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AKTUALITY

Balení
vánočních
dárků pro ČT
Poněkud neobv yklá byla
zakázka z České televize. Jako
mnoho velkých firem a institucí
také Česká televize má dlouhou
řadu klientů, partnerů nebo
sponzorů, kter ým je zavázaná
a jejichž spolupráce si váží.
 Česká televize využila služeb Filipy

Proto jim všem před Vánocemi rozesílá balíčky s malým překvapením
v podobě publikací ze své produkce.
Zaměstnanci Filipy tak začátkem
prosince připravovali více než dva
tisíce balíčků k další distribuci.
Jednalo se o celkem šestnáct
různých druhů celofánov ých sáčků
s mašlí, které obsahovaly chytrou
lahev, batoh s logem ČT a knihy,
nebo DVD s pořady ČT, mezi kter ými
byly například Já, Mattoni, StarDance
nebo Doktor Martin 2. 
Jiřina Nosková, provozní pracovník

JabloPCB, Jablonec nad Nisou
JabloPCB je dceřinou společností
slavné firmy Jablotron v ýznamného
podnikatele a filantropa Dalibora
Dědka v Jablonci nad Nisou.
Zaměstnanci Filipy pracují především na kompletaci produktů, které
JabloPCB v yrábí z velké části právě
pro Jablotron. Jedná se hlavně o alarmy a podobné elektronické přístroje
(například fotopasti).
Naši zaměstnanci zde mimo jiné
osazují displeje, senzor y a vrchní
plastové díly. Podle zakázek a požadavků partnera zde během naší více

než půlroční spolupráci pracovalo
až dvacet lidí. V současné době zde
čekáme na dodávku dílů z Asie a další start spolupráce se očekává po
novém roce. Na starost ji bude mít
nov ý regionální manažer pro Liberecko Marek Hypl.
Zajímav ý je začátek spolupráce
Filipy s JabloPCB, jenž vznikl tak
trochu náhodou. Když se v pr vní
čtvrtině roku 2016 zrodil projekt
spolupráce se společností PEKM
Kabeltechnik, v rámci kterého bylo
řešeno přesouvání montážních pra-

Škoda Auto,
Kvasiny na
Rychnovsku

ukončí v systému a řidič může odjet.
Od 1. listopadu, kdy byla spolupráce
se Škoda Auto zahájena, tam pracují
tři zaměstnanci Filipy na tři směny,
na každé směně jeden člověk. Od
ledna 2017 tam budeme mít o dva
zaměstnance víc na pokr ytí víkendov ých směn.
Start projektu byla v ýzva. Škodovku jsme překvapili naší připraveností
po v ýhře v ýběrového řízení na tento
projekt. Kvasiny jsou poměrně daleko, Filipa tam nemá žádné zázemí,
takže pohovor y probíhaly v Solnici
na městském úřadě ve slavnostním
sále.
Smlouv y, předepsané oblečení, přístupy do systémů, vstup do
škodovky jsme řešili operativně přes
e-mail nebo po telefonu. Když bylo
potřeba předat si něco fyzicky, jel
jsem k nim domů.
Každopádně všichni zaměstnanci
nastoupili, jsou spokojeni, škodovce
se líbí náše jednotné firemní oblečení
a přístup a naše zaměstnance pozvali
na svůj vánoční večírek. Jsem rád za
to, že nás neberou jako externí firmu,
ale jako součást svého týmu. 

Rozvoj v ýrobního areálu Škoda Auto
v Kvasinách na Rychnovsku je tak
razantní, že o něm dokonce informovala média. Ale ne z ekonomického
hlediska, nýbrž z hlediska nárůstu
doprav y v okolí automobilky, kter ý
donutil českou i polskou policii ke
zv ýšení dopravních kontrol. Tisíce
nov ých zaměstnanců, částečně z Polska a Ukrajiny, dojíždějících do práce,
způsobují především v době střídání
směn dopravní kolaps v okolí areálu
škodovky.
V tomto slibně se rozvíjejícím provozu mají zaměstnanci Filipy na starost administrativní odbavení externích nákladních vozů na centrálním
příjmu u 1. brány. Vypadá to tak, že
řidič nákladního auta přijede s deskami, ve kter ých má identifikační
kartu, GPS, přehled prázdných obalů,
dodací listy a ostatní dokumenty. To
vše se zkontroluje, zadá do systému,
jeho pohyb po areálu Škoda Auto se

