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V lednu letošního roku proběhl 
v některých provozech společnos-
ti Filipa průzkum spokojenosti. 
Zaměstnanci měli prostřednictvím 
dotazníků příležitost vyjádřit se 
k tomu, co na svém zaměstnavate-
li hodnotí kladně a co by případně 
chtěli změnit.

Z výsledků průzkumu jsme mimo jiné 
zjistili, že musíme zlepšit komunikaci 
a zajistit informovanost zaměstnanců tak, 
aby se včas dozvěděli o všem důležitém, 
co se ve společnosti děje. Tím by se také 
zabránilo šíření neověřených informací, 
které mohou vést k mylným představám 
a očekáváním a v některých případech 
tím zavinit nepříjemnou atmosféru mezi 
kolegy.
 Většina odborníků na mezilidské 
vztahy se shoduje, že zaměstnanci 
otevřenost a poskytování relevantních 
informací velmi oceňují. Informovaní 
pracovníci vědí, co, a hlavně proč dělají, 
cítí se být součástí týmu, podávají lepší 
výkony a šíří dál dobré jméno firmy.
Budeme se proto snažit maximálně 

využívat všechny prostředky, které naše 
firma má pro interní komunikaci se 
zaměstnanci k dispozici. Patří mezi ně 
především krátké schůzky s vedoucími 
směn, nástěnky na chodbách a Filipa 
Bulletin, časopis pro zaměstnance, který 
čtvrtletně vydáváme.
 Jsme rádi, že z průzkumu vyplynulo, 
že naši zaměstnanci jsou v převážné 
většině na svých provozech spokojeni. 
Známé rčení „s úsměvem jde všechno 
lépe“ platí pro všechny zaměstnance. 
Je nutné si uvědomit, že mezi lidmi se 
lehce přenáší jak pozitivní, tak i negativní 
nálada.
 Motivaci, potažmo spokojenost 
samozřejmě dotváří nejrůznější benefi-
ty a náležitá péče o zaměstnance. Náš 
průzkum se zaměřil i tímto směrem a teď 
od Vás máme zpětnou vazbu, za kterou 
Vám velmi děkujeme.
 Mezi návrhy, které ze strany za-
městnanců mají největší podporu, jsou 
například příspěvky na dojíždění, šeky 
na zdraví nebo příspěvky na penzijní 
připojištění. Se získanými informacemi 
vedení firmy v tuto chvíli pracuje.
Procentuálně nejvíc otazníků odevzdali 

zaměstnanci linefeeding v Mladé Bole-
slavi. Jejich provoz byl proto odměněn 
částkou 10 000 Kč. 
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Cílem naší společnosti  
jsou především  
spokojení zaměstnanci

Lada Andrýsková
Specialista chráněného trhu práce

STŘEDISKO MÍSTO STŘEDISKA ODPOVĚDĚLO V %

110 Lázeňská, Lázně Bělohrad 70,83 %

120 Václavská, Lázně Bělohrad 66,04 %

130 Poděbrady 43,62 %

140 Jablonec nad Nisou 40,19 %

150 DC1A 24,07 %

170 Liberec 61,76 %

180 Linefeeding 73,33 %

210 DC1B 48,15 %

220 DC3 57,14 %

230 Bojkovice 69,14 %

240 DC4 47,37 %

CELKOVÁ ÚČAST  
ZAMĚSTNANCŮ  
NAPŘÍČ FIRMOU

54,6 %
odevzdalo 
dotazník

45,31 %
neodevzdalo 
dotazník



FILIPA BULLETIN  E D I T O R I A L 01 | 19

03

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

Interní neboli vnitřní audity jsou velice důležitým 
nástrojem pro rozvoj systému managementu kvality. 
Cílem těchto auditů je posoudit efektivnost všech 
procesů. Výsledky interního auditu tedy mohou být 
výstražným varováním před problémy, které ještě 
nenastaly, nebo mohou ukázat na lepší stav,  
než je ten dnešní.
 Jakkoliv je považován výraz audit za „děsivý“ pojem, jeho 
označení vychází z latinského slovíčka auditus, což znamená 
slyšení. Mám-li být upřímná, musím říct, že běžně býval 
interní audit, zejména mezi řadovými zaměstnanci, vnímán 
jako nutné zlo, spíš jako kontrolní orgán nebo „vnitřní 
policie“. Během února jsem však byla velmi překvapena 
a spokojena s přístupem všech zaměstnanců společnosti, 
kteří se účastnili plánovaných interních auditů procesu, jenž 
probíhaly napříč provozy v Kosmonosech a Liberci. Vnímala 

jsem, že bylo opravdu pochopeno, 
že klíčovou rolí auditu je funkce 
„ujišťovací“. Auditor svou prací zjišťuje 
nedostatky, hledá nápravu a řešení 
problémů, posiluje kvalitu procesů 
a jejich spolehlivost. Myslím, že 
pro mnohé byla i významná funkce 
konzultační – tím, že interní audit 
prochází společností jako celkem 

