruce držíte tričko, které 
jste na sobě nikdy neměli nebo se 
v něm necítíte pohodlně, ale říkáte 
si, že na dovolené jej určitě vynosíte, 
nevynosíte! Zůstane ležet na dně kufru 
a bude vám zbytečně zabírat místo. 
Naopak zvolte pouze kousky oblečení, 
které máte rádi, nosíte je často a cítíte 
se v nich dobře. Pomoci vám může také 
systém, kdy si na každý den pobytu 
připravíte oblečení, které následně 
společně srolujete do ruličky. Vezmete 
si s sebou tak přesné množství kousků, à  

Tipy na dovolenou
 Murter, Chorvatsko
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které budete potřebovat, vyhnete se 
jejich pomačkání, ušetříte místo a vaše 
balení získá potřebnou systematičnost. 
Nebudete pak nemile překvapeni, kolik 
zbytečných kusů oblečení jste si do 
zavazadla nabalili. 
 Hlavně při balení nezapomeňte na 
peníze, doklady, pojištění, elektroniku 
s nabíječkami, opalovací krém s vy-
sokým faktorem, krém po opalování, 
pokrývku hlavy, léky a základní vybave-
ní lékárničky (náplasti, obvaz, a další). 
Dovolenou vám může znepříjemnit 
i hmyz, proto přibalte také repelent 
a chladivé gely na bodance. Nakonec 
přidejte fotoaparát, abyste své zážit-
ky mohli zaznamenat, dobrou náladu 
a můžete vyrazit na dovolenou.

sTÁle Doma
Moře ani exotika vás příliš neláká? 
Užijte si perfektní dovolenou v Česku! 
Česká republika je nádherná, kdo říká, 
že za dokonalou dovolenou musíte vyjet 
za hranice, se mýlí. Právě u nás máme 
spoustu krásných míst, kde si člověk 
může užít pohodu, klid, zábavu či 
dobrodružství s těmi nejbližšími, a ještě 
navíc ušetřit za letenky. 
 Navštívit můžete česká města se 
známými památkami a sami sobě 
i dětem tak připomenout trochu kultury 
a historie např. v Praze, Brně, Kutné 
Hoře, Mariánských lázních, Lednici. 

Vydejte se i do jižních Čech a navštivte 
například krásné město Český Krumlov, 
sjeďte si Vltavu na raftu, vykoupejte se 
v Lipně nebo zamiřte na Šumavu a na-
sajte kousek přírody. 
 Pokud právě příroda vás láká nejvíce, 
vydejte se do Beskyd a zkuste si dát 
trošku do těla na výšlapu na Lysou 
horu. Navštivte Orlické nebo Krušné 
hory či Krkonoše, možností je spousta. 
Pro inspiraci, kam do hor, navštivte 
webovou stránku ceskehory.cz. Pokud 
máte kapku odvahy, můžete si půjčit 
vybavení na tzv. ferraty (cesty v hor-
ském terénu, které jsou zpřístupněny 
i návštěvníkům, kteří nemají zkušenost 
s horolezectvím – viaferraty.cz). V tom-
to případě si nezapomeňte dobrou fy-
zičku, kvalitní, pohodlné boty, repelent 
a krém na opalování. 
 Máte rádi víno? Zamiřte na Pála-
vu! Malebná příroda posetá vinicemi 
s mnoha vinnými sklípky ve vás nechá 
nezapomenutelný zážitek. Při hledání 
vhodného vinného sklípku využijte 
například webovou stránku najdisklipek.
cz nebo sklepymoravy.cz, nebudete 
litovat. 
 Pokud bojujete s časem nebo se 
chystáte pracovní léto, vyberte si ales-
poň prodloužený víkend, kde si odpo-
činete od všeho shonu. A co takhle pro 
jednou nechat děti u babičky a vydat 
se na romantickou dovolenou či víkend 

