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ŠKOLA FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

DÍL

ˇ
Víte kolik penez

jste utratili minulý měsíc?
Mějte své peníze pod kontrolou. Naučíme vás přiřadit v rozpočtu každé koruně vlastní roli.

4 PRAVIDLA
1. KAŽDÁ KORUNA MUSÍ MÍT SVŮJ ÚČEL
Pokud svým penězům rozdělíte úkoly na měsíc
a zabavíte je, nebudou vám utíkat pod rukama.

2. VELKÉ VÝDAJE SI ROZDĚLTE DOPŘEDU
Ne každý měsíc utrácíme stejně. Velké částky, které
platíte třeba jednou ročně, si rozdělte do měsíčních
částek, které snadno zvládnete.

3. ROZPOČET MŮŽETE – MUSÍTE – MĚNIT
Pokud jeden měsíc přesáhnete rozpočet např. na jídlo,
příští měsíc si sem přesuňte peníze odjinud.

4. UTRÁCEJTE PENÍZE Z MINULÉHO MĚSÍCE
Vytvořte si polštář ve výši jednoho platu – ať na konci
měsíce nezjistíte, že se vám peníze rozutekly těsně před
splatností účtů.

Vytvořte si finanční „polštář“. Ideálně ve výši jednoho měsíčního platu.
Do každé rubriky napište vaše výdaje. Dala jsem Vám do tabulky názorné příklady,
které tam nejpravděpodobněji spadají – upravte si to každý podle sebe.
Pravidelné měsíční výdaje

Kč

Proměnlivé měsíční výdaj

Kč

Nájem

...

Potraviny

...

Elektřina

...

Benzín

...

Životní pojištění

...

Restaurace

...

Platba za internet

...

Povinné ručení

...

Školné

...

???

...

Fondy na známé věci

Kč

Fondy na neznámé věci

Kč

Revize kotle

...

Rozbitá pračka

...

Dovolená

...

Nečekaná cesta

...

Vánoční dárky

...

Fond na oblečení

...

Výročí svatby

...

Fond pro radost

...

JEDEN NEBO ŠEST PLATŮ?
Pro běžné výdaje je vhodné držet rezer vu ve výši jednoho platu. Vaše úspory by ale měly odpovídat alespoň šesti platům,
třeba pro případ ztráty zaměstnání. POZOR NA – „IMPULZIVNÍ NÁKUP“! Jde o nákupní rozhodnutí, které nemáte dopředu
promyšlené. Studie ukazují, že až 60% takových nákupů by si lidé po dvou dnech rozmysleli. 
Lada Andrýsková
Specialista chráněného trhu práce
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EDITORIAL

Vážení čtenáři,
setkáváme se u posledního čísla
Filipa Bulletinu za rok 2019. Připomínám, že první číslo FB vyšlo již
v lednu 2016.
Úspěšně již vydáváme čtvrtý rok. Zřejmě si už na první číslo nevzpomínáte, ale
v mé paměti je první vydání stále velký
okamžik a mezník v historii společnosti.
Možná by v tu dobu málokdo řekl, že FB
bude fungovat i po čtyřech letech. Čas,
ale plyne jako voda a část z Vás poslední
dobou zaregistrovala rozesílání krátkých
aktualit přes naši komunikační novinku –
Filipa Newsletter.
V průběhu roku jsme pro Vás připra-

vili mnoho témat a pravidelně jsme Vás
informovali o dění ve společnosti. Za zásadní události považuji hned zkraje roku
úspěšné převzetí nových sekvencí pro
ŠkodaAuto v Kosmonosech v Logistickém terminálu DC3. Dále jsme v měsíci
květnu dokončili rekonstrukci sídla společnosti v Lázních Bělohrad a nastěhovali
oddělení podpůrných procesů zpět na
původní adresu do nových prostor. Tato
rekonstrukce nám po letech zajistila
důstojné zázemí vedení společnosti.
Tento rok byl též ve znamení uvádění
na trh vlastní značky Filipa Pet nebo produktu pod názvem Biolive. Oba tyto projekty jsou vlastní tvorbou našich kolegů