od začátku do konce, měl jedinečnou příležitost dostat 
se různým věcem na kloub a vidět je z odstupu. Manažeři 
a vedoucí pracovníci, kteří dennodenně řídí a jsou ve víru 
událostí, ten odstup mít nemohou. Audit tak mohl nejenom 
identifikovat nedostatky, ale také přinášet jejich nápravu, 
poskytovat rady a doporučení. V průběhu samotných 
auditů bylo odhaleno mnoho slabých míst a prostoru pro 
zlepšování, nebyly však zjištěny žádné závažné neshody, 
které by ohrozily produkci nebo finálního zákazníka.
 Tímto děkuji všem, kteří se auditu účastnili a byli tak jeho 
nedílnou součástí. Velké díky si stejně tak zaslouží Ondřej 
Suchánek, který byl „nováčkem“ v oblasti auditování a měl 
tak možnost jako auditor poznávat jiné lidi, procesy, pronikat 
až k jádru problémů a seznamovat se s věcmi, které možná 
nejsou na první pohled viditelné.  

Lucie Hopová, manažer kvality

Moderní firma se bez  
managementu kvality neobejde 
K čemu slouží interní audity

Vážení čtenáři, 
právě držíte v rukou již desáté číslo 
Filipa Bulletinu. Rok 2019 je pro nás 
třetím rokem vydávání tohoto firemního 
časopisu a jak se dále v tomto čísle 
dozvíte, je zde z Vaší strany poptávka 
o sdělování více informací z dění 
firmy. Zkrátka Vás zajímá, kde se co ve 
Filipě děje a chcete se o tom dozvídat 
pravidelně.
 Tento požadavek má právě zajistit 
i firemní časopis. Proto jsem rád, že jím 
společnost disponuje a věnuje se jeho 
zdokonalování.
 Pro letošní rok plánujeme Bulletin dál 
vydávat v kvartální periodě a věnovat 
se rozšiřování jeho obsahu. Chceme se 
zaměřit více na dění v našich provozech 

a na Vaši práci, kterou pro společnost 
vykonáváte.
 Připomínám, že každý zaměstnanec se 
na obsahu Filipa Bulletinu může podílet 
a své náměty nebo články zasílat na 
redakční mail redakce@filipa.cz.  
Autory těch publikovaných poté 
redakční rada odmění. Věřte, Vážení 
čtenáři, že příprava každého čísla a jeho 
obsahu je poměrně obtížná práce. 
 Proto bych zde rád redakční radě 
a autorům článků poděkoval. Vážím si 
času a práce, kterou tomu věnujete.
  Co se týče významných firemních 
novinek, tak doslova vlnu nadšení 
přinesl z kraje toho roku nový projekt 
kolegů z provozu Lázeňská v Lázních 
Bělohrad. Je to výroba chovatelských 

potřeb pro domácí mazlíčky. Výrobky 
si zaměstnanci sami navrhují a poté 
vyrábějí. Tento projekt má pro 
společnost velký význam hned ze 
dvou důvodů. Za prvé: je to ideální 
výrobní program pro chráněné dílny 
a za druhé: jedná se o vlastní produkci 
pod značkou FilipaPET. Nic podobného 
v celé historii firma zatím nerealizovala.
 V rekordním čase se podařilo 
vymyslet a připravit k prodeji velmi 
zajímavou kolekci výrobků, zajistit 
rozjezd vlastního e-shopu a ještě 
vybudovat originální prodejní stánek 
pro účast na výstavách jako například 
v Lysé nad Labem nebo Praze.
 Tímto bych prodejnímu týmu chtěl 
poděkovat za zajištění a účast na těchto 
výstavách. Je to skutečně velmi náročná 
práce! Program se jmenuje FilipaPET 
a výrobky najdete na e-shopu  
www.filipapet.cz. 
 Více uvnitř tohoto čísla. Týmu 
výrobního programu FilipaPET moc 
přeji prodejní úspěchy a nekonečné 
nadšení, které z nich čiší doslova na 
kilometry daleko.
 Jinak Vám všem přeji krásné jaro 
a veselé Velikonoce!

Váš Leoš Vrbata
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Svět okolo 
nás je stále 
v pohybu, 
otáčí se. 
A nejspíš se 
bude točit 
i v době, 
kdy už tady 
nebudeme. 
Jenže, my tu 

jsme a se změnami se potýkáme. Jak je 
zpracovat, když se na nás valí ze všech 
stran? Stojí nás to spoustu energie.
 
