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Ale všeho
moc škodí

Míti filipa značí totéž co být důvtipný, chytrý, umět si poradit. Výkladů
původu tohoto rčení je několik. Někteří vznik spojují s anglickým fillip
(podnět, lusknout prsty), jiní se slovem filipika (veřejná útočná řeč), další
s francouzským slovem filou [filú] (taškář, šejdíř – souvisí s českým filuta).
Chybný je názor odkazující na oblíbenou
divadelní hru Jak je důležité míti Filipa
autora Oscara Wilda. Rčení je doloženo
ze starší doby a překladatel je pouze velmi vtipně využil. Nejpravděpodobnější je
výklad biblický. Několik biblických jmen
se stalo jmény obecnými např. Abrahám
(padesátiletý), Benjamín (nejmladší). Ve
skutcích apoštolů je popsána epizoda,
kdy Filip zvaný Evangelista potkal mouřenína, který četl slova proroka Izajáše,
ale vůbec jim nerozuměl. Filip mu text
vyložil tak jasně, že se mouřenín nechal
okamžitě pokřtít. Napřed byl tedy bezradný, ale když měl Filipa, dostal rozum
a důvtip.
Nejspíše tedy jde o ukázku, kterak
příběhy a podobenství z bible přecházely do lidového jazyka. Nelze se tomu
vůbec divit, vždyť znalost bible v českých zemích bývala vynikající. Aeneas
Silvius, pozdější papež Pius II., který
v Čechách pobýval v 15. století, dokonce prohlásil, že zde zná každá žena bibli
lépe než někteří biskupové.
Lidský rozum a důvtip jsou úžasné.
Když se zamyslíte nebo rozhlédnete,
zjistíte, co všechno kolem vás existuje
právě díky tomu, že my, lidé, přemýšlíme. Pozoruhodné, co říkáte?

Jenže, všeho moc škodí. I přemýšlení.
Že se vám to nezdá? Není divu! Jsme
tak zvyklí na vřavu v naší hlavě, že si ji
vůbec neuvědomujeme. Někteří odborníci uvádějí, že nám hlavou proletí až
70 000 myšlenek denně. Možná si říkáte – no to je sice zajímavé, ale proč by
to mělo něčemu vadit? Vadit to může,
pokud naše myšlenky dlí v minulosti –
nadávají nám za to, jak jsme se chovali
nebo nechovali, co jsme řekli nebo
neřekli, co provedli ostatní, jak to bylo
nespravedlivé, jak nás tamten urazil, že
naše snaha byla k ničemu… Nebo se
soustředí na budoucnost – tohle určitě
nezvládnu, ta mi zase vynadá, nikdy se
z toho nevymotám, co když mi ublíží,
na to nikdy nebudu mít…. Nebo nás
utvrzují v našich pravdách – jsem tlustá,
jsem k ničemu, je to vztekloun, štěstí je
tady pro jiné.

Pokud si něco neuvědomujeme, nemáme žádnou šanci s tím cokoliv udělat.
Nemůžeme se rozhodnout, jestli jsme
takto spokojení a necháme věci být,
nebo jsme nespokojení a budeme na ně
nadávat, nebo jsme nespokojení a něco
změníme. Nemůžeme ani být nespoko-
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jení, chtít věci změnit a zažívat nezdary, protože nám to nejde. Nemůžeme
prostě vůbec nic.
Představte si to asi takto: dokud si
lidé neuvědomovali, že kouření je zdraví
škodlivé, bafali kdykoliv a kdekoliv. Až
když si uvědomili, že je nebezpečné,
měli šanci začít rozhodovat co s tím.
Těhotné ženy se mohly rozhodnout,
že nebudou dusit své nenarozené děti.
Rodiče mohli přestat kouřit doma, aby
neničili zdraví svých dětí. Vášniví kuřáci
se mohli rozhodnout, že dál budou
kouřit, protože to k nim prostě patří….
Takže, pokud si neuvědomujeme, že
máme hlavu plnou různých myšlenek,
jsme jim vydáni na pospas, bez naděje
na jakoukoliv změnu.
Schválně to vyzkoušejte. Na chvíli
si sedněte, zavřete si oči a pozorujte. Pozorujte, co se vám děje v hlavě.
Můžete to dělat opakovaně, každý den
pár minut nebo i několikrát během dne.
Je zajímavé sledovat, jak se necháváme
myšlenkami pohltit. Po chvilce pozorování svých myšlenek zjistíte, že jste se
do nich úplně ponořili, že jste se z pozice pozorovatele dostali do jejich víru,
jako kdybyste z břehu skočili do řeky,
nebo jako byste vy sami byli vašimi
myšlenkami. Pokud si toho všimnete,
zase se vraťte do role pozorovatele. Je
to docela zábavné cvičení.
Pokud se budete chtít dozvědět
z této oblasti i něco dalšího, nebo se
s námi budete chtít podělit o svou
zkušenost pozorování své hlavy zevnitř,
napište nám na redakce@filipa.cz 
Edita Arabaszová
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Vážení kolegové,
Všichni z vlastní zkušenosti víme,
že v ývoj je nedílnou součástí života. Měníme se my, rostou naše děti
i vnoučata – každý den se něco
nového naučí nebo zažijí a tím se
v yvíjejí. To, co dělali dříve již nedělají
nebo naopak začínají dělat nové věci.
Někdy to jde po malých krůčcích,
jindy jsou změny skokové. Bez v ývoje
prostě není život.
S firmou je to stejné. To, co firma
je a dělá se v yvíjí. Lidé přicházejí a
odcházejí. Každá činnost či zakázka
tr vá jenom určitou dobu. Získání
nov ých zakázek a jejich úspěšná
realizace v yžaduje sadu specifických
dovedností vedoucích pracovní-