a oba sklízejí velmi pozitivní hodnocení.
Za oba projekty se kolegové v průběhu
roku mimo jiné zúčastnili mnoha prodejních výstav a veletrhů.
Úspěšné tažení po celý rok též dál pokračovalo na provozech chráněných dílen,
kde nám přibylo několik nových klientů
v rámci kooperací jako např.: Česká
Zbrojovka Uherský Brod, spol. Tuna Production Dolní Žďár, Czech-Cont – Ostrov,
Barton Nymburk nebo spol. Mewa.
Rok 2019 byl tedy opět tvůrčí
a úspěšný. Za tímto výsledkem stojí velká
píle, pracovitost, ale i chuť zaměstnanců
společnosti Filipa věci posouvat. Proto
je teď na místě vydechnout, poděkovat
a užít si nadcházející vánoční svátky.
Všem našim zaměstnancům, jejich
rodinám a v neposlední řadě našim
obchodním partnerům přeji krásné
a pohodové prožití vánočních svátků,
nadílku pod stromečkem, která potěší
a splní vytoužená přání a do nového roku
především mnoho zdraví, štěstí, rodinné
pohody a pracovních úspěchů. 
Váš Leoš Vrbata

Důležité je cítit se dobře
Rozhodla jsem se, že jednou budu
psát také o něčem jiném, než je
kvalita. Vlastně by se dalo říci,
že to s kvalitou velmi úzce souvisí, protože kvalita jako taková je
všude kolem nás. Ať už v pracovním nebo osobním životě. Blíží se
konec roku a tento článek bych
chtěla věnovat jako poděkování
všem, kteří obohatili můj pracovní
i osobní život.
Má práce mi dala velmi mnoho - profesní zkušenosti, vzdělávání, osobní růst,
poznala jsem spoustu zajímavých lidí,
fajn kolegů, nové přátele, kteří do mého
života vnesli kus sebe. Všechny dosavadní zkušenosti pro mě byly velmi vzácné,
ať už byly kladné nebo záporné. Vzpomínám na to, jak během řešení mnoha
situací měl každý jiný názor a pohled na
věc, což vedlo k zajímavým diskusím,

pro mě s cennými výsledky. Všichni jsme
měli vždy rozdílné zkušenosti a stavěli se
k problematice z odlišných úhlů, což bylo
skutečně přínosné. Bylo pro mě vždy neuvěřitelné sledovat všechny kolem sebe,
kam za tu dobu vyrostli a jak velký vývoj
u nich nastal.
Děkuji všem, kteří mi ukázali, že hranice a limity jsou pouze a jen v naší hlavě
a že nic není nemožné. Nebo naopak, že
vše, co si dokážeme představit, je možné.
Není to jen o bodech, ale o celkové kvalitě života. Děkuji všem, od kterých jsem
se mohla učit. Nikdy nevíme vše, a to je
důkaz, že se máme neustále co učit. Svět
kolem sebe vnímám jako místo, kde se
vyměňují nejen energie, ale také informace. Pro mne je důležité zažívat změny
a cíleně z nich čerpat zkušenosti pro svůj
další rozvoj.
Nejdřív totiž musíme vše umět my,

abychom to pak mohli učit jiné a mohli
jsme jít příkladem.
Tímto článkem bych hlavně chtěla poděkovat Kateřině Kratochvílové (výkonná
ředitelka pro logistické procesy), která
zde končí jednu ze svých pracovních
etap. Katko, velké díky za odbornou
pomoc, vstřícnost, přátelství a nesmírnou kolegialitu, které se mi od Tebe vždy
dostalo.
Vážení, snažte se rozvíjet přátelství se
všemi kolegy, které jejich práce zjevně
baví a naplňuje. Zjistíte, že jejich přístup
je nakažlivý a že se budete cítit lépe i
vy sami. Závěrem bych chtěla říct, že
můžeme mít tisíce přání, tužeb a snů, ale
jen štěstí, zdraví, láska a přátelství dává
smysl našim dnům.
Přeji všem láskyplný rok 2020. 
Lucie Hopová
Manažerka kvality