ve dvou? Pokud nejste zrovna zastán-
ci exotiky nebo moře, ale preferujete 
spíše klid a pohodu, mrkněte se na 
instagramovou stránku @kouzelnecha-
loupky, která nabízí k pronájmu krásné 
romantické chaloupky a chalupy v těch 
nejkrásnějších místech země. Zajímavé 
romantické pobyty, které si s partnerem 
užijete, můžete naleznout na stránkách 
pobytyvcesku.cz, vikendovepobyty.eu, 
pobytovebalicky.cz. Pokud chcete upus-
tit od každodenního stresu a zregenero-
vat se, doporučujeme navštívit wellness 
a užít si nejrůznějších druhů relaxace, 
kde načerpáte sílu. Zajímavé pobyty, 
zahrnující právě wellness zážitky, nalez-
nete na spa.cz či milujemewellness.cz. 
Pokud chcete ušetřit, navštivte stránky 
skrz.cz, zapakatel.cz nebo slevomat.cz 
a další, které přidávají velmi výhodné 
nabídky, a tak si můžete dovolenou užít 
tzv. za pár korun. 
 Česká republika opravdu ukrývá 
neskutečné množství netušených míst 
a můžete být velmi překvapeni, co 
všechno vám může nabídnout.
 Ať už patříte mezi šťastlivce, kteří 
pojedou na dlouhou dovolenou k moři 
nebo plánujete prodloužený víkend 
v česku, užijte si to naplno a načerpejte 
energii. Přeji Vám všem krásné sluneč-
né léto!  

Vojtěch Kramár 
Vedoucí provozu
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 Zámek, Lednice Dobčické rybníčky – dobcickerybnicky.cz
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osmIsmĚrka
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou  
v něm umístěna v osmi různých směrech, přečtete začátek 
tajenky z nevyškrtaných písmen a konec tajenky  
z písmen doplněných do prázdných políček.

suDoku

ADÉLKA
ARABKA
BATOH
BUCHAR
DUSÁNÍ
ESTÉT
KAPOT
KAPRLE
KARÁTY
KOHOUT

KONOPÍ
KOUSEK
KROKUS
KRYTKA
LOUVRE
LUSKY
MADLO
MAGMA
MAKETA
MINUTA

MISKA
MORČE
MOTOR
MOTYKA
MOUREK
OSMINY
PERAS
PLOMBA
POETKA
POKROK

POUTA
RONDO
SLALOM
SLUNÍK
STATEK
TALENT
TERESA
TUNDRA
TURBAN

1. kTeré z TohoTo ovoce NerosTe  
 Na sTromĚ?
a)  jablko
b)  broskev
c)  angrešt

2. Na ŠTĚDrÝ DeN mÁ svÁTek kTeré 
 mužské jméNo?
a)  Artur
b)  Adam
c)  Alexandr

3. jaN hus byl uPÁleN kTerého roku?
a)  1415
b)  1514
c)  1145

4. "INTroverT" zNameNÁ, že je?
a)  romantik
b)  žárlivec
c)  samotář

5. hlavNím mĚsTem ŠPaNĚlska je?
a)  Sevilla
b)  Barcelona
c)  Madrid

6. kTerÁ zNačka auT PochÁzí z FraNcIe?
a)  Citroën
b)  Mitsubishi
c)  Ford
 
 

Kvíz

1.c, 2.b, 3.a, 4.c, 5.c, 6.a
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Děkujeme všem zaměstnancům, kteří se zapojili do soutěže jarního 
čísla našeho Bulletinu. Tentokrát výherní balíčky putují k těmto třem 
vylosovaným výhercům: Ivana Tulková, martina kolková, kateřina 
křovinová. Pokud se vám nepoštěstilo, nezoufejte. I v tomto čísle 
máte možnost zapojit se do soutěže. Soutěžní otázky pro letní číslo 
zní: Kdo je ombudsman společnosti Filipa? Kde je soutok řek 
Vltavy a Labe? Jaké procento textilu se znovu recykluje?

Správné řešení tajenky a správné odpovědi na soutěžní otázky, 
zašlete na e-mail: redakce@filipa.cz nebo předejte vašemu nadříze-
nému do 1.9.2019. Máte skvělý recept o který se chcete podělit? 
Máte nápad na článek či téma, které by mělo být v našem Bulletinu 
rozebrané? Napište nám na mail redakce@filipa.cz nebo jej předložte 
svému nadřízenému. Jsme rádi za každý váš nápad na námět, připo-
mínku a spolupráci. Děkujeme! 



Panenský olivový olej přímo od výrobce 
z vyhlášené Španělské oblasti Jižní Navarry, zabalený
do českého kabátu

Revoluční novinka v originálním balení
Široké využití:
Teplá i studená kuchyně.
Na maso, ryby, saláty, těstoviny, mořské plody aj.
Na pečení, smažení, vaření.
Výhody produktu:
Praktické a odolné balení. Šetří olivový olej.

www.biolive.cz