Novinky

ků. Abychom dosáhli jednoho ze
strategických cílů Filipy – rozvoje
pracovních míst na chráněném trhu
práce, potřebujeme tým vedoucích,
kteří úspěšně povedou své pobočky
k tomuto cíli. Budování týmu někdy
v yžaduje organizační změny.
Poslední takováto změna proběhla
na pobočce v Jablonci nad Nisou.
Dlouholeté vedoucí provozu v Jablonci, Heleně Tomešové, chci tímto velmi
poděkovat za spoustu odvedené práce pro společnost a doufám, že její
další životní etapa bude plná úspěchu
a spokojenosti.
Hezké babí léto a podzimní měsíce
všem.
Váš Leoš Vrbata

z oblasti kvality

V první řadě bych chtěla představit novou posilu
svého týmu kvalitářů, Gabrielu Grmolenskou, která
bude řídit kvalitu na hale DC1 A v Kosmonosech,
kde se montují a balí náhradní díly pro zákazníka
Magna Liberec.
Tímto nahradí předchozí kolegyni Marcelu Hodboďovou, která
na konci srpna ukončila své působení v naší společnosti a posunula se jiným směrem. Před mateřskou dovolenou pracovala
Gabriela v České pojišťovně a.s. jako likvidátor pojistných
událostí na majetku a motorových vozidlech, což je pro naši
společnost velkým přínosem, protože se může věnovat i škodným událostem, které bohužel na logistických halách vznikají.
Po mateřské dovolené nastoupila do Správy a údržby silnic
a.s. jako interní auditor, kde obdržela certifikaci auditora
ISO 9001.
V zimě jezdí s rodinou lyžovat, od jara do léta léto ji baví
cyklistika a túry. S družstvem žen SDH Veselá jezdí už tři roky

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
výzvy "Hledáme zkušeného
fotografa" z minulého vydání
Filipa Bulletinu a zaslali nám
své fotografie. Přesto, že některé
obrázky byly vydařené, celkově
bohužel neodpovídaly potřebným
grafickým předpokladům.
Výzva nicméně nadále platí a rádi
uvítáme další příklady fotografické
tvorby zaměstnanců Filipy nebo
jejich rodinných příslušníků.
Pokud se chcete zúčastnit, ozvěte se
prosím na email redakce@filipa.cz
nebo na tel. 602 321 560.

na soutěže v hasičském klání „Boleslavský pohár“. Gabriela
Grmolenská byla na samém začátku „hozena“ do nového projektu na hale DC4 – cross-dockové vychystávání dílů, kde se
velmi dobře ujala své role a prokázala svou energičnost, za což
ji velmi děkuji.
Tým kvalitářů nyní čeká certifikace haly DC3 (JIS vychystávání
dílů pro Škoda Auto), která by měla proběhnout začátkem října.
Tímto předem děkuji vedoucí projektu Daně Rychetské, vedoucímu provozu Štěpánu Mackovi a všem odpovědným osobám
za řádnou přípravu. Věřím, že se nám vše podaří tak, jak již
tomu bylo v květnu na hale DC1. 
Lucie Hopová, manažer kvality

 Gabriela Grmolenská bude řídit kvalitu
na hale DC1 A v Kosmonosech

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, Edita Arabaszová,
David Binar. Grafické zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím posílejte na emailovou adresu: redakce@filipa.cz
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novinky