FILIPA BULLETIN: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa. Vychází každé tři měsíce. Vydává Filipa s.r.o. Sídlo společnosti a místo vydávání časopisu: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad, IČ 25282875,
DIČ CZ25282875. www.filipa.cz. Registrační číslo udělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 22704. Obsah čísla připravila redakční rada ve složení: Leoš Vrbata, Lada Andýsková, Lucie Hopová, Kateřina
Kratochvílová, Klára Michalčíková. Grafické zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím posílejte na emailovou adresu: redakce@filipa.cz
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Práce s neslyšícími – DC1A
Bez ohledu na věk či pohlaví,
na barvu kůže či náboženství...
Zřejmě nikdo z nás si nedokáže
představit, že svět kolem by pro
něj utichl. A proto bychom se
s vámi rádi podělili o spolupráci
a zkušenosti s neslyšícími
z řad našich zaměstnanců,
kteří každodenní nástrahy
i pracovní povinnosti zvládají
bez sebemenšího problému.
V současné době má několik
zaměstnanců s tímto handicapem
vedoucí projektu Marek Hypl na
hale DC1A v Kosmonosech.
Začátkem letošního roku mi přistál
v emailu životopis. Patřil neslyšící paní,
která hledala práci v chráněné dílně.
Vzhledem k tomu, že nikdo z nás neměl
doposud žádnou zkušenost s prací
a komunikací s neslyšícími, tr valo pár
dní než jsem se přeci jen odhodlal
a rozhodl pozvat paní na vstupní
,,pohovor“.
Ještě před samotným pohovorem,
jsem tuto situaci probíral se svými
vedoucími směn a teamleadery, abych

zjistil, jaký mají na danou věc názor. Byl
jsem rád a mile překvapen, když jsem
zjistil, že se všichni společně dohodli,
že do toho půjdeme. Také jsme se
shodli na tom, že by to žádný velký
problém být nemusel, protože všechny
pracovní návodky, balící listy a další
dokumentaci máme v tištěné papírové
formě a na balících listech je vesměs
vše popsáno pomocí fotografií.
Veškeré obavy ze mě spadly na
pohovoru, kdy jsem se přesvědčil,
že neslyšící paní skvěle odezírá ze
rtů a veškeré věci vždy pochopila na
popr vé.
Po několika pr vních dnech, kdy se
této neslyšící pracovnici věnovali naši
teamleadeři, již paní pracovala zcela
samostatně a bez jakýchkoliv problémů.
Přivítali jsme tedy, že se nám o práci
přihlásila další neslyšící uchazečka
a my jsme ji mohli přivítat do našeho
kolektivu.
S odstupem času půl roku jsem
dnes velice rád, že jsme do rizika,
které práce s neslyšícími určitě přináší,
šli. Za tu dobu můžu konstatovat,
že obě pracovnice patří mezi naše

04

nejlepší zaměstnance. A přestože
jsme museli naše pracoviště mírně
přizpůsobit, komunikační cesty označit
piktogramy, zvlášť v místech přechodů,
kde se vstupuje do jízdní dráhy VZV
a také všechny naše VZV postupně
musíme dovybavit světelnými signály,
protože jen zvukové jsou již v tuto
chvíli nedostatečné, tak ani na chvíli
rozhodnutí nelitujeme, právě naopak.
Již v lednu 2020 se těšíme na další
2 neslyšící zaměstnance, kteří k nám
nastoupí a já věřím, že ani toto není
konečné číslo.
Abychom jsme se k našim
zaměstnancům přiblížili co možná
nejblíže a oni pocítili, že se o ně
opravdu zajímáme, dostali naši vedoucí
za úkol, naučit se alespoň pár základní
termínů ve znakové řeči, takže už
dnes umíme pozdravit, poděkovat či
poprosit. Já osobně jsem si dal za cíl
naučit se týdně vždy alespoň jedno
slovo, takže uvidíme na kolika znacích
se zastavím…. à
Marek Hypl
Vedoucí projektu DC1A
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UŽ JSTE SE NĚKDY S NESLYŠÍCÍM SETKALI? SPOUSTA
Z VÁS ZŘEJMĚ NE. A PAK JE TADY TEN ZNÁMÝ OSTYCH
A ROZPAKY – JAK S TÍMTO ČLOVĚKEM VLASTNĚ
KOMUNIKOVAT? JAK MU PŘEDAT INFORMACE? JAK SE
TVÁŘIT A CHOVAT?