Tomáš Beňka, manažer projektu
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covišť k nám na provoz do Jablonce,
byla kapacita stávajících prostor v yčerpaná. Nicméně vzhledem k tomu,
že současný provoz Filipy je v budově, kterou spravuje právě dceřiná
společnost Jablotronu, došlo vedle
dohody o dalším pronájmu prostor
také k jednání o možné spolupráci v oblasti montážních prací pro JabloPCB.
Na základě těchto jednání pak
vznikla dohoda, na které jsme postavili rámcovou smlouvu o naší spolupráci. 

Martin Bílek, regionální manažer

SKF,

Karlovy
Vary
Koncem října 2016 jsme zahájili
spolupráci s celosvětově v ýznamnou společností SKF, která
se zaměřuje na v ýrobu ložisek,
mechatroniky, těsnění a mazacích
systémů prakticky pro všechny
průmyslové aplikace.
Na základě smlouv y s SKF Lubrication Systems s.r.o. provádějí
zaměstnanci Filipy KV v Chodově
u Karlov ých Varů montáž komponent pro mazací systémy. Jedná se
o různé průmyslové aplikace, které
se v yužívají například v moderních
větrných elektrárnách.
V pr vní fázi spolupráce do
ledna 2017 budeme obsazovat
třináct pracovních pozic ve v ýrobě
a logistice. Aktuálně, společně se
zákazníkem identifikujeme další
možná pracoviště. 

Marek Pech,
jednatel společnosti Filipa KV
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EDITORIAL

Milé kolegyně, milí kolegové,
zdravím Vás při čtení druhého čísla
našeho Filipa Bulletinu. Než se člověk stihl ohlédnout, máme za sebou
další rok, kter ý nám přinesl mnoho
změn a nov ých událostí jak v soukromém, tak i pracovním životě.
Věřím, že pro Vás to byl veskrze
rok dobr ý z obou pohledů a že si
v klidu v ychutnáte a užijete vánoční
svátky a zasloužené dny volna.
Za moji osobu mohu říci, že jak pro
mě, tak i pro Filipu to byl rok v ýznamný a pozitivní.
Chtěl bych Vám velmi poděkovat
za vzájemnou spolupráci, za Vaše
pracovní úsilí a za dosažené
v ýsledky.
U mnohých mých spolupracovníků
vím, že uplynulé období pro ně bylo
chvílemi velmi těžké a v yžadovalo
v ysoké pracovní nasazení i na úkor

jejich soukromého života. Toho si
velmi vážím.
Jak jsem již zmínil, Filipa má letos
za sebou poměrně v ýznamný rok ve
své historii. Tento rok byl pro ni rokem náročným, ale současně rokem
ve finále dobr ým.
Z počátku roku jsme se sice potýkali s ukončením někter ých zakázek,
ale aktivní obchodní strategie zajistila
jak úplně nové klienty, tak rozvoj
spolupráce s těmi stávajícími. Díky
tomu jsme pracovní místa zachovali v plném rozsahu a ještě otevírali
nová. Tímto bych ještě jednou chtěl
přivítat nové kolegy v našich řadách.
Stávající provozy v Lázních Bělohradě, Poděbradech, Jablonci nad Nisou,
Kosmonosech i Liberci jsou v dobré
kondici a zároveň se zde připravuje
jejich rozšiřování na příští rok.
V letošním roce naše společnost
také zahájila provoz v nov ých lokalitách, Stráži nad Nisou, Karlov ých
Varech a v Kvasinách na Rychnovsku.
Ke konci roku Filipa startovala nov ý
projekt s firmou Škoda Auto, kde
přímo v mladoboleslavském areálu
závodu zajišťuje logistický ser vis.
Ostatně, dle mého názoru spolupráce s obchodními partner y je
stabilní a na dobré úrovni.
Přitom se jedná především o v ýznamné dodavatele automobilového