Novinky z provozů Filipy
KOSMONOSY DC4
V hale DC4 v Kosmonosech beží na ostro
nový důležitý projekt crossdockového
skladu. Pod vedením Marka Hypla jakožto
velmi zkušeného logistika, Jana Černého,
který je ve Filipě „nováčkem“ a podpory
Lucie Hopové se vychystávají expedice
dílů pro závody Škoda Auto v Rusku, které
pak jedou vlakem v kontejnerech a na
kamionech do Kalugy a Nižnijho Novgorodu. Všichni do projektu zapojení pracují
s více než plným nasazením, nastavují
pracovní procesy a učí se vše potřebné.
Kolegyně Lucie označuje tento projekt
jako „miminko, o které se snaží všichni
dobře starat“. Nový projekt s sebou
přináší spoustu nových věcí, naši zaměstnanci Filipy pracovní procesy sami inovují
a vkládají do nich své know-how. Projekt
běží ve spolupráci s mladoboleslavskou
automobilkou od července letošního
roku.
KOSMONOSY DC3
Tým zaměstnanců Filipy v hale DC3
v Kosmonosech se připravuje na zavádění nových sekvencí pro Škoda Auto.
Zaměstnanci budou vychystávat několik
nových dílů na výrobní linku v Mladé Boleslavi. Jedná se o palivové nádrže a přední
a zadní výfuky. Ve hře je taky vychystávání
střední konzole MIKO. Zahájení tohoto
projektu je naplánováno na konec listopadu, kdy by se tým zaměstnanců měl
rozrůst o dalších 40 lidí. Další novinka je,
že provoz má od léta nového vedoucího
– Štěpánu Mackovi tímto přejeme hodně
štěstí a úspěchu na nové pozici.
Zajímavé na tomto provozu je, že se
v jedné hale nachází dvě konkurenční
firmy. Vedle Filipy zde pro Škoda Auto
pracuje také společnost SAPE. Žádné

 Takto vypadá kompletní tažné zařízení
firmy PROF SVAR.

zásadní problémy se naštěstí nevyskytují
a s kolegy za SAPE vycházíme dobře.
LIBEREC – BÁNSKOBYSTRICKÁ
V libereckém provozu Bánskobystrická byl
zahájen nový projekt montáže prahového
obložení modelu Passat automobilky VW
a montáž dveřního obložení modelu Arteon stejného výrobce, automobilu vyšší
střední třídy, jehož výroba byla zahájena
teprve v loňském roce.
Kvůli nedostatku místa musela být
vybudována nová expediční zóna. Jedná
se o velkoplošný stan velikosti 62 x 17
metrů, který byl postaven na parkovišti za
budovou. Stan je spojen stříškou s hlavní
budovou, aby v případě deště nezmokli
zaměstnanci na vysokozdvižných vozících,
kteří se pohybují mezi stavbami.
JABLONEC NAD NISOU
V provozu v Jablonci nad Nisou došlo
ke změně vedoucí. Helena Tomešová,
která v devadesátých letech provoz
pomáhala postavit, odešla do důchodu
a nahradila ji nová kolegyně Jekatěrina
Abyševa.
Provoz rovněž zahájil nový zajímavý
projekt se zákazníkem PROF SVAR,
která patří známé společnosti Brano.
Zaměstnanci Filipy kompletují součástky automatických odnímatelných
tažných zařízení pro osobní automobily.
LÁZNĚ BĚLOHRAD – LÁZEŇSKÁ
V provozu Lázeňská v Lázních Bělohrad
byla zahájena práce na novém projektu.
Jedná se o montáž rozvaděčových skříní
pro společnost Triton. Projekt vychází z úspěšné spolupráce se zmíněnou
společností, pro kterou zaměstnanci Filipy
sestavují ventilační jednotky na počítačové

 Zaměstnanci Filipy v Jablonci nad Nisou
kompletují součástky tažných zařízení.
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Co je to?
Vychystávání
Takzvané "vychystávání" je etapa
manipulace se zbožím ve skladu,
která se skládá z těchto postupů:
1. příjem požadavku na
vyskladnění
2. odebrání zboží ze skladové
pozice v požadovaném počtu
3. příprava objednané zakázky,
resp. zásilky na určeném místě a
4. odeslání zásilky (expedice)
Crossdocking
Crossdocking je logistický proces, kdy
se překládá volně ložené zboží nebo
zboží na paletách z jednoho dopravního prostředku do druhého, aniž by se
dlouhodobě uskladňovalo. Přitom také
může docházet k okamžitému roztřídění přijatého zboží, ke kompletaci
zásilek a k jejich následné expedici.

 Moderní technologie zajišťují,
aby při vychystávání dílů nedocházelo
k záměnám.

servery. Začátkem července úspěšně proběhl pilotní projekt, který vedl k zahájení
trvalé spolupráce v této oblasti. Z provozu
Filipy dnes odchází tisíc kusů rozvaděčových skříní měsíčně a do budoucna se
počítá s navýšením tohoto čísla. 

 Nová expediční zóna v libereckém
provozu Bánskobystrická
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Tip na výlet

Jezero Medard a okolí
postiženého těžbou uhlí bývalých lomů
Medard a Libík, které se postupem těžby spojily v jeden. Těžba v této lokalitě
byla ukončena začátkem roku 2000.
Jezero patří mezi západočeské unikáty, má rozlohu 490 hektarů a maximální hloubka je 50 metrů.