lo rušit. Konverzace se nebojte, pořádně artikulujte, buďte shovívaví a případně větu opakujte.
ZNAKOVÝ JAZYK
Znakový jazyk je termín definovaný v zákoně o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
a nahradil tak dříve známý termín „znaková řeč“. Jedná
se o pojem, který označuje systém dorozumívání neslyšících znakovým jazykem. Ač se vám může zdát, že tento
jazyk je univerzální pro všechny jazyky, každá země má
svůj znakový jazyk – my máme český znakový jazyk. Tento „náš“ český znakový jazyk se od zahraničních liší slovníkem a systémovými rysy, tedy gramatikou. Samostatná
slova po spojení tvoří celek.
Pokud se setkáte s neslyšícím, který pouze znakuje,
využijte papír a tužku, který vám v tomto případě ulehčí
komunikaci. V dnešní době internetu si můžeme vypomoci také online slovníkem – překladačem, který najdete na webu www.spreadthesign.com. Tento online slovník obsahuje několik znakových jazyků.
Existují také tlumočnické služby a kurzy, ve kterých se
můžete naučit základní pr vky znakové řeči. 

V pr vní řadě je třeba si uvědomit, že neslyšící žijí a pohybují se ve společnosti a dostávají se do kontaktu s lidmi
neslyšícími ale i slyšícími zcela běžně. Spousta neslyšících ovládá navíc mimo znakovou řeč také dovednost
odezírání ze rtů. Při tomto způsobu komunikace je třeba
dodržet tyto základní pravidla:
•N
 IKDY NEMLUVTE ZÁDY K NESLYŠÍCÍMU.
• U POZORNĚTE NESLYŠÍCÍHO, ŽE SE NA NĚJ
CHYSTÁTE MLUVIT
A MLUVTE ZŘETELNĚ TAK, ABY VÁM NESLYŠÍCÍ
DOBŘE VIDĚL NA RTY.
• N A NESLYŠÍCÍHO MLUVTE POMALU A MÍRNĚ
NAHLAS, NEKŘIČTE.
Také před samotnou konverzací vypněte vše, co by moh-

Pár základních znakových pokynů
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Poděbrady pění
a mlsají!
Není to tak dávno, co nám v Poděbradech přibyl nový projekt jako
dělaný pro chráněnou dílnu.
Pro firmu SOAPTREE jsme začali balit
dárková mýdla a bonbony. Mýdla se vozí
samostatně, proto je jednoduše nandáme do sáčku, přidáme k nim kartičku
a zavážeme. Tyto balíčky vonných mýdel
pak rovnáme do krabiček a odesíláme
k zákazníkovi. Bonbony se k nám dováží

již nasáčkované. Práce tedy spočívá ve
složení krabičky, vložení čokoládového
dražé, zatavení krabičky tavnou pistolí
a přilepení ozdobné mašle. Před měsícem se naše spolupráce rozrostla o balení vonítek do prádla a mýdel větších
rozměrů. 
Hana Veselá
Vedoucí projektu Poděbrady


Vonítka do prádla

Žaluzie v Chodově
Novinkou se můžeme pochlubit
i na provoze v Karlových Varech.
Během podzimu jsme otevřeli nové
pracoviště v nedalekém Chodově.
Spolupráci jsme navázali s firmou
CZECH-CONT která se zabývá výrobou
kancelářských a sanitárních kontejnerů.
CZECH-CONT je výrobní závod, který
svůj sortiment distribuuje po celé Evropě
a je součástí rakouské skupiny WALTER
GROUP. Pro tuto společnost zpracováváme na našem pracovišti v Chodově rolety
na okna v množství 250ks rolet/týden.
Náš pracovní postup vypadá následovně. Na paletě jsou nám přivezeny
profily pro sestavení skříněk v délce 6m,
dorazovací lišta, hřídel, koncová lišta a
šedé lamely. Vše je přivezeno v délkách
různých rozměrů. Prvním krokem naší
práce je nařezat různé rozměry dle
pracovního postupu. Nařezaný materiál
poté slouží k sestavení funkční rolety.
Pro řezání materiálu máme v zápůjčce