průmyslu s v ysokými nároky na
kvalitu v ýstupních produktů. Díky
Vám Filipa všechny tyto požadavky
splňuje. Více o firemních novinkách
se dozvíte na protilehlé straně
2 a s provozem v Liberci vás seznámí
kolega Matěj Horák, vedoucí provozu
Liberec, na straně 5 tohoto v ydání
Filipa Bulletinu.
Rád bych také zmínil důležitou
a dobrou spolupráci s jičínským
kontaktním pracovištěm Úřadu práce
a s radnicí města Lázně Bělohrad.
Hlavně jičínský úřad práce nás letos
finančně několikrát podpořil při
zřizování nov ých chráněných pracovních míst na nov ých zakázkách.
Filipa si je vědoma své role v ýznamného zaměstnavatele lidí s postižením v regionu a váží si dobr ých
vztahů s lidmi i institucemi krajů, ve
kter ých je aktivní.
Díky všem uvedeným okolnostem
mohu říci, že příští rok by měla Filipa
pokračovat v nastaveném trendu
s důrazem na stabilizování a posílení provozních struktur společnosti.
Doufám, že i příští rok se nám podaří
otevírat nová pracovní místa a obhájit
dobré v ýsledky z letošního roku.
Ještě jednou Vám všem velké díky!
Krásné Vánoce a šťastný rok 2017
Váš Leoš Vrbata

Pracovní úrazy ve Filipě
V letošním roce 2016 jsme zaznamenali pět pracovních úrazů s celkovou délkou pracovní neschopností
v délce 52 týdnů, což je jeden celý
kalendářní rok.
Čtyři z těchto nehod se staly při
pohybu zaměstnanců v prostorách
firmy mimo jejich pracoviště. Šlo
především o uklouznutí, zakopnutí
a pády. K jedné nehodě došlo na pracovišti a způsobila ji neopatrná práce
s manipulačním vozíkem.
S úrazy či nehodami je to jako
s plovoucím ledovcem. To, co vidíme,
je jenom malá část celku, většina
ledovce zůstává skr yta pod hladinou.
Lze tedy říct, že pracovní nehody či
úrazy jsou pouze tou viditelnou částí
pomyslného ledovce. Tou skr ytou
částí ledovce jsou pak všechny

skoronehody a drobnosti, ze kter ých
se nakonec náhodou nebo naštěstí
úrazy nestaly.
Abychom mohli skutečným nehodám předcházet, musíme vědět
i o skoronehodách a přijímat potřebná opatření tak, aby se žádné nepříjemné události nestaly.
Buďte tak hodní a všímejte si, co
se děje Vám i ve Vašem okolí. Pokud
jste se Vy, nebo někdo ve Vašem
okolí málem řízl, málem praštil,
málem spadl nebo zakopl, pokud jste
zaregistrovali, že někde něco nebezpečně v yčnívá, je nebezpečně ostré
nebo hrozí spadnutí něčeho, prosím,
informujte o tom Vaše nadřízené.
Ti s Vámi budou řešit, jak případné
nebezpečí odstranit. 

Nehody

Skoronehody

Edita Arabaszová, manažer lidských zdrojů
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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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Filipa v Liberci

Není barva jako barva
V sérii článků vám budeme
představovat jednotlivé provozy
společnosti Filipa. Jako první
z nich je na řadě provoz v Liberci. Tento provoz má v tuto
chvíli čtyři střediska, ve kterých zaměstnanci pracují pro
celou řadu našich smluvních
par tnerů. Mimo jiné dnes expedují lakované díly v základové
barvě, kompletují, svařují a balí
náhradní díly pro významné
světové automobilky a také
kompletují kabelové svazky pro
automobilový průmysl.

Stráž nad Nisou
Středisko ve Stráži nad Nisou vzniklo
tepr ve k 1. říjnu 2016 ve spolupráci
se společností PEKM Kabeltechnik,
která patří do amerického koncernu
CVG (Commercial Vehicle Group).
V současné době zde pracují čtyři
zaměstnankyně, kompletují kabelové
svazky a kontrolují svazky dodávané
ze zahraniční provozovny CVG na
Ukrajině.
Jsme tedy schopni v ykonávat pro
zákazníky i takovou zodpovědnou
činnost. Musím zde poděkovat našim
zaměstnankyním v tomto provoze, protože tento nov ý a perspektivní projekt

berou jako svůj vlastní a jejich v ýkony
jsou obdivuhodné. Zákazník je s naší
prací velmi spokojený a chce spolupráci v blízké době rozšířit. Můžeme
tudíž dále rozvíjet pracovní možnosti
v Libereckém kraji.