Kousek za budovou, kde sídlí naše pobočka Filipa KV ve Svatavě leží jezero
Medard. Je to nově vzniklé jezero po
lomové lokalitě Medard – Libík.
Nachází se na severozápad od Sokolova, mezi Svatavou a Habartovem a je
součástí rekultivace a revitalizace území

Domov tu našla spousta živočichů
a turistická infratruktura, včetně cyklostezek se buduje. Tip na výlet včetně
fotografií nám poslala kolegyně Veronika Haselbauerová, která sem ráda chodí
na procházky.           

 Naše omalovánka z minulého vydání
Filipa Bulletinu zaujala vnučku Katku
kolegyně Miroslavy Chalupové
z provozu Filipy ve Svatavě.
Rádi se o ní s vámi podělíme.

Recept

zaměstnance
Květák s houbami a špenátem

přidat asi polovinu kelímku šlehačky a vše nechat pod pokličkou podusit. Po chvíli přidat pár kostek mraženého špenátu,
ten taky pod pokličkou podusit a nechat vypařit vodu. Nakonec zasypat nastrouhaným sýrem vypnout plotýnku a pod
pokličkou nechat dojít.
Jako každá správná hospodyňka se vždy snažím „zlikvidovat“
všechny zbytky z lednice, co se doma najdou. Z toho jednoho dne vznikl i tento recept. Jídlo je to velmi rychle hotové, je
jednoduché a mezi námi, je vynikající i studené.
Lucie Hopová

Suroviny: 1 menší cibule, 4 plátky slaniny, vanička žampionů, menší květák, šlehačka 33%, kostky mraženého
špenátu, strouhaný sýr (co dům dal)
Postup přípravy: Cibuli nakrájet najemno a podusit na
másle. Slaninu nasekat na malé kousky a nechat vypéct
s cibulkou. Žampiony oloupat a nakrájet, přidat do pánvičky
a orestovat, pokud pustí vodu, nechat vypařit. Potom rozdrolit květák na maličké růžičky a přidat do pánvičky. Nato
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ČTYŘSMĚRKA
Po vyškrtání slov přečtete tajenku po řádkách
z třinácti nevyškrtaných písmen.
ALENKA
KOUPEL
POPUD
UČITEL
ALPAKA
KOUTKY
POSADA
ULIČKA
ATRAPA
KUPLET
ROTYKA
VÝSKOK
COROT
LAVINA
RULETA
GOBLÉN
LOGIKA
SALPA
CHATAŘ
MADLA
SLOGAN
IMBUS
MOSTAŘ
SLUPKA
KAMIL
OHLAS
SOKLY
KOTOUČ
PLENKA
TÍLKA

DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Začátek tajenky přečtete po řádkách z třinácti nev yškrtaných písmen,
její konec získáte doplněním písmen do prázdných políček.

DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Začátek tajenky získáte doplněním písmen do
prázdných políček, její konec přečtete po řádkách z osmi nevyškrtaných písmen.

OBDÉLNÍKOVÁ ČTYŘSMĚRKA
Tajenku
přečtete
po
řádkách
z
pětadvaceti
nev yškr taných písmen. Řetězec písmen každého v ýrazu t voří obdélník.

ATTILA
BALVAN
BATOH
BAVLNA
BEKYNĚ
DIAMETR
IRONIE
JAMNÍK

BODLÁK
BRAŠNA
ČEPICE
DRABAŘ
HADŘÍK
JANTAR
KLIČKA
KNĚŽNA
KOLÁČE
KORBEL
KOŠILE
MAŠTAL
MODŘÍN
PALCÁT
PANTER
PARNÍK
PATNÍK
POVĚRA
PRAČKA
PRÁŠEK
PŘEVOD
PŘÍKON
ŘEKYNĚ

KLASIK
KROKUS
LETORY
MALŠE
MIHULE
MOPSL
NERUDA
OSTŘIČ

PARERE
PENTLE
PULBÍR
ROBOT
ROLNÍK
SANITA
SELATA
SILICIT

SKULÉR
SLITEK
ŠTAFLE
ŠTUCEL
TALÍŘE
TRUBCI
ŽERTY

AMERIKA
DRBNA
KANAPE
KARTÁČE
KRAMLE
KŘAPÁČ
MODELKA
OKURKA
PAELLA
PÍSANKA
PÍSEMKA
PLÁSTEV
PLÁŠTÍK
PODROST
POLEVY
PONOR
PORTRÉT
PRAČKA
PSANEC
ROTELY
SÍPOT
SKLAD
SKOKAN
SPISKY