od firmy CZECH-CONT pokosovou pilu.
Tato práce je chlapská záležitost, proto
s pilou pracují dva pánové. Po nařezání požadovaných délek si nachystáme
materiál potřebný k sestavení, bočnice,
aretační kotouče, naviják a další komponenty. Vezmeme šroubky, aku šroubovák
a můžeme montovat. Montáž provádí
dvě ženy. Na kvalitu a pracovní postup

dohlíží pan Michalek, který byl ve firmě
CZECH-CONT na týdenním proškolení.
Díky této zkušenosti byl schopen sestavit
a doladit kvalitní pracoviště pro výkon
práce. Panu Michalkovi i všem zaměstnancům, pracujících na tomto projektu,
patří velké poděkování! 
Klára Palousová,
Vedoucí projektu Filipa KV



Montáž rolety

Toš sa tu zase rozšířil projekt
Od října jsme v chráněné dílně
v Bojkovicích prohloubili spolupráci se společností ELKO EP.
Konkrétně naši pracovníci provádí pájení relé výrobků na plošné spoje včetně vodičů pomocí

mikropájky a cínu. Dále dochází
ke kompletaci plastových elektro
krabiček a svorkovnic. V neposlední řadě zaměstnanci testují
funkčnost daných výrobků pomocí testovacího modulu.

06

Práce probíhají tak, že od zákazníka
přivezeme plošné spoje, které musí
náš pracovník dle pracovního postupu
nalámat na jednotlivé díly pomocí kleští.
Poté je nutné daný plošný spoj pomocí
přípravku vložit do plastové krabičky, à
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následně vložit „točítka“ a barevně rozlišené vodiče dle schématu. Takto zkompletované krabičky pracovník předá na
pájecí pracoviště, kde další náš pracovník
pomocí speciální mikropájky a cínu zapájí
zmíněné vodiče předepsanou teplotou
370 °C. Po zapájení probíhá vizuální
kontrola a instalace zadního krycího
víčka krabičky, kde se nalepí čárový kód
a takto zkompletovaný díl se uloží do
bedýnky dle balícího předpisu.
Jakmile jsou všechny výše zmíněné
kroky hotovy, díly se přemístí na oddělené pracoviště, kde probíhá testování
funkčnosti každého dílu. Toto pracoviště
je vybaveno testovacím modulem, který
byl sestaven firmou ELKO EP přímo pro
náš provoz. Pracovník zapojí vodící díl
do testovacího modulu, a dle přísného
pracovního postupu zahájí testování.
Pomocí točítek nastavuje požadovanou
hodnotu a žárovka, která je připojená
k testovacímu modulu se pomalu stmívá
a zpět rozsvěcuje.
Pracovník, který s tímto modulem
pracuje je vyučený elektrikář a musel být
speciálně zaškolen u zákazníka, kde mu-



sel projít i nutnými testy a na vyhlášku č.
50/1978 Sb., bez které by nebylo možné
testování provádět
Takto otestované díly se uloží zpět do
bedýnky a putují k pracovišti, kde je každý díl nutné načíst do systému pomocí
počítače a čtečky čárových kódů, které
byly dodány zákazníkem. Vše probíhá
online a zaznamenává se do systému,
aby tak zákazník viděl, kolik máme již

Zkouška funkčnosti hotových výrobků

hotové výroby a zda-li už můžeme expedovat.
ELKO EP námi sestavený produkt
využívá například při instalaci stmívacího systému, který dokáže stmívat 90%
stmívatelných světělných zdrojů na trhu
nebo pro časově ovladatelné vypínače
v inteligentních domech. 
Matěj Jurásek,
Vedoucí provozu Bojkovice

