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TICHÁ VODA BŘEHY MELE
Čistá voda je výborná na odplavování 
škodlivin, které se nám v těle postupně 
usazují. Doporučuje se vypít minimálně 
2,5 litru denně. Úplně ideální je pít vodu 
vlažnou – studená voda je totiž pro orga-
nismus silným teplotním šokem a naše 
tělo vyčerpává stejně jako stresové situ-
ace. Zkuste na pár týdnů zapomenout na 
minerálky, obzvlášť ty s příchutěmi. Nejen 
že ušetříte, ale ještě pomůžete svému tělu. 
Vodu můžete i převařit, když to vyzkouší-
te, určitě si povšimnete, že po vypití 300 
ml převařené vody se budete cítit lehčeji 
než po konzumaci stejného množství vody 
nepřevařené.
 Jak postupovat, pokud nejste zvyklí 
dostatečně pít? Pořiďte si lahev vody, 
kterou budete během celého dne nosit 
stále s sebou. Do ní přidejte pár kapek 
citronové šťávy. Zapomeňte ale na citrono-
vé koncentráty z obchodu, které z velké 
části nemají s chutí a obsahem citronu 
téměř nic společného. Kupte si zásobu 
čerstvých citronů a každé ráno si jeden 
vymačkejte.
 Začněte hned po ránu vypitím sklenky 
vlažné čisté vody s citronem nebo s kva-
litním jablečným octem. Pijte na lačno 
krátce po probuzení, pak se nasnídejte. 
Díky tomu hned v úvodu dne rozproudíte 
metabolismus a tělo bude snáze vylučo-
vat, co nepotřebuje. 

KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ
Téměř všechno, co roste ze země a je mla-
dé a zelené, nám pomůže doplnit vitamíny 
a minerály. Kdo nemá možnost natrhat si 
například čerstvé kopřivy na louce či za-
hradě, může si v misce doma na parapetu 
vypěstovat rozličné druhy lupení. Jak ze 
semínek (řeřicha, pažitka, cibulka), tak 
třeba ze zbytků zeleniny. Mnohdy k tomu 
ani nepotřebujete hlínu, stačí trocha vaty 
nebo jenom voda.
 Pokud chcete mít stále při ruce 
křupavou cibulovou nať, máte hned dvě 
možnosti.  Nejlepší je použít zbytky kou-
pených "jarních" cibulek. Až budete cibuli 
zpracovávat, nechte si asi 2,5 centime-
tru dlouhý zbytek i s kořínky. Ty zkraťte 
přibližně na 1 centimetr. Špalíčky pak 
postavte do sklenice s vodou. "Neutopte" 
je, stačí, když bude voda dosahovat asi 
do výšky 2 centimetrů. Skleničku pak 
v kuchyni postavte na světlé místo a už za 
10 dnů můžete sklízet. Vodu pravidelně 
měňte. Po odřezání nať vyroste znovu 
a znovu. Takto můžete vypěstovat i mladý 
pórek.
 Na dochucení jídel je skvělá také čes-
neková nať. Její chuť se od chuti stroužků 
česneku liší. Je totiž mnohem jemnější. 
Výhodou je, že ji snesou i ti, kterým 
klasický česnek nedělá dobře. Vypěstujete 
si ji snadno. Stačí jen vzít paličku starého 
vyschlého česneku a položit ji do mělké 
misky s trochou vody na dně. Za pár dnů 
vám nať vyraší. 
 Stejně tak můžete mít stále k dispozici 
čerstvé výhonky řapíkatého celeru. Stačí, 
když odříznutý spodek dáte do misky 
s vlažnou vodou a tu umístíte na světlé 
a slunné místo. Už za 5 až 7 dnů vám ze 
středu vyrostou svěží nové výhonky, které 
můžete brzy začít sklízet. Podle potřeby 
je odlamujte, ale zbytek pořád nechte ve 
vodě. 

ZPÁTKY NA NOHOU
Chůze je nejpřirozenější lidský pohyb. Ne 

každý si ji může, kvůli rozličným zdravot-
ním omezením užít. Ale pokud můžete, 
zkuste ji zařadit do svého denního režimu. 
Slunce a vyšší teploty vás snad vytáhnou 
ven.
 Aby měla chůze smysl, je žádoucí ji 
provádět správnou technikou a zapojovat 
jednotlivé svalové struktury.
‒ Chůze musí být plynulá. Při nestejnosti 
délky kroků dochází k rozdílnému zatěžo-
vání nohou vyplývajícímu z nevyvážené 
svalové práce celého těla, což ovlivňuje 
i nestejnoměrné kladení chodidel ‒ Chů-
ze by měla být pružná, abychom odlehčili 
páteři a kloubům. Nejdříve došlápneme 
na patu a postupně přenášíme těžiště těla 
dopředu ke špičce. Potom se pata odleh-
čuje, až dojde k úplnému odvinutí chodi-
dla a noha se špičkou odrazí s dotažením 
a zároveň protažením zadní strany dolní 
končetiny a stažení hýžďových svalů.
‒ Palec nohy směruje celé tělo. Jestliže 
je krok směrován až do konečku palce, 
dochází k zapnutí svalů vytvářejících 
podélnou klenbu chodidla. Aktivním 
zapojováním palce do chůze až do jeho 
konce se předchází deformaci palcového 
kloubu. Při každém kroku koleno směřuje 
dopředu a nevytáčí se do stran. Tomu 
napomáhá zpevnění paty při vykročení 
a směrování kroku za palcem. Kdo chce 
zvýšit účinnost chůze, nebo naopak od-
lehčit kyčlím, může špacírovat s holemi.
 