SPODINA
SPOLEK
STARTÉR
STONEK
SVĚTICE
ŠTĚKOT
VČELA
VĚCNOST
VLÁČEK
VOLANT
VRABEC
VTÍPEK
ZÁCVIK
ZPĚVNÍK

SOUŠKA
STŘELA
ŠALUPA
ŠEŘÍKY
ŠKOLKA
ŠTĚTEC
TRABLE
TRIČKO
TROŠKA
TURBAN
VAČICE
VĚŠTEC
VLÁČEK
VRÁSKA
ŽEBRÁK
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MOZKOVÝ TRÉNINK

na níže uvedené otázky týkající se obsahu tohoto Filipa Bulletinu do 30.
listopadu na e-mailovou adresu redakce@filipa.cz nebo je předáte svému
nadřízenému. Ze správných odpovědí opět vylosujeme tři vítěze.
Tentokrát bychom rádi věděli:
1. Odkud podle všeho pochází výraz "míti filipa"?
2. Kolem jakého modelu automobilky Škoda Auto se vše točí v hale DC1b
v Kosmonosech?
3. Kdo se významně zasloužil o vznik Obchodní akademie pro žáky
s hendikepem v Janských lázních?

Tentokrát přišlo na soutěžní otázky z letního čísla Filipa Bulletinu pouhých
šest odpovědí, všechny byly správné. Pravděpodobnost získat malé
překvapení tak byla fifty fifty. Doufáme, že se tentokrát najde víc účastníků.
Losování proběhlo i tentokrát za účasti svědků dne 12. září počítačovým
programem Gewinnspiel Ausloser (https://tools.superanton.de/
gewinnspiel-ausloser.html).
Vylosovány byly Zdeňka Hodková, Veronika Haselbauerová a Miroslava
Bajtlerová. Samozřejmě, že i v tomto čísle Filipa Bulletinu máte možnost
zúčastnit se soutěže a získat příjemné překvapení, když zašlete odpovědi

07
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O malo v Á n ka

Antistresové omalovánky

pro dospělé

Do třetice všeho dobrého. I tentokrát
máme pro vás omalovánku z knihy
Antistresové omalovánky pro dospělé.
Své fantazii volný průběh můžete dát
při vymalovávání papouška.
Pro zajímavost, papoušci jsou hluční a pestří ptáci, kteří žijí především
v tropech - v Austrálii, Tichomoří a v Jižní
a Střední Americe. Na jižní polokouli

jejich rozšíření sahá až k Ohňové zemi
v Patagonii a na Nový Zéland. Kdysi obývali i Evropu. Existuje celkem 322 druhů
papoušků. Vedle krkavcovitých patří
k nejinteligentnějším ptákům. Umí věrně
napodobovat nejrůznější zvuky včetně
lidských slov. Někteří papoušci dokážou
zapískat i celé písně, jiní napodobují hlas
zvířat, pláčou, smějí se nebo kašlou.
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Zvláště nadaní papoušci prý znají až 200
slov. Papoušek nerozlišuje, co se má učit
a co pro něho není vhodné, proto nesmí
slyšet ta slova, která nechceme, aby
opakoval. Občas komolí dohromady to,
co slyší. Vašeho vymalovaného papouška
nám pošlete vyfoceného nebo naskenovaného na emailovou adresu
redakce@filipa.cz. 
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SEZNAMTE SE

Alina Sytnyk
Alina pochází z Ukrajiny a na to, že je
v Česku teprve dva roky, mluví česky
skvěle (například její "ř" nemá chybu).
Před dvěma roky našla na internetu inzerát agentury, která hledala lidi pro práci
v Česku, zařídila si pracovní vízum a přijela
sem. Pro Filipu pracuje od svého příchodu, nejdříve pod agenturou a od března
je kmenovou zaměstnankyní. Při práci pro
agenturu vyšlo najevo, že má na víc než na
operátora výroby a Filipa jí nabídla pozici
vedoucího týmu. Dnes pracuje v Kosmonosech v hale DC1b jako vedoucí směny.
Díky svému původu se Alina snadno domluví se zahraničními kolegy z pracovních
agentur, a tím předchází možným nedorozuměním. Alina je příkladem toho, že když
člověk chce a usiluje o to, má možnost se
vypracovat.

Josef Konečka
V provozu DC1b v Kosmonosech pracuje Josef Konečka přesně jeden rok. Své