Novinky
z PET
Programu


Zdravíme všechny příznivce a fandy PET programu. Zajímá vás,
co je u nás nového? Jako v celé
společnosti i my máme spoustu
novinek. Obrážíme jednu výstavu
za druhou, neustále rozšiřujeme
sortiment a vymýšlíme nové věci.
Koncem listopadu jsme zorganizovali
charitativní akci s návštěvou psího útulku
v Nové Pace. Několik z nás si udělalo

Návštěva útulku MÍSTO Nová Paka

čas jedno sobotní dopoledne a společně
jsme zajeli do psího útulku, kam jsme
zavezli vodítka, obojky a hračky z naší
výroby. Nezapomněli jsme ani na něco
k snědku pro pejsky a kočičky. Obdivujeme nadšení lidiček, kteří se o opuštěná
zvířátka starají a jsme rádi, že jsme mohli
pomoci. Z této akce si můžete prohlédnou fotky nebo krátké video, které najdete na našem Facebooku, Instagramu
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nebo YouTube kanálu. Nově jsme pro
vás také natočili video představení naší
výroby, které taktéž najdete na zmíněných sociálních sítích.
A co nás čeká před Vánocemi? Během
prosince nás čekají ještě dvě výstavy
v Praze. Tak nám držte palce! 
Marcela Hošková
Vedoucí provozu Lázně Bělohrad
– Lázeňská
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SPOLUPR ÁCE

Kolokvium
Obchodní akademie
Olgy Havlové
Obří budova tyčící se v překrásných lesích v horách Krkonošských. Tak by se jednou větou
dal popsat samotný objekt Obchodní akademie Olgy Havlové
v Jánských Lázních. Avšak jedna
věta ani zdaleka nestačí. Tato
škola vznikla roku 1994 za úsilí
paní Olgy Havlové, jako ojedinělá
střední škola pro tělesně postižené. Nyní poskytuje vzdělání pro
110 děti s různým druhem handicapu. Akademie je mimo učeben
vybavená bazénem, tělocvičnou
a třemi objekty internátu, které
jsou spojeny chodbami s bezbariérovým přístupem. Před lety naše
společnost Filipa navázala s touto
obchodní akademií spolupráci
a jsme velmi rádi, že můžeme přijímat do řad svých zaměstnanců
tyto výjimečné děti, které by jinde
hledaly uplatnění jen nelehce.
„Spolupráce začala praxí na provozovně
v Jablonci nad Nisou. Zúčastnili se jí tři
žáci, kteří spádově v dané oblasti bydlí.
V průběhu 14 dní kompletovali díly pro
Škoda Auto Mladá Boleslav a seznamovali se s prací v administrativě a účetním oddělení. Další aktivity a spolupráce byly vyvinuty v průběhu dalších let
především díky projektu Do praxe bez
bariér. Jednalo se o jednodenní výjezdy
na pobočku Kosmonosy Mladá Boleslav, kde dochází ke kompletaci dílů pro
Škoda Auto. Žáci zde mohli shlédnout
složitý, ale dokonale fungující logistický
proces samotné výroby aut. Spolupráci
s firmou Filipa, s. r. o. si pedagogové,
ale především sami žáci školy velmi pochvalují. Důkazem je i fakt, že se bývalý
žák Ondřej Rykr stal stálým zaměstnancem firmy. Děkujeme firmě Filipa, s. r. o.
za velmi profesionální přístup k našim
handicapovaným žákům i absolventům.