PLNÝ BŘICH, ROZUM TICH
Jestli celý život jíte maso a nikdy jste si 
od něj neudělali pauzu, bude vám tělo 
nesmírně vděčné, když mu dáte šanci si 
odpočinout a trochu se vyčistit. Maso je 
pro nás poměrně těžce stravitelné. Navíc 
se masem většinou krmíme víc, než na 
kolik je náš metabolizmus uzpůsoben. 
Přetěžujeme si tak trávení, následně trpí 
celá imunita.
 Zkuste dát tedy tělu šanci na očis-
tu. V březnu a dubnu jsou navíc velmi 
v oslabení játra a žlučník. Pokud vyne-
cháte maso, odpočinou si a další rok vám 
budou dobře sloužit. Základem postního 
jídelníčku jsou vařené obiloviny, luštěniny, 
pučálka, domácí celozrnné pečivo, vařená 
zelenina, kvašené zelí a čerstvé bylin-
ky.  Pokud tedy seberete odvahu a vůli 
a vynecháte i sladkosti a mléčné výrobky, 
uděláte pro sebe to nejlepší. Jako inspiraci 
zdravého jídla najdete na straně 5 recept 
na špagety s cuketou. 

 Edita Arabaszová, 
manažer lidských zdrojů
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Období na přelomu jara a zimy se 
neodmyslitelně pojí s půstem. Pro 
někoho je půst svázaný s křesťan-
skou tradicí, jiný chce svému tělu 
dopřát tolik potřebnou očistu po 
dlouhé zimě a pro dalšího je to je-
nom prázdné slovo bez významu. 
Ať tak, či onak, přinášíme vám 
pár super jednoduchých tipů, co 
pro sebe v  tomto období můžete 
udělat, abyste se cítili lépe.

Zdravotní tipy
Jak se cítit 
lépe v jarním 
období
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Milé kolegyně, 
milí kolegové, 
Jak se zdá, 
zima se s námi 
konečně 
loučí a ze 
studeného, 
sychravého 
počasí jsme 
se přehoupli 
do jara. To 
astronomic-

ké už začalo a dny se zase konečně 
prodlužují. Doufám, že příchod jara nás 
všechny povzbudí a vleje novou energii 
do našich pracovních i soukromých 
životů.
 A energie se letos bude opět hodit. 
V lednu totiž Filipa oslavila své 20. 
výročí a vkročila do třetí dekády své 
existence ve velmi slušné formě.
 Projektů a práce přibývá, partneři 
jsou spokojeni, počet zaměstnanců 
roste. Z malé, lokální chráněné dílny si 
Filipa postupem času vybudovala pozici 
významného hráče v Česku v oblasti 
provozování chráněných pracovních 
míst, společných integrovaných sociál-

ních podniků u našich partnerů a po-
skytování logistických služeb, hlavně 
v oblasti automotive a to jak v Čechách 
tak i na Moravě.
 Rád bych využil příležitost a poděko-
val kolegům z Kosmonos a Liberce, kte-
rým se podařilo rozjet několik nových 
a perspektivních, zároveň ovšem taky 
velmi náročných projektů pro společ-
nost Škoda Auto a společnost Magna.
  Automobilový průmysl si kvůli slo-
žitým výrobním procesům velmi potrpí 
na vysokou kvalitu a spolehlivostí svých 
dodavatelů. Filipa zde úspěšně obstála.
Důležité projekty, které startovaly na pře-
lomu loňského roku, se podařilo rychle 
zastabilizovat a v tyto dny již fungují ve 
standardním provozním režimu. Naše 
kolegyně a kolegové v Kosmonosech 
a Liberci odvedli bezvadnou práci a zaslu-
hují si velký dík! Ostatně podrobnosti se 
dozvíte uvnitř tohoto a příštího vydání FB.
 Dobré vyhlídky do budoucna slibuje 
také vývoj na Moravě. S majitelem 
společnosti ELKO EP Jiřím Konečným 
se nám v Holešově u Zlína podařilo vy-
budovat společný integrovaný podnik, 
kde zatím deset zaměstnanců osazuje 

plošné spoje v elektrosoučástkách pro 
elektrorozvody v bytových i průmys-
lových stavbách. Tato česká firma je 
jedním z předních světových výrobců 
elektronických zařízení pro domovní, 
kancelářské a průmyslové automatizace. 
Rozjíždí se také spolupráce s tradiční 
německou firmou Mann+Hummel, kte-
rá ve svém závodě v Uherském Brodě 
vyrábí různé filtry pro automobilový 
průmysl. Do letošního jubilejního roku 
má Filipa dobře našlápnuto. O dalších 
novinkách z provozů se můžete více 
dozvědět na stránkách 10 a 11 tohoto 
Bulletinu.
 Pevně doufám, že vás i toto vydání 
zaujme, pobaví a pomůže opět si rozšířit 
obrázek o společnosti, pro kterou 
pracujeme. Vždy, když mluvím o Filipa 
Bulletinu, zdůrazňuji, že je to časopis 
pro zaměstnance a že chceme, abyste 
se na něm podíleli. Jakým způsobem, 
je na vás – pro inspiraci se koukněte 
na stranu 12. Třeba vás něco napadne. 
Letní vydání můžete očekávat v druhé 
polovině června.