Ondřej pracuje v hale DC1b v Kosmonosech jako technik kvality. Kontroluje
sestavené nárazníky pro Škodu Karoq.
Například měří, jestli jsou rozměrově
v pořádku. Má na starost ale i výrobkové audity, řeší reklamace a komunikuje
s firmou Plastic Omnium, která nárazníky vyrábí. V listopadu oslaví svůj první
rok u Filipy. Ondřej pochází z městyse
Křinec nedaleko Nymburka a je tam

už dvanáct let dobrovolným hasičem.
Celkem jich je 55 aktivních členů a nedá
se říct, že by se nudili. V letošním roce
měli přes padesát výjezdů, kdy řešili
třeba autonehody nebo požáry pole. Byl
letos u toho, jak jedné noci kvůli závadě
na elektrice úplně shořel obytný dům.
Nerad vzpomíná na rok 2013, kdy vinou
dešťů nenápadná říčka Mrlina zaplavila
celou obec, když vedla padesátkrát víc
vody než normálně.
Od roku 2011 je Ondřej také pravidelným dárcem krve. Má to v rodině, už
jeho rodiče darovali krev. On pak začal
chodit na odběr se svou sestrou. Jako
hasič dobře ví, že kvůli množství nehod,
ale i nemocí není krve a krevní plasmy
nikdy dost. Odměnou za darování
nejcennější tekutiny světa dostává jídlo
a nápoj. Ale o to nejde, pro něj je důležitá ta pomoc potřebným.

předchozí pracoviště ve firmě, která vyráběla sedačky do vozů Porsche, opustil,
protože tam tlak na zaměstnance přestal
být únosný. Do naší společnosti se dostal

přes jednu svou známou, která mu řekla,
že Filipa hledá lidi. Tak nám poslal svůj
životopis, absolvoval pracovní pohovor
a nastoupil jako operátor výroby. Práce
ve Filipě mu umožňuje splácet hypotéku
na byt, který si nedávno koupil v klidné
lokalitě v obci Chotětov mezi Mladou Boleslaví a Benátkami nad Jizerou. Pracuje na
všechny tři směny a nebrání se případným
přesčasům. Splácet hypotéku totiž není
žádná legrace. Z vlastní zkušenosti ví, že
ne každý práci v hale DC1b umí zvládat.
Jednou zaučoval zájemce o práci. Strávil
s ním celou jednu směnu, naučil ho vše
potřebné. Ale dotyčný druhý den do práce nepřišel a už se nikdy neukázal. I takoví
jsou lidé.                 redakce Filipa

Alina pochází z centra Ukrajiny, z města
Nikopol. Vystudovala práva na vysoké
škole, ale kvůli špatné životní úrovni na
Ukrajině se přestěhovala k nám. Z Liberce,
kde bydlí, jezdí domů za rodinou dvakrát
do roka. V Česku se jí velice líbí. Lidé jsou
tu podle ní „poslušní“ a silnice jsou ve
výborném stavu.

Ondřej Suchánek
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Obchodní akademie Olgy Havlové

Příprava žáků s postižením
na budoucí zaměstnání
Úroveň společnosti se pozná podle
toho, jak se chová ke svým nejslabším
a nejzranitelnějším členům. Ještě za
minulého režimu bylo běžné, že se
lidé s postižením schovávali v bytech
a ústavech, na veřejnosti prakticky
nebyli vidět. Po "Sametové revoluci"
se situace začala měnit a začali jsme
se v přístupu a péči blížit vyspělým západním zemím. I v roce 2018 je pořád
co dohánět, ale situace se výrazně zlepšila. Vývoj v této oblasti kladně ovlivnila řada osvícených, sociálně smýšlejících lidí, kteří za zlepšení kvality života
lidí s postižením a jejich zapojení do
společnosti bojovali a bojují. Jedním
z takových lidí byla Olga Havlová.
Obchodní akademie, odborná škola
a praktická škola Olgy Havlové, Janské
Lázně, jak se tato instituce oficiálně
jmenuje, je ojedinělá střední škola pro
tělesně postižené zřízená přímo Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

 Síň slávy – Obchodní akademie Olgy Havlové se pravidelně umísťuje na předních
příčkách soutěží tzv. fiktivních firem. Ty slouží jako nástroj pro rozvoj podnikatelských
schopností žáků středních a vyšších odborných škol. Fiktivní firma je virtuální
společnost, která je vedena, jako by skutečně existovala, a poskytuje žákům
možnost aktivně rozvíjet obchodní dovednosti a znalosti. Práce ve fiktivní firmě
spojuje ekonomické předměty a poskytuje mladistvým znalosti a dovednosti,
které by mohli využít při zakládání vlastní firmy, nebo jim umožní získat
zaměstnání po dokončení vzdělávání.