Věříme, že naše spolupráce bude
i nadále pokračovat a co nejvíce se
rozšiřovat.“, popisuje dosavadní průběh
spolupráce paní Ivana Vyvlečková,
zástupkyně ředitelky školy.
Konec letošního září patřil oslavám.
V týdnu od 23. do 26. září se konalo
Kolokvium na počest 25. výročí založení zdejší speciální školy a my jsme byli
u toho. Škola připravila pestrý čtyřdenní program pro studenty i širokou
veřejnost. V rámci oslav nechybělo
promítáním snímků z historie školy
nebo divadelní představení „Kriplíci“,
které bourá zažité představy o životě
handicapovaných. Zajímavá byla také
beseda „Tanzánií na vozíku a traktoru“
s paní Blažkovou nebo aktivním pilotem
vozíčkářem panem Vilhanem. Program
také zahrnoval vystoupení školního
divadelního spolku i sportovní aktivity,
jako například turnaj v tenise.
Předposlední den se nesl v duchu
besed a přednášek na různá témata
pro žáky i odbornou veřejnost. Zde
jsme dostali prostor pro prezentaci
spolupráce naší společnosti s akademií.
Prezentaci jsme zaměřili na poskytování
pracovních příležitostí pro absolventy
akademie a jejich uplatnění v běžném
pracovním životě.
Rádi bychom vám představili z řad
absolventů, Obchodní akademie Olgy
Havlové, našeho zaměstnance Ondřeje
Rykra, který se stal nepostradatelnou
součástí našeho týmu. 
Redakce
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„Je mi 24 let a pocházím ze
Žacléře. Od narození mám dětskou
mozkovou obrnu. Rodiče se mnou
cvičili a věnovali se mi a díky nim
od svých čtyř let chodím. Díky
obětavosti rodičů jsem navštěvoval
od dětství speciálně pedagogické
centrum v Jánských Lázních a pak
po přijímačkách nastoupil na
obchodní akademii tamtéž. Během
studií jsem chodil na brigádu
do Kauflandu na pokladnu, kde
jsem záhy zjistil, že v budoucnu
nechci pracovat s lidmi, ale spíš
s technikou. Velkou zkušenost
mi též dala brigáda na recepci
jednoho horského penzionu, kde
jsem zdokonalil svůj anglický
jazyk. Během příprav na maturitu
jsem objevil na školní nástěnce
inzerát společnosti Filipa na práci
administrativního pracovníka. Paní
učitelka mě u paní personalistky
pochválila, že umím s IT technikou
a tak jsem se rozhodl to zkusit.
Přestěhoval jsem se do jedné
vesnice blízko Mladé Boleslavi
a začal pro Filipu pracovat. Jsem
moc rád, že můj vedoucí je právě
Jan Káňa, náš IT manažer, který se
mnou má neuvěřitelnou trpělivost,
za což mu patří můj velký dík.
Mezi moje koníčky patří cestování
vlakem po celém ČR, ale i do
Evropy. Nejkrásnějším místem pro
mě bylo 14 dní strávených v okolí
města Plymouth v Jihozápadní
Anglii.“
Ondřej Rykr – IT technik
na pobočce Mladá Boleslav
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LÁZNĚ BĚLOHRAD

Díky
z Václavské
V minulém článku rubriky „Očima ombudsmana“ popsala
paní Lada Andrýsková vztahy na pracovišti, které jsou ne
vždy a všude takové, jaké bychom si je přáli, a to díky lidské
povaze. Jak se říká, sto lidí sto chutí a u povahy člověka
to platí dvojnásob. Jako reakci na článek o vztazích, jsme
obdrželi dopis od zaměstnanců z provozu Václavská v Lázních
Bělohrad, kde vše funguje, jak má a vztahy jsou na přátelské
úrovni. Ostatně, přesvědčte se sami:

„Reagujeme na příspěvek paní ombudsmanky
z minulého čísla o vztazích na pracovišti.
Druhá směna pod vedením p. Otty Smolíka je
spokojená s chováním a jednáním s lidským přístupem.
Je to rovný a chápající člověk, který se snaží vždy
v rámci možností vyjít vstříc. Co řekne to platí a stojí
si za svým slovem. Snaží se zlepšovat podmínky na
pracovišti. Za poslední rok to byla nová klimatizace,
nátěr podlahy atd... Svoji práci dělá s nasazením
a svědomitě. Máme v něm dobrého vedoucího pobočky.
Je to člověk na svém místě. Mezi jeho koníčky patří
pouliční box, má rád hudbu a ve svém volném čase si
zabubnuje. Za zmínku stojí i p. David Mindl, na něj
se můžeme také s čímkoliv obrátit. Svoji práci dělá
dobře a svědomitě. K zaměstnancům je kamarádský
a ochotný pomoci. Jeho zájmy jsou kolo a práce
s dětmi jako trenér košíkové a volejbalu. Tak že vztahy
na našem pracovišti ve Václavské ulici v Lázních
Bělohradu jsou príma.“
Zaměstnanci chráněné dílny v Lázních
Bělohrad – Václavská