Americká ulice
Toto logistické centrum bylo spuštěno v roce 2013. Začali jsme zde
expedovat díly automobilky Audi
do závodu Belplas v belgické obci
Huizingen pro městský třídveřov ý
hatchback Audi A1. Po ukončení
tohoto projektu a díky spokojenosti
našeho obchodního partnera jsme
získali projekt expedování lakovaných
nárazníků pro různé modely Škoda Auto.
Tyto nárazníky jsou lakované základovou bar vou (tomuto typu bar v y se
říká „primer“) a slouží jako podklad
při lakování osobního auta bar vou
podle přání zákazníka. Čili není bar va
jako bar va. Jedná se o vlastní v ýběr
odstínu bar v y, kter ý se líbí zákazníkovi. Dále se na tomto středisku
v yrábí, kompletují a balí náhradní díly
pro světové automobilky Audi, Seat
a Škoda Auto. Portfolio dílů, které
zde v yrábíme a se kter ými se zde
manipuluje, je sice oproti velkému
středisku společnosti Filipa v Kosmo-

 Tým Matěje Horáka (druhý zprava) v Americké ulici.

nosech poměrně malé, ale jedná se
o díly, které spíš spadají do kategorie
„v ýjimečné“.

Magna
Třetí provoz v Liberci je obsluha v ýrobní linky a lakovny přímo v závodě
v ýznamného dodavatele pro automobilov ý průmysl, společnosti Magna
Bohemia.
V současné době zde za Filipu
pracuje devatenáct operátorů logistiky a jeden expedient. Na tomto
provoze obsluhujeme lakovnu, která
je zajímavá tím, že je jako jedna ze
dvou lakoven v Evropě postavena ve
druhém patře v ýrobní budov y.
Také zde obsluhujeme montáž
a kompletaci přístrojové desky pro
Trnavskou automobilku PSA. Tato činnost si v yžaduje naprostou přesnost,
protože se manipuluje s hotov ými
a velmi drahými díly.

Chrastava
Poslední středisko provozu v Liberci
je externí sklad v Chrastavě.
Na tomto místě disponuje firma
Filipa plochou asi pěti set metrů čtverečních, kde skladujeme maloobrátkové díly pro naše smluvní partner y. 
Matěj Horák, vedoucí provozu Liberec

 Kontrola kabelových svazků ve Stráži nad Nisou
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Mar tina Klejchová

 Účetní oddělení je důležité v každé firmě, stará se o finance a majetek.
Růst společnosti, jakým zrovna prochází Filipa, klade na zaměstnance velké nároky.
S ním pochopitelně roste i objem práce. Víc zakázek znamená víc
faktur, víc zaměstnanců s sebou přináší víc výplatních pásek, víc provozů znamená
víc spravovaného majetku. V blízké době nově zavedený účetní program by měl práci
účetního oddělení ulehčit, ale nakonec je to na nich (zleva): Martina Klejchová,
Halka Menčíková, Zdeňka Šmídová, Kateřina Velichová, Libuše Rejmontová

Martina Klejchová je ve Filipě deset
let. Nastoupila sem po mateřské na
pozici fakturace. Vedle toho taky pracovala pro laserové oddělení.
Ovšem vzhledem k růstu společnosti bylo zřejmé, že obojí zvládnout
nemůže, tak má dnes na starost
veškeré faktur y Filipy. Se sv ými kolegy
z oddělení laseru je nicméně pořád
v úzkém kontaktu, jsou to její kamarádi, se kter ými se ráda a často stýká.
Ale váží si i sv ých blízkých kolegyň
z účetního oddělení: „Do práce chodím ráda, protože jsme velice dobr ý
kolektiv a vím, že se na holky mohu
kdykoliv spolehnout,“ říká Martina.