Do té doby vám přeji krásné jaro.
Váš Leoš Vrbata
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Kombinace písmen a čísel "IATF 16949" je názvem 
mezinárodního standardu vyjadřujícího požadavky 
na řízení kvality ve firmách vyrábějících náhradní 
díly pro automobilový průmysl.
Není tomu tak dávno, co jsem se zde zmiňovala o náběhu 
nových projektů. Je za námi úspěšné období a i přes prvotní 
problémy dnes dodáváme do automobilky Škoda Auto. Souběž-
ně s tím, jak roste naše firma, rostou i požadavky všech našich 
zákazníků. Jedním z těchto požadavků je udržet nastavený 
systém řízení kvality v rámci výroby. Zdali je vše v souladu, plně 
funkční a správně nastavené ověřují certifikační společnosti, 
v případě Filipy se jedná o mezinárodní certifikační agenturu 
Bureau Veritas. Doposud byla naše společnost certifikována 
podle standardu ISO/TS 16949. V říjnu roku 2016 ovšem 
došlo k jeho revizi a k zavedení nového standardu IATF 16949. 
Nový standard byl vyvinut skupinou automobilových výrobců 
International Automotive Task Force (IATF) ve spolupráci s tech-
nickou komisí Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).
 Získání certifikace IATF 16949 dokládá, že firma splnila 
požadavky na systém řízení kvality, vytvořila proces neustálého 

zlepšování s důrazem na prevenci vad a snižování odchylek 
a odpadu v dodavatelském řetězci. Technická specifikace 
je realizována pro všechna odvětví výrobců a dodavatelů 
produktů či výrobních materiálů a služeb určených zákazníky 
z automobilového průmyslu.
 Certifikace je uznána předními světovými výrobci automo-
bilů a náhradních dílů. Většina předních výrobců spolupracu-
je pouze s firmami, které jsou držiteli certifikátu IATF 16949, 
protože trvají na tom, aby dodavatelé dodržovali přísné 
technické specifikace.
 Filipa se nyní připravuje na novou certifikaci tak, aby již 
v dubnu letošního roku prokázala splnění veškerých platných 
požadavků.
Jaké jsou přínosy certifikace?
• spokojenost zákazníků
• nižší provozní náklady
• neustálé zlepšování procesů a výsledná provozní 
 efektivnost znamená ušetřené peníze
• zlepšit vnímání organizace se zaměstnanci, zákazníky 
 a dodavateli
• nezávislé ověření průmyslové výroby podle celosvětové
 uznávané normy
• schopnost získat více zakázek
• specifikace při zadávání zakázek často vyžadují certifikaci 
 jako podmínku k dodávce, takže certifikace otevírá dveře 
 k novým zakázkám
Nebude to lehký úkol, ale věřím, že se nám podaří vše úspěšně 
zvládnout.  

Lucie Hopová, manažer kvality

Filipa se připravuje na nový 
standard pro řízení kvality 
Magická formule 
"IATF 16949"
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Filipa chce, 
aby se její za-
městnanci cítili 
dobře a snaží 
se pro to dělat 
maximum. 
Významným 
krokem v tom-
to směru je 

zavedení funkce firemního om-
budsmana. Je to osoba, na kterou 
se zaměstnanci mohou s důvěrou 
obrátit ve všech věcech, které je 
na pracovišti nějakým způsobem 
trápí a které by chtěli vylepšit.

Pocity člověka mají významný vliv na 
celou řadu věcí. Říká se, že "štěstí je 
stav mysli", že člověk může být šťast-
ný kdykoliv a kdekoliv, jen musí chtít. 
Vědecky je prokázáno fungování pla-
cebo "léků", bonbónů, které vypadají 
jako lék ale přitom neobsahují žádnou 
účinnou látku. Podá-li lékař pacientovi 
placebo, jeho stav se zlepší. A funguje 
to dokonce i v případě, že pacient ví, že 
dostal placebo. (Mimochodem, modrá 
placeba uklidňují a červená povzbuzují.) 
Opačně to platí taky. Opak placeba je 
tzv. nocebo, to se projevuje, když lidé 
očekávají, že "lék" zhorší jejich zdravot-
ní stav a ten se skutečně zhorší. Tyto 
efekty způsobuje lidská mysl, jejíž síla 
nemůže být přeceněna.
 Naše pocity silně ovlivňují náš život 
i naše okolí. Proto je velmi důležité, jak 
se cítíme. Když se neustále utvrzujeme 
v názoru, "že se mi nic nedaří", tak se 
mi skutečně nic dařit nebude. Naopak, 
když za něčím skutečně jdu, tak toho 
mohu dosáhnout. Je prokázáno, že 
smích léčí. Kladný účinek smíchu fun-
guje, i když nám vůbec do smíchu není, 
ale přesto se k němu donutíme.
 Proto bychom se přinejmenším měli 

snažit cítit se dobře. Samozřejmě ne 
vždy to je možné, ale určitě je to rozum-
nější, než neustále přemýšlet o věcech 
negativních a nebýt schopen se od 
takových myšlenek odpoutat.