 V červnu navštívila skupina žáků školy Filipu v Kosmonosech. Seznámili se
s fungováním moderního provozu automobilového průmyslu, s logistickými procesy,
jako je JIS-sekvencování, vychystávání, kompletace apod. Na fotografii jim vedoucí
provozu Dana Vagenknechtová vysvětluje některé pracovní postupy.
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ČR. Zcela bezbariérová škola poskytuje
střední vzdělávání pro žáky s tělesným
postižením a souběžným postižením více
vadami. Také umožňuje zájmové vzdělávání ve středisku volného času, ve speciálně
pedagogickém centru poskytuje dětem,
žákům a studentům poradenské služby.
Škola funguje i jako internát a v jídelně
poskytuje žákům školní stravování.
Ve škole bývá mezi 80 - 90 žáky,
z nichž je dnes nadpoloviční většina na
vozících, což vyžaduje velké prostorové
nároky a značnou individuální péči.
Škola nabízí tři obory – studium
praktické i obchodní školy trvá dva až tři
roky a je zakončeno závěrečnou zkouškou. A studium obchodní akademie trvá
čtyři až pět let a je zakončeno maturitní
zkouškou. Někteří začínají v praktické
škole a pak pokračují na obchodní škole.
A jsou absolventi, kteří prošli všechny tři
obory. Škola má za sebou absolventy, kteří
se po maturitě pustili i do samostatného
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podnikání. Úspěšně si založili účetnické
firmy nebo e-shopy, jiní šli studovat na
vysokou školu.
Škola se snaží, aby žáci v průběhu
studia získali znalosti a dovednosti, které
jim umožní získat uplatnění na trhu práce.
Dále aktivně pomáhá absolventům najít
zaměstnání, aby ze školy nepřešli rovnou
do invalidního důchodu. Usnadnit to má
spolupráce s firmami, ve kterých mohou
absolventi ukázat, co umí.
Před rokem byla proto zahájena spolupráce s Filipou, kdy skupina pedagogů
školy navštívila provoz firmy v Lázních
Bělohrad, kde se s firmou seznámili.
Na základě toho získali tři žáci možnost
absolvovat praxi v provozu v Jablonci nad
Nisou. Byli to žáci, kteří mají různé typy
postižení, obzvlášť u jednoho z nich to
bylo dost náročné a nebylo jasné, jestli
bude schopen pracovat samostatně a bez
asistenta. „Bylo moc příjemné, že se do
toho zapojila jeho maminka, která ho denně doprovázela z místa bydliště do provozu. My jsme tam byli s Šárkou na návštěvě
a byly jsme z toho nadšené. Velice nás potěšila vstřícnost vedoucích zaměstnanců
Filipy, protože se z toho následně vyvinula
nabídka pro jeho maminku, zdali by tam
na pár hodin nechtěla pracovat také, když

už tam čeká. Bylo to pro ní také dost
důležité, z finančních i jiných důvodů,“
vzpomíná ředitelka školy Jana Marešová
a dodává, že „následovala nabídka na
letní brigádu pro naše žáky, protože se
osvědčili, což nás taky velice potěšilo. No
a ta nejlepší nabídka byla: přijďte k nám
pracovat až školu skončíte.“ Žák, který
absolvoval praxi v jabloneckém provozu,
je v pátém ročníku, bude maturovat a je
možné, že by tam mohl být zaměstnán.
Koncem školního roku škola pozvala zástupce Filipy Leoše Vrbatu a Editu
Arabaszovou na závěrečné zkoušky. „Pro
ně to bylo velké překvapení, protože se
domnívali, že to bude jenom formalita.
Oni ale byli přítomni všem závěrečným
zkouškám na Obchodní škole a viděli, že
nároky na naše žáky nesnižujeme, že naši
absolventi mají znalosti a vycházejí na
zaměstnání připraveni,“ říká Jana Marešová. Z vlastní zkušenosti ví, že mnozí
zaměstnavatelé se spolupráce se školou
tohoto typu obávají. Pokud však firmy
spolupracovat chtějí, pak to přes zvýšené
úsilí a náklady jde. „My jsme za to velmi
vděční, protože pro naše žáky je to obrovská motivace a vidí, že se neučí jen pro
učení, ale skutečně pro život.“ 
David Binar, manažer komunikace

 Ředitelka školy Jana Marešová (vpravo) se věnuje vedení školy a podporuje
učitelku ekonomiky a práva Šárku Štěpánkovou nejen ve snaze poskytnout žákům
patřičné vzdělání, ale zajistit jim možnosti seznámit se v rámci různých programů
s konkrétními firmami a ukázat jim, jak vypadá praktický život i chráněný trh práce.
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Náš záměr je jednoduchý –
pomoc postiženým tak, aby si
mohli pomoci sami. Nerozdáváme milosrdenství, ale pomoc,
která lidi – často v přeneseném
slova smyslu – postaví na nohy.
Zatím pomáháme tam, kde je
nejvíce potřeba.“
Olga Havlová, 1990