Jiřina Nosková

Libuše Rejmontová

Jiřina Nosková pracuje ve Filipě dvanáct
let. Předtím tam chodila "na kukandu"
za maminkou, která ve Filipě pracovala.
Jednou si jí všiml tehdejší majitel Libor
Suchý a zeptal se maminky. „To je tvoje
dcera? A je stejně upovídaná a hubatá?“
A prohlásil, že by se mu taková hodila.
Na pohovoru se jí zeptal: „Co umíš?“
Když mu předložila životopis tak on na
to: „Na to ti kašlu. Řekni mi, co umíš,
a je to!“ Skoro jedenáct let byla vedoucí
provozu v Poděbradech, v současné
době je specialistou výroby v Lázních
Bělehrad, kde rozjíždí nové projekty.
Pro Jiřinku je Filipa srdeční záležitostí.
Nastoupila sem hned po škole a baví ji
komunikace s lidmi, i když je to někdy
hodně složité. „Ne každému se zavděčíte,“ říká. V současné době se připravuje
na důležitou životní roli matky. V lednu
odejde na mateřskou dovolenou a potomka očekává v březnu. S Filipou se
ale rozhodně jen tak loučit nechystá, po
mateřské se určitě vrátí.

Vedoucí účetního oddělení je Libuše
Rejmontová. Na starost má finanční účetnictví a dotace, kter ými se
poslední dobou zabývá čím dál více.
Vyžaduje to úzkou spolupráci s příslušnými úřady práce a finančními úřady. Protože Filipa má statut chráněné
dílny a převážná většina zaměstnanců
jsou lidé se zdravotním postižením, je
tato práce obzvlášť důležitá.
Ve Filipě je šest let a je vděčná
za to, že dostala práci v situaci, kdy
vzhledem ke svém věku měla problém
nějaké zaměstnání najít. „Je to skoro
jako rodina,“ cení si pracovního kolektivu, kter ý jí v těžké situaci pomohl.
Váží si zaměstnanců se zdravotním
postižením.
Ve Filipě si uvědomuje, že problémy a starosti zdravého člověka jsou
mnohdy nicotné ve srovnání s těmi
problémy a starostmi, které mají mnozí jiní.

Zdeňka Šmídová

Halka Menčíková

Kateřina Velichová

 Jiřina Nosková

Halka Menčíková pracuje ve Filipě
něco přes rok, věnuje se klasickému
účetnictví. Než se dostala do Filipy,
byla zaměstnána jako ekonomka na
základní škole. Protože školství jí
nenabízelo možnost profesního růstu,
odhodlala se zkusit něco nového a dostala se do Filipy. „Ještě nikde jsem se
nesetkala s tak dobr ým kolektivem,“
říká Halka. Doma ji zaměstnávají její
dvě děti. Na sebe prozrazuje, že sice
nerada vaří, ale zato ráda jí.
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Těžký osud má za sebou Zdeňka Šmídová. Prodělala onkologické onemocnění, během kterého jí zemřel manžel
– rovněž na onkologické onemocnění.
Souběžně musela řešit svou nemoc
a úmrtí manžela a zároveň se starat
o dvě děti.
V roce 2016 nastoupila do Filipy,
nejdříve do v ýroby, posléze do účtárny, kde vzniklo nové místo rozdělené
na dva půlúvazky. Dnes má na starost
majetek společnosti.
Je ráda, že jako invalidní důchodce
má možnost pracovat čtyři hodiny
denně, a to ve svém oboru. Ve Filipě
jí to připadá takové rodinné. „Jednání i kolektiv je to nejlepší, co mne
v životě potkalo,“ říká Zdeňka, jejímž
hlavním koníčkem je hudba.
Je aktivní členkou flétnového souboru Pifferaios, s kter ým pravidelně
v ystupuje.

Druhý půlúvazek v účetním oddělení
v yužívá Kateřina Velichová. Vystudovala gymnázium ekonomického směru
a poté nástavbu na zdravotní škole.
Kateřina má problémy s pohybov ým
aparátem. Je ráda, že má úvazek na
čtyři hodiny. „Když jsem pracovala
osm hodin, tak se můj zdravotní stav
zhoršoval,“ vzpomíná Kateřina. Ve Filipě je již sedmým rokem a vedle sv ých
běžných činností v účetním oddělení
dělá to, co je zrovna zapotřebí. 
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Filipa Bulletin
je na světě
Filipa prochází v současnosti prudkým rozvojem spojeným s řadou změn. Zahajují se nové projekty, vznikají
nové provozy, zv yšuje se počet zaměstnanců. To všechno
je v zásadě pozitivní, naráží to ale na lidskou přirozenost,
která nemá příliš ráda změny.
Proto je normální, že se člověk na ně dívá nejdříve
skepticky, než pochopí, proč k nim dochází a že mohou
mít kladné důsledky. V rámci velké firmy nebývá jednoduché dostat všechny informace úplně ke každému.
Ty, které se týkají každého jednotlivého zaměstnance,
dostane dotyčný od svého nadřízeného. Účelem tohoto
časopisu je poskytovat všem informace o Filipě, které
s jejich prací bezprostředně nesouvisí.
Zároveň má ale taky sloužit jako platforma přímo pro
Vás. Skutečně bychom byli velice rádi, kdybyste si Filipa
Bulletin vzali za svůj a na jeho tvorbě se podíleli. Uvítáme
veškeré ohlasy, ať jsou příznivé nebo kritické a těšíme se
na Vaše nápady, podněty, komentáře. 
David Binar, manažer komunikace