Letos se Otta s Davidem na provoze Václavská činili
a udělali spoustu práce pro zlepšení pracovního prostředí.
Udělali například novou podlahu a vylepšili také odsávání
zplodin. Jak je to na Vašem provoze? 
Kolektiv z Václavské v Lázních Bělohrad


Vánoce
Přípravu na Vánoce již po
čtvrté odstartujeme zajímavým
projektem, na provoze Lázeňská
v Lázních Bělohrad. Jedná se
o balení dárků pro Českou televizi.
A jak projekt probíhá?
Nejprve obdržíme seznam titulů
a počty kusů, které budeme balit,
včetně příbalů, které budou jednotlivé
tituly obsahovat. Jedná se především
o knihy, DVD a CD. Na základě jejich
rozměrů si musíme zajistit obalový

materiál. K balení používáme celofánové
sáčky a stužku s logem ČT. Pro knihy
si jezdíme přímo do Prahy na jednu
z adres televize. Po převozu materiálu do
provozu si jednotlivé tituly rozrovnáme
a přepočítáme. A hurá, jdeme balit!
Balení provádí především ženské
osazenstvo provozu. Musí se dbát na
estetický vzhled. Když je dobaleno,
přichází další fáze – rozdělování dárků
podle rozpisu na jednotlivá oddělení od
generálního ředitelství až po ČT Brno
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nebo Ostrava. Všechny krabice musíme
označit oddělením, titulem a počtem
kusů tak, aby rozdávání v televizi
proběhlo bez komplikací. Pak už se
vše opět naskládá do auta směr Praha.
Nenechte se zmást, že zabalit knížku
do sáčku je naprostá banalita. Každý
dárek projde několikrát rukama našich
zaměstnanců, aby pak mohl udělat
radost pod vánočním stromečkem. 
Marcela Hošková, Vedoucí provozu
Lázně Bělohrad – Lázeňská
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MOZKOVÝ TRÉNINK

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

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

BOLTEC
CIZRNA
ČERVEN
DANOST
DCERA
KLADNO
KMENTY
KORDON
KRTINA

AKARKA
BONSA J
BOUŘKA
ESKYMO
FLAKSA
KA JMAN
KARETA
KLASIK
KOLEJE

KVÁSEK
KYTICE
LETCI
MAGNUM
MAKLÉŘ
MARTIN
MLSOUN
ODKAZY
OZNAMY

PANENKA
PARNÍK
PERNÍK
POMPA
PROTĚŽ
PRŮNIK
PRŮSMYK
PŘÍLET
RYBIČKY

SBĚRAČ
SEKÁČI
STOLEK
STRAKY
TANDEM
TERMITI
UZENICE

SUDOKU
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KORELA
KRA JKA
KREACE
KROČEK
KROKUS
LOSINA
MARKA
MLEJN
NEOGÉN

OBRUČE
OPASEK
OPOČNO
OSLAVA
PARMA
PÁSEK
POVLAK
REAKCE
ŘEČNÍK

ŘEKOVÉ
SKALÁK
SKELET
SLALOM
SNÍMEK
STOJKA
STOLEK
TERPEN
TURNUS
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MOZKOVÝ TRÉNINK

Během podzimu jste nelenili! Luštili jste o sto šest a správných odpovědí jsme obdrželi spoustu. Jak je již zvykem,
losujeme pouze 3 výherce. Štěstí se tentokrát usmálo na
tyto výherce: Jiří Jíška, Jitka Šopíková, Eva Petrášková.
Výhercům gratulujeme a posíláme výherní balíčky! Děkujeme všem, kdo se podzimní soutěže zúčastnili. I v tomto čísle

opět soutěžíme o tři balíčky. Soutěžní otázky zimního čísla
zní: • Kdo vynalezl čočky?
• Kdo složil českou hymnu?
Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku
pošlete do 1. 3. 2019 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je
předejte svému nadřízenému.
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