OMBUDSMAN VE FILIPĚ
Proč o tom píšeme na stránkách Filipa 
Bulletinu? Práce je významná součást 
života a na pracovišti trávíme spoustu 
času. Naše nálada může ovlivňovat 
nejen náš výkon, ale i to, jak se cítí 
naše kolegyně a kolegové. Může to mít 
dopad jak na výkonnost jednotlivce, tak 
pracovního týmu a v konečném důsled-
ku i celé firmy. Kam chodí člověk raději, 
tam, kde jsou lidé příjemní, usměvaví, 
kde se daří, nebo tam, kde se lidé 
mračí a kde panuje strach? Pro každého 
rozumného člověka musí být odpověď 
jednoznačná.
 Zavedení funkce ombudsmana má 
přispět k tomu, aby zaměstnanci chodili 
do práce rádi. Jeho úkolem je sběr 
podnětů a snaha je vyřešit. Mohou to 
být konflikty na pracovišti, nefunkční 
manažerské postupy nebo zdánlivé 
maličkosti jako teplota v místnosti nebo 
nepohodlná židle. Úkolem ombudsmana 
je také pečovat o vztahy mezi zaměst-
nanci, posilovat vnitřní komunikaci, 
nastavovat firemní procesy, uskuteč-
ňovat konkrétní opatření či budovat 
dobrou atmosféru ve firmě. Om-
budsman proto musí být v úzkém 
kontaktu jak se zaměstnanci, a znát 
jejich problémy, tak s vedením, aby 
tyto problémy mohly být vyřešeny. 
Ombudsman je přitom nezávislý na 

jednotlivých provozech i na osobních 
vztazích, které zde panují.

ZAMĚSTNANECKÝ PRŮZKUM
Funkce ombudsmana ve Filipě je obsa-
zena od ledna letošního roku. Stala se 
jím Lada Andrýsková, která má ve Filipě 
na starost správu chráněných míst. 
V průběhu ledna navštívila provozy 
firmy a zaměstnanci měli příležitost se-
známit se s ní i s její funkcí. Souběžně 
probíhal anonymní zaměstnanecký prů-
zkum, jehož úkolem bylo zjistit, jaká je 
nálada v jednotlivých provozech a jaké 
konkrétní problémy se objevují. Za 
každý vyplněný formulář dostal provoz 
100 korun na společnou útratu. Nejvíc 
vyplněných formulářů přišlo z provozů 
Lázeňská a Jablonec.
 Lada bude pravidelně navštěvovat 
jednotlivé provozy a každý zaměstnanec 
bude mít možnost setkat se s ní a po-
bavit se o všem, co by pomohlo zlepšit 
poměry na pracovním místě. Přitom 
se nikdo nemusí obávat být skutečně 
kritický. Ombudsmanovi jde o zlepše-
ní situace zaměstnanců, ne o to, kdo 
o případných problémech mluví. To 
zůstává jeho tajemstvím.

David Binar, manažer komunikace

Blaho zaměstnanců je dobré i pro firmu

Firemního ombudsmana zajímá, 
jak se na pracovišti cítíte

 Ve své funkci ombudsmana objíždí Lada Andrýsková všechny provozy Filipy a baví se zaměstnanci o všem, co souvisí s jejich 
prací a jakým způsobem je možné vytvářet co nejpříjemnější atmosféru na pracovištích.



Tato technická památka nabízí opravdu 
nevšední zážitek nejen vodákům. Říká 
se jí také Pekelný jícen, Hromová rána 
či Čertova díra. Jedná se o tunel rozdě-
lený do dvou částí. Jeho výška a šířka 
je 3,5-4m. Je vytesaný do pískovco-
vých skal a vytváří tak 150m dlouhou 
soutěsku zakončenou tůní. Pochází 
již ze 16. století a dodnes můžeme na 
stěnách vidět rýhy po krumpáčích.
 Průrva se dá projít i pěšky-hloubka 
je většinou po kolena. Jen se musí dávat 
pozor na vymleté díry a držet se spíše 
u stěn, aby se bylo případně čeho chy-
tit. Zakončit můžete skokem z průrvy 
do tůně z výšky cca jednoho metru.
 Dostanete se sem po červené turis-
tické značené trase z Novin pod Ralskem 
(cca 3km). Neplatí se vstupné. 
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Tip na výlet

Průrva 
Ploučnice

Lada Andrýsková, specialista CHTP

pro zaměstnance
Špagety s cuketou
Ingredience: 3 středně velké cukety, 2 jarní cibulky, 2 stroužky česneku, 
50 g sýru feta, 1 velké rajče, 3 lžíce olivového oleje, 0,3 l zeleninového 
vývaru, černý pepř, sůl, 500 g špaget (můžete vyzkoušet i celozrnné nebo 
bezlepkové)

Postup přípravy: Cukety opereme, očistíme a neoloupané je nakrájíme na 
hranolky asi jeden centimetr silné. Jarní cibulky opereme a nakrájíme na tři 
centimetry dlouhé špalíčky. Česnek oloupeme a jemně nasekáme, sýr rozdro-
bíme, nebo hrubě nastrouháme. Rajče omyjeme, osušíme, nakrájíme na čtvrt-
ky a dužinu bez jadérek a tekutiny nakrájíme nadrobné kostičky. Ve velkém 
hrnci uvedeme do varu osolenou vodu. Mezitím při mírné teplotě rozehřejeme 
v pánvi olej a vložíme do něj hranolky z cukety. Asi deset minut je dusíme, až 
lehce zezlátnou, pak přidáme cibuli a česnek a ještě asi minutu vše podusíme. 
Přilijeme zeleninový vývar a necháme znovu přejít varem. Pak pánev odstaví-
me a necháme v teple. Špagety uvaříme, necháme okapat a vysypeme je do 
velké mísy. Špagety s cuketou promícháme, osolíme a opepříme podle chuti. 
Nakonec posypeme sýrem a kostičkami rajčete. 
Pokud i vy máte nějaký oblíbený recept na nějakou pochoutku, pošlete nám 
ho ideálně s fotkou na emailovou adresu redakce@filipa.cz.