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Vy se ptáte,
Filipa odpovídá.
Při distribuci prvního vydání jsme se s některými
z Vás bavili na téma, co by podle jejich názoru nemělo ve Filipa Bulletinu chybět. Z rozhovorů vzešel
názor, že časopis by měl obsahovat prostor pro
dotazy zaměstnanců, které by mohly být zajímavé
i pro ostatní kolegyně a kolegy. A měly by se tam
objevovat i takové dotazy, které zaměstnanci nemají
odvahu klást osobně. Na položené dotazy by pak
měl někdo zodpovědný z vedení firmy odpovědět.
V příštím vydání Filipa Bulletinu na tomto místě
najdete rubriku „Otázky a odpovědi“, ve které se
budeme právě takovými náměty od Vás zabývat.
Otázky můžete posílat na e-mailovou adresu
redakce@filipa.cz nebo poštou na adresu sídla
společnosti, či je můžete předat svému nadřízenému.
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 Tento dárkový
balíček dostali všichni, co nám poslali
správně vyluštěnou
tajenku z prvního
čísla Filipa Bulletinu.
Něco podobného můžou očekávat úspěšní
luštitelé křížovky
i tentokrát. Ze všech
správných odpovědí
vylosujeme tři výherce, od kterých do
20. ledna 2017
dostaneme správně
vyluštěnou tajenku
křížovky ze strany
8 tohoto vydání.
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Fotografie na těchto stránkách se snaží zachytit atmosféru při seznamování
zaměstnanců s prvním vydáním Filipa Bulletinu. Část vedení Filipy v čele
s jednatelem Leošem Vrbatou navštívila
provozy a jednotlivým směnám rozdala
první výtisk časopisu. Protože Bulletin se
nemá zabývat jen vážnými tématy, najdete na poslední straně křížovku a sudoku.
Přitom jsme zjistili, že mezi zaměstnanci
Filipy je řada zkušených křížovkářů –
například Zdeňku Šmejcovi se podařilo
vyluštit tajenku během několika málo
minut při předávání prvních výtisků. 
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Pro leckoho nebylo těžké v yluštit křížovku pr vního čísla
Filipa Bulletinu. Tajenka zněla: FILIPA BULLETIN. Protože
ne každý zaměstnanec dostal v ýtisk ve stejnou dobu, bylo
by nespravedlivé ocenit ty, co dostali Filipa Bulletin jako
pr vní a tuto v ýhodu v yužili. Aby byly šance stejné pro
každého, tak jsme se při příležitosti pr vního čísla rozhodli
v ýjimečně odměnit každého zaměstnance, kter ý nám v yluštěnou tajenku zaslal. Pro toto druhé číslo Filipa Bulletinu platí, že v ylosujeme tři v ýherce ze všech zaměstnanců,
kteří nám do 20. ledna 2017 buď zašlou v yluštěnou tajen-
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ku na emailovou adresu redakce@filipa.cz, nebo ji předají
svému nadřízenému. Losováním tak dáme možnost v yhrát
každému, bez ohledu na to, kdy Bulletin dostane do rukou.
Co se týče v ýherců z pr vního čísla, tak následující kolegyně a kolegové mohou očekávat příjemné překvapení:
Tomáš Beňka, Eva Brádlerová, Petra Bubáková, Zdeňka
Hodková, Jana Jančáková, Martin Jankula, Zdeněk Klůz,
Jitka Pospíšilová, Bohunka Pošmurová, Kateřina Staňková, Lenka Stiborová, Zdeněk Šmejc, Alena Šrámová,
Vladimír Štilec, Šárka Šulcová, Helena Tomešová.
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