Obchodní akademie, odborná škola
a praktická škola Olgy Havlové nenese jméno této slavné osobnosti
náhodou. Pr vní manželka prezidenta
Václava Havla měla ke škole osobní
vztah a dobře ji znala. Nedaleko Janských Lázní manželé často pobývali
na venkovské usedlosti v Podkrkonoší zvané Hrádeček. A byla období, kdy žili výhradně tam. Olga znala
školu v Janských lázních, která byla
předchůdkyní dnešní Obchodní akademie.
Bývalá pr vní dáma pocházela
z dělnické rodiny ze Žižkova, po základní škole se vyučila v Baťově továrně, kde v 16-ti letech přišla u lisu
o čtyři prsty na levé ruce. Asi i proto
jí byla problematika lidí s hendikepem vždy blízká.
Za komunistického režimu byla
Olga spolu se svým manželem aktivní v disentu, po "Sametové revoluci" se velmi angažovala v neziskovém sektoru a charitě. Založila Výbor
dobré vůle a na častých cestách
sháněla sponzorské dary a užitečné
kontakty. O vznik školy se nemalou měrou sama zasloužila. V roce
1992 zahájila stavbu této ojedinělé
střední školy pro tělesně postižené poklepáním na základní kámen.
16. září 1994 pak byla přítomna jejímu slavnostnímu otevření. V té době
už věděla, že onemocněla zhoubnou
rakovinou. Přes včasnou léčbu a všemožnou péči v lednu 1996 zemřela.
I její zásluhou přestali být postižení
„neslušným tématem“.

Provoz kosmonosy DC1b

Nárazníky na Škoda Karoq
v hlavní roli
Prvního října loňského roku převzala
Filipa úplně prázdnou halu DC1b v průmyslové zóně v Kosmonosech. Následně
se tam instalovala elektřina, vzduchotechnika a IT-sítě. V prosinci byly do
haly navezeny stroje a zahájeno školení
operátorů. A začátkem letošního roku
už začal fungovat nový provoz Filipy.
Vše se tady točí kolem nárazníků pro
model Karoq automobilky Škoda Auto.
Člověk neznalý nejmodernějších postupů
výroby automobilů by si mohl říct "No a?
Co je na tom? Nějaké nárazníky jednoho
auta..." Jenže dnes je výrobní proces
extrémně složitý a vyžaduje součinnost
dlouhé řady nejrůznějších dodavatelů
a subdodavatelů. Spolehlivost, přesnost
a nejvyšší kvalita jsou nezbytné, aby firma
mohla v automobilovém průmyslu přežít,
či dokonce prosperovat.
V hale DC1b se pracuje na tři směny.
Třicet kmenových zaměstnanců Filipy
a dvanáct agenturních pracovníků se
střídá po osmi hodinách a přesně podle
objednávek z mladoboleslavské automo-

bilky sestavují přední a zadní nárazníky
uvedeného modelu tak, aby během
desítek minut mohly být namontovány na
několik stovek metrů vzdálenou, prakticky
stále běžící výrobní linku Škoda Auto.
Nárazníky pro model Karoq vyrábí
v Česku francouzský koncern Plastic
Omnium, který nese zodpovědnost za
jejich celkovou výrobu. Od dalších subdodavatelů z celé Evropy, pochopitelně
schválených automobilkou, objednává
celou řadu dalších dílů, které zaměstnanci
Filipy do plastových nárazníků instalují.
Přitom každý nárazník je jiný. Liší se třeba
barvou, ale především vybavením. To
může obsahovat mimo jiné různé typy
světlometů, ostřikovače světlometů,
přední i zadní senzory na parkování nebo
aktivní radar, který udržuje odstup mezi
auty. Parkovací senzory fungující na základě ultrazvuku ulehčují parkování v hustě
obydlených městech a pomocí zvukových signálů upozorňují řidiče na snižující
se vzdálenost k zaparkovaným autům.
Radary skryté v masce automobilu jsou

 Jednotlivě zabalené nárazníky čekají svou objednávku
a následnou montáž všech nezbytných součástek.

v případě nouze aktivací brzdy schopny
zabránit střetu s jiným vozidlem.
Všechno začíná objednávkou, kterou
pošle Škoda Auto svému dodavateli
Plastic Omnium do jejich polské centrály.
V mžiku je objednávka v IT-systému Filipy
a může být zpracována. Mimořádně kvalitní IT-systém zajistí, že operátoři vyberou
ve správnou chvíli ty správné díly pro
daný nárazník. Nejmodernější technologie zabraňuje tomu, aby nedošlo k záměně dílů pro jednotlivé objednávky.
Tato vysoce komplexní výroba v případě dodržení zavedených výrobních
procesů umožňuje produkci stejného
modelu na různých místech. Protože
poptávka po modelu Karoq je velmi
vysoká, musela být produkce v Kvasinách
rozšířena do Mladé Boleslavi. A protože
ani tato fabrika nestačí poptávku pokrýt,
plánuje automobilka výrobu toho samého
modelu i v německém městě Osnabrück.
A naše Filipa je důležitou součástí výroby
modelu Škoda Karoq. 
František Francl, vedoucí projektu

 Pečlivá kompletace nárazníků probíhá za pomoci
moderního IT-systému Filipy, vyvinutého pro tento projekt.