Recept 

Autorka fotografie: Květuše Blahoutová Pokorná – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://com
m

ons.w
ikim

edia.org/w
/index.php?curid=

51925665

Životní jubilea
V prvním čtvrtletí letošního 
roku oslavili kulaté životní 
jubileum tito naši kolegové 
a kolegyně. Přejeme jim 
všechno nejlepší do budouc-
na, mnoho štěstí a zdraví.
 
Ivana Ježková
Dušan Kašper
Kateřina Kučerová
Jana Lejsková
Simona Matoušková
Martina Morcová
Vladislava Ohrazdová
Petr Urbančík
Monika Zadáková
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ČTYŘSMĚRKA
Po vyškrtání slov přečtete tajenku po řádkách  
z patnácti nevyškrtaných písmen.

OSMISMĚRKA
Tajenku přečtete po řádkách z třiadvaceti nevyškrtaných písmen.

OBDÉLNÍKOVÁ ČTYŘSMĚRKA
Pr vní tajenku přečtete po sloupcích z písmen doplněných do prázd-
ných políček, druhou tajenku přečtete po řádkách z  deseti nevy-
škr taných písmen. Řetězec písmen každého výrazu tvoří obdélník.

OSMISMĚRKA
Po vyškrtání slov přečtete tajenku po řádkách  
z třinácti nevyškrtaných písmen.

AMBIT
DESKY
DOMEK
DOTYK
FORMA
IRTYŠ
KAPKA
KŇOUR
KOLOS

KOPOV
MASKA
MISKA
MORDA
NOMÁD
OBORA
ONYXY
OPAVA
POJEM

SEDLO
SLOJE
SVETR
SVÍDA
TAKTY
TLAMA
TRÁVA
TREFA
TRÉMA

TYRAN
VARTA
VÉČKO
VOJÁK
VÝHRA
VÝKON

APAČKA
ATLANT
BARVA
BRADKA
BRANKA
GLOSA
HRKLÁČ
KABINA
KAKOST
KAKTUS
KAPELA
KAPSA
KARATE
KLAPKA
KLIKVA
KOPYTO
KOSTRA
KRYTKA
MAPKA
NEKTAR
NOVÁK
OKULÁR
PARMA
PASTOR

PATRO
PLAVEC
PODÁNÍ
POLOHA
PONOR
PORADA
PRÁDLO
SAVANA
SEMENA
STRAKA
STRANA
SVITKY
ŠPALEK
TORBA
ÚSTAV
VÁNICE
VORVAŇ
ZLOMEK

ADAMEC
BRADLA
BRAŠNA
CTITEL
DOMINO
DŽUNKA
ESKYMO
FORTNA
FRETKA
HODINY
HROZBA
HULMAN
KLACÍK
KOMETA
KROCAN
KŘEČEK
KŘEMÍK
METODA
MINUTA
MOTORY
OBLUDA
PALETA
PANTER

PASTOR
PLAMEN
PLÁNEK
PLATBA
PLÍSEŇ
POMNÍK
POTISK
POVOZY
PYŽAMO
SVĚTEC
ŠTĚKOT
TISKAŘ
TLAPKA
TRAKAŘ
TRAMÍN
TURBAN
VÝSADA

ALTKA
ATLAS
BANKA
DÁRCE
KABEL
KOKOS
KOŇKA
KOPIE
KOZEL

KRŮTA
LAMPA
LETEC
LETKA
LOPAR
LOUKA
MEZEK
OBRNA
OPERA

PARMA
PATOS
PECKA
PĚVEC
PÍSEK
PORCE
PRÁVO
PRKNO
RYDLO

SUKNA
ŠAMAN
ŠÍPEK
TETKA
TLUPA
TRIKO
VÍSKA
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Tentokrát přišlo na soutěžní otázky z vánočního čísla Filipa Bulle-
tinu osm správných odpovědí. Losování proběhlo za účasti svěd-
ků dne 19. března počítačovým programem Gewinnspiel Aus-
loser (https://tools.superanton.de/gewinnspiel-ausloser.html). 
Vylosováni byli Martin Jankula, Lenka Stiborová a Lída Grohová. 
Všem srdečně gratulujeme. Samozřejmě, že i v tomto čísle máte 
možnost zúčastnit se soutěže a získat příjemné překvapení, když 

do 31. května zašlete odpovědi na níže uvedené otázky tý-
kající se obsahu tohoto Filipa Bulletinu na e-mailovou adresu  
redakce@filipa.cz nebo je předáte svému nadřízenému.
Otázky jsou následující: 
1. Kolik let slaví letos Filipa? 
2. Co má za úkol ombudsman?
3. Co je lepší než stěhování?
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V každém čísle Filipa Bulletinu vás 
prosíme o nápady, jak ho vylepšit. 
Jeden takový nápad, který se vynořil 
z rozhovorů se zaměstnanci, byly 
omalovánky.
Dnes mají v  každém knihkupectví od-
dělení plné knih s omalovánkami s nej-
různějšími motivy, které mají pomoct 

lidem bojovat se stresem. Vymalovává-
ní je monotónní činnost, díky které se 
uklidníte a  přestanete myslet na stres 
a  soustředíte se na to, kterou barvou 
vybarvíte to které políčko. Je to skvě-
lá relaxace, která baví všechny dospě-
lé. Vybrali jsme pro vás omalovánku 
z  knihy Antistresové omalovánky pro 

dospělé od nakladatelství Grada. Knihu 
namalovala výtvarnice Jolany Daňkové 
a spisovatelka Lenka Tréglová ji doplnila 
úžasnými příběhy. Pokud se budete chtít 
pochlubit s vaší verzí slona, pošlete nám 
ho vyfoceného nebo naskenovaného na 
emailovou adresu redakce@filipa.cz. 
Toho nejhezčího zde zveřejníme. 

Antistresové omalovánky 
pro dospělé



09

FILIPA BULLETIN  S E Z N A M T E  S E  01 | 18

Eva je rodač-
ka z Lázní 
Bělohrad 
a ve Filipě je 
od července 
2017. V sídle 
společnosti 
pracuje jako 
administra-
tivní pra-
covnice, na 

starost má elektronickou docházku 
a evidenci související s bezpečností 
práce. V předchozí firmě byla třináct 
let, ale obrovský objem práce, šikana 

ze strany nadřízeného a predispozice 
vedly k jejímu psychickému zhrou-
cení. Dva měsíce strávila na psychi-
atrii, rok pak doma. Léčí se osm let 
a s psychickými problémy bojuje neu-
stále. Lecjaká událost ji dovede úplně 
rozhodit. Proto chodí na individuální 
i skupinové terapie, medituje a i ji-
nak na sobě pracuje. Ve Filipě si Eva 
připadá jako v Jiříkově vidění - milé 
kolegyně a kolegové, skvělá šéfka. 
„Opravdu se mi to tu líbí,“ říká.
Eva je z rodiny učitelů, její sestry jsou 
učitelky, její dcera studuje pedagogic-
kou fakultu, syn pracuje pro vzděláva-
cí agenturu. Vedle práce pro Filipu již 
řadu let provádí masáže. „Když jsem 

někam přišla, tak moje ruce sáhly na 
člověka vždy tam, kde ho něco bolelo. 
Pak jsem se dozvěděla, že to je Reiki 
energie. Udělala jsem si jeden kurz na 
zkoušku. Byla to antistresová masáž 
hlavy a bylo to úžasné.“ Po rekvalifi-
kačním kurzu masáží začala masírovat 
známé, příbuzné, kamarádky a dělala 
postupně další kurzy. Vedle standard-
ních masáží dnes ovládá Dornovu 
metodu, Breussovu masáž, reflexní 
masáž chodidel a tejpuje. Týdně tak 
pojedná čtyři až pět lidí, má pravidel-
né zákazníky z řad zaměstnanců Filipy. 
„Mám na to dar,“ říká Eva a je ráda, 
že při masírování zapomene na své 
psychické problémy.  

Milan je ve 
Filipě od roku 
2015. Před-
tím pracoval 
šestnáct let 
v jedné jičín-
ské firmě na 
výrobu hliní-
kových disků 
na auta. Tam 
mu nedodržo-

vání předpisů zničilo zdraví. „Pra-
covali jsme tam s prošlou chladící 
emulzí při obrábění hliníku. Nebyla 
bílá, ale černá, hnědá. Jak to kapalo na 

montérky, tak se to přes lymfatické uz-
liny dostalo do celého těla, ničilo mi to 
střeva, játra. Měl jsem boláky po celém 
těle,“ říká Milan. Dnes je rád, že vůbec 
chodí. „Měl jsem přijít o nohu. Byla tak 
ucpaná, že už správně nefungovala,“ 
říká Milan. „Doktor v lázních mi tehdy 
říkal: 16 roků do těla, 16 z těla. Dnes 
je to lepší.“
 Milan je vyučeným soustružníkem 
dřeva, do roku 1995 vyráběl okna 
v dřevařských závodech. Ve Filipě pra-
cuje převážně na montáži kabelových 
svazků. „Ale taky pomáhám ve skladu. 
Když paní Marcela něco potřebuje, tak 
jdu,“ říká Milan.
 Je ženatý, má čtyři děti. Již od mládí 

ve svém volném čase vypaluje obrázky 
do dřeva a kreslí. „Naučil mě to táta. 
Dělal lesního technika a v zimě vypa-
loval pro cizince, kteří přijeli na hony 
a přivydělával si tak,“ vzpomíná Milan 
a ukazuje svá umělecká díla.
  Má speciální zápisník, do kterého 
lepí pohlednice a různé fotografie z vý-
letů a do kterého si zvěčňuje své vzpo-
mínky. Je velkým fanouškem Vinnetoua 
a Old Shatterhanda, má řadu kreseb 
s těmito hrdiny knih Karla Maye. Před-
stavitel Vinnetoua Pierre Brice v roce 
2009 navštívil automobilku Škoda Auto 
a Milan mu tehdy věnoval jeden obraz. 
„Byl jsem se tam podívat, mám od něj 
podpis,“ říká Milan.  

Štěpán dojíždí 
do Lázní 
Bělohrad 
z Hořic, ve 
Filipě je od 
listopadu 
2015. Začínal 
tu od píky, 
montoval 
průmyslové 
objímky, chvíli 

i skákací boty. Dnes je jeho hlavní 
činností montáž a výstupní kontrola 
ventilačních jednotek, někdy zastupuje 
i vedoucí Marcelu. Zodpovídá za nový 

projekt, v rámci kterého se připravují 
stěrače na montáž do strojů světových 
značek John Deere a Bobcat. „Je to asi 
měsíc starý projekt, sešroubováváme 
stěračové jednotky. Pro Bobcat se sliso-
vávají stěračová ramínka, k tomu motor 
a přidává se k tomu sáček, ve kterém 
jsou montážní prvky pro následnou 
instalaci do nakladačů,“ říká Štěpán. Je 
to nová zakázka od firmy PEKM Kabel-
technik, se kterou Filipa spolupracuje 
dlouhodobě.
 Štěpán trpí revmatoidní artritidou 
a má umělé kyčle. „Je důležité, že se to 
povedlo a že chodím. Mám čtyřletého 
kluka a můžu s ním i kousek na pro-
cházku. Ale není to na dlouhé chození, 

není to na dlouhé stání.“ Vzhledem 
ke zdravotním problémům mu práce 
ve Filipě vyhovuje. „To střídání sezení, 
stání, chození, je pro mne ideální,“ říká 
Štěpán.
 Rodina je pro Štěpána středobodem 
všeho. Společně jezdí na výlety po 
zámcích a hradech. Jako mladý jezdíval 
závodně na motorkách. Pak se doma 
v Hořicích vyboural. Příliš rychle najel do 
zatáčky, snažil se o rychlý výjezd. Důsled-
kem byla zlomená stehenní kost. Nějakou 
chvíli poté chodil nakřivo, přetěžoval kyčle. 
I to byl jeden z kamínků do mozaiky, které 
se podepsaly na jeho zdravotním stavu. 
Přesto se už těší, že jednou pojedou se 
synem na velkou cenu do Brna.  

Eva Kahánková

Milan Halouzka

Štěpán Pluhař
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V Lázních Bělohrad se podařilo dokončit 
přípravy na projekt VIP vizitek. Jedná se 
o ručně vyrobenou kazetu z kvalitního 
dubového dřeva, která obsahuje 20 luxus-
ních vizitek z nerezu, mědi nebo z mosazi - 
podle přání zákazníka. Každá vizitka repre-

zentuje výjimečnost okamžiku a respekt ke 
klientovi. Luxusní kazeta opatřená iniciála-
mi majitele je navržena tak, aby působila 
jako přirozená součást pracovního stolu 
významné osobnosti. V současné době 
se připravuje speciální webové prezentace 
a marketingová kampaň k uvedení tohoto 
produktu na český trh. 

Marcela Hošková, vedoucí provozu Lázeňská

Od 12.března provozuje Filipa v hale 
DC3 v Kosmonosech mezisklad karose-
rií pro  Škoda Auto. Každý víkend sklad 
přijme  z výrobních závodů automobilky 
800 karoserií, v průběhu týdne pak 
Karoserie postupně vydáváme na mon-
tážní linku M1. 

Jan Káňa, IT manažer

V únoru jsme v provozu Václavská spustili 
nový projekt, kontrolu teleskopických 
násad na mopy značky Vileda. Měsíční cíl, 
který od nás požaduje dodavatel, firma 
Freudenberg, je 200 000 kusů. To číslo je 
obrovské a na začátku jsme testovali, kolik 
lidí bude na tuto práci potřeba. V první 
fázi na tom denně pracovalo  až 10 lidí. 
Postupně se po zaběhnutí podařilo počet 

pracovníků snížit na osm, což bylo stále 
o dva víc, než byl předpoklad. Proto jsme 
hledali možnosti, jak práci zefektivnit.  
 Každý den přitom musíme dodat stano-
vené množství, jinak by došlo k ohrožení 
výroby ve firmě Freudenberg. Nakonec 
se nám na základě impulzu od jednoho 
zaměstnance podařilo najít řešení. V sou-
časné době jedeme v plném výkonu a pět 
zaměstnanců zvládá cca 10.000 teleskopů 
denně. 

Otto Smolík, vedoucí provozu Václavská

Úspěšně se nám daří rozvíjet spolupráci 
s firmou ept connector s.r.o. Zpracová-
váme dva druhy zakázek, a to osazování 
konektorů a jejich vizuální kontrolu. Ak-
tuálně zde zaměstnáváme 35 lidí, dalších 
devět bychom měli přijmout.
 Od podzimu minulého roku jsme členy 
Krajské hospodářské komory Karlovarské-
ho kraje, která nám nabídla svou spolu-

práci a možnost prezentace našich služeb 
v rámci kraje.
 Zároveň z důvodu potenciálního zájmu 
dalších partnerů hledáme vhodné prosto-
ry v Karlových Varech, kam bychom rádi 
získali další zakázky. 

Marek Pech, Filipa KV

V provozu Lázeňská v Lázních Bělohrad se 
rozšiřuje spolupráce se společností PEKM 
Kabeltechnik. Montujeme stěrače pro 
výrobce kompaktních nakladačů Bobcat 
a pro strojírenský koncern John Deere. 
Tři kolegyně se zaučují v našem provozu 
v Jablonci montovat kabelové svazky.  
 Současně také v našem provozu 
skládáme a balíme hadry pro firmu 
Chlum-Tex, která vyrábí netkané textilie, 
a pro společnost SingingRock upravujeme 
úchyty na batohy a tašky. 

Marcela Hošková, vedoucí provozu Lázeňská

KOH-I-NOOR
Koncem února jsme zahájili spolupráci 
se společností Koh-I-Noor a.s. (pobočka 
Městec Králové). Předmětem standard-
ního vztahu mezi Filipou a společností 
Koh-I-Noor je balení školních kříd. 
Jedná se o startovací projekt, který je 
vhodný pro chráněné pracovní pozice 
a poskytně nám reference, které tak 
věhlasný zákazník přináší. Zatím balíme 
tři typy kříd, do budoucna plánujeme 
rozšíření.

MAGNA EXTERIOR
V průběhu února jsme obnovili spo-
lupráci se společností Magna Exteri-
ors (Nymburk) s.r.o. Výrobní činnost 
spočívá v montáži mechanické ochrany 

na přední spoilerovou lištu pro vozy 
z kolínského podniku TPCA. Nymbur-
ská Magna je velmi zajímavý zákazník, 
z pohledu tržeb, referencí a zejména 
potenciálu pro rozšíření produktového 
portfolia. Momentálně řešíme případný 
náběh dvou dalších projektů.

AIS
Firma AIS, se kterou jsme zahájili 
spolupráci v červnu loňského roku, je 
významným dodavatelem interiérových 
prvků do automobilového průmyslu. 
Projekt byl zahájený demontáží od-
kládacích přihrádek přístrojové desky. 
Dnes již zpracováváme deset různých 
dílů, demontáž už není naší jedinou 
přidanou hodnotou a úspěšně montuje-
me podsestavy konzolí, které zákazník 
montuje na své komplety. Zpětná vazba 
ze strany AIS je opravdu velice pozitivní, 

jsem přesvědčený, že i zde ještě dojde 
k rozšíření spolupráce. 
David Linhart, regionální manažer Poděbradsko

Poděbrady

VIP vizitky
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 Balení kříd do škol je první spoluprací  
s tradiční českou firmou Koh-I-Noor.

 Nový produkt Filipy je kazeta 
z dubového dřeva s luxusními vizitkami 

pro významnou klientelu.

Mezisklad 
v Kosmonosech

Filipa KV

Provoz 
Lázeňská

Kontrola teleskopických 
tyčí ve Václavské



Téměř každý z nás alespoň 
jednou v životě zažil stěhování 
- ať už z bytu do bytu, z bytu do 
rodinného domku nebo opačně. 
Většina lidí pak jistě potvrdí, že 
je cosi pravdivého na rčení – ,,ra-
ději vyhořet, než-li se stěhovat“.
Proto asi pochopíte, že mám za sebou 
‒ a bohužel i před sebou ‒ spoustu 
bezesných nocí. V těchto dnech totiž 
probíhá stěhování provozu z haly 
DC4 do haly DC1A. Provoz se zabývá 
balením náhradních dílů pro zákaz-
níka Magna. Na celou stěhovací akci 
,,Kulový blesk“ máme přesně jeden 
měsíc, tedy od 1. do 31.března.
Možná by se mohlo zdát, že se stě-
hujeme pouze v rámci průmyslové 
zóny z jedné haly do druhé, takže to 
je hračka. Ale následujících pár čísel 
napoví, že to tak jednoduché rozhod-
ně není.
Mimo jiné je zapotřebí přestěhovat:
• 24 pracovních stolů

• 48 strojních zařízení
• 64 šatních skříněk
• 214 typů obalových jednotek 
 balícího materiálu (což je 68 400 ks 
 obalů)
• 288 regálových pozic
• 510 velkokapacitních obalů na 
 nárazníky
• 736 ostatních typů obalů se 
 vstupním materiálem
• 1099 typů vstupních materiálů 
 (což je 426 486 ks materiálů)
Jako první nastoupili na novou halu 
montážní pracovníci, aby zajistili kom-
pletní rozvody stlačeného vzduchu, 
jednalo se o cca 360m potrubí. Tyto 
pracovníky nahradili po týdnu elek-
tromontážníci, kteří v dalších několika 
dnech natáhli po celé hale více než 
čtyři kilometry kabelů, které nám zajistí 
bezproblémové připojení všech stroj-
ních zařízení. K těmto kabelům přidávají 
další, ty pro změnu mají zajistit veškeré 
síťové propojení našich IT-systémů.
Druhá polovina měsíce je ve znamení 
samotného přemístění strojů, materiálů, 
obalů, ale i vybavení šaten a kanceláří.
V nové hale na nás čeká zcela nové 
uspořádání pracovních ploch, neboli jak 
tomu říkáme „layout“. Jedná se o větší 
a uspořádanější pracoviště, přehled-
nější skladování a hlavně větší, hezčí 
a příjemnější sociální zázemí pro naše 
zaměstnance, kde určitě všechny potěší 
prostorný jídelní koutek. Stejně tak těm, 
co jezdí do práce autem, určitě udělá 
radost rozlehlé parkoviště s dostatkem 
míst pro všechny naše zaměstnance.

Nezbývá mi než doufat, že letošní 
první duben nebude žádným špatným 
vtipem, ale právě naopak úspěšným 
vstupem k dalším, ještě úspěšnějším 
dnům A. 
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 Zde v průběhu března probíhá akce "Kulový blesk". Provoz Filipy v Kosmonosech se stěhuje z haly DC4 do haly DC1A. Zaměst-
nanci se zde budou zabývat balením náhradních dílů pro zákazníka Magna. 

Velké stěhování  
v provozech  
v Mladé Boleslavi

Kulový  
blesk ve  
Filipě

Marek Hypl, 
manažer projektu Magna M. B.



i tyi tyi ty

POŠLI NÁM
svůj příběh • svůj oblíbený recept (pokud možno vyfocený) • tip na výlet 

• svůj obrázek  • fotku nějakého vlastního výtvoru  • nápad na článek, rubriku
Ozvi se buď e-mailem na redakce@filipa.cz,

na mobil 602 321 560 nebo přes svého vedoucího.