Říká se, že většina z nás v dnešní době 
trpí akutní energetickou krizí. Stejnou, 
kterou prochází energeticky nenasytné 
město v době úmorných veder pro pro-
voz klimatizací, kdy elektrická přenoso-
vá soustava postupně kolabuje.   
 Večer si pak před ulehnutím do 
postele připadáme jako vybitá baterie 
našeho mobilu a nabíječka je v nedo-
hlednu. 
 Mít tak výkonný zdroj energie, který 
by nám pomohl vybalancovat naši vyšší 
energetickou spotřebu v okamžiku 
překonávání překážek a změn, které 
nám život postavil do cesty. Ano, vím, 
snadno se to píše, hůř se ten zdroj 
hledá. Přesto všechno existují lidé, kteří 
turbulencemi naší doby prochází lépe 
než my ostatní. Jenže, jak to dělají? Kam 
se chodí „dobíjet“? A hlavně, kde na to 
berou čas? Vždyť den má 24 hodin pro 
každého stejně.  
 Některé znám osobně a jsou pro 
mne zdrojem inspirace. Jeden z nich 
si jakou svou dopravu do zaměstnání 
zvolil běh. Podotýkám, že z místa byd-
liště až sem do firmy to je něco kolem 
šesti kilometrů. Takže tam a zpět je těch 
kilometrů dvanáct. Chápete to?  
 Nebo druhý případ. Je po operaci 
kyčle a každý den jezdí do práce na 
kole tam i zpět dvacet kilometrů. Fakt 
nevím, kde na to ti lidi berou sílu.  
 V době, kdy bezcílně brouzdáme po 
internetu nebo se díváme na již 198.díl 
Ordinace, další kolegové a kolegyně píší 
knihy, háčkují pro děti, malují mandaly, 
fotografují, nebo zdarma vedou krouž-
ky pro děti. Někteří soutěží ve fotbale 

nebo létají s modely letadel. A tak bych 
mohla pokračovat dál ve výčtu těch 
„nezničitelných“. Pokud se zamyslíme 
nad tím, co všechno tyto lidi spojuje, 
přijdeme na to, že si našli určitou čin-
nost neboli aktivitu, která jim výrazně 
pomáhá „dobíjet baterky“. Ať už to je 
služba ostatním, nebo činnost pouze 
pro vlastní potěchu, je to něco, v čem 
nalezli smysl a naplnění. 
 Možná je to cesta i pro nás. Vysko-
čit ze začarovaného kruhu, kdy jsme 
unaveni z toho, jak jsme z toho stále 
unaveni. Udělat si klidně i sobecky čas 
jen a jen pro sebe a nalézt něco, co 
nám poslouží jako zdroj energie a bude 
nás posouvat v tom, co umíme a čím 
obohatíme nejen sebe, ale i ostatní. Na-
jít si čas na činorodou činnost, při které 
se něco nového naučíme, v něčem se 
zlepšíme, nebo pomůžeme druhým. 
Napište mi, jak si dobíjíte Vaše baterky? 

 

Inspirativní hledání svého zdroje 
energie Vám s úctou přeje  

Lada Andrýsková,  
Specialista chráněného trhu práce

Očima ombudsmana  
Osobní energetická krize

Takto krásně 
vymalovanou 
omalovánku 
nám poslala 
kolegyně 
Ludmila 
Hubináková  
z moravského 
provozu  
v Bojkovicích. 
Mockrát 
děkujeme!  
Redakce  
Filipa  
Bulletinu



V uplynulých letech zaznamenala Fili-
pa rychlý růst objemu služeb (zejmé-
na v logistických provozech) a s tím i 
spojené velmi výrazné navýšení počtu 
zaměstnanců. Oproti roku 2016 tak 
vzrostl počet pracovníků téměř o 41 
%. Na konci roku 2018 tak pracovalo 
v našich provozech 727 zaměstnanců 
kmenových a 85 pracovníků externích 
agentur.  
 V okamžicích, kdy ve firmách dochá-
zí k takto rychlému navyšování počtu 
personálu, nejde se neubránit typickým 
nemocem s tím spojenými – mohou to 
být konflikty mezi lidmi v nově vznik-
lých pracovních skupinách (každý při-
chází z jiného prostředí), třenice mezi 
stávajícími zaměstnanci a nově příchozí-
mi, mnohdy nedostatečné vedení. 

Našim hlavním cílem pro rok 2019 je 
především stabilizace pracovníků. Dílčí-
mi úkoly pro oddělení HR je tak snížení 
fluktuace, řízení adaptačního procesu 
každého pracovníka, zavedení hodnoce-
ní pracovního výkonu na všech provo-
zech, systematická a metodická práce 
v oblasti rozvoje vedoucích pracovníků, 
nastavení komunikace a vedení lidí. 

NOVÝ VÝPLATNÍ TERMÍN
Většina zaměstnanců (a to nejen nově 
příchozích) vnímala poněkud problema-
ticky pozdější výplatní termín, než na 
jaký byli zvyklí v předchozích zaměst-
náních. Mám proto velkou radost, že 
v měsíci lednu se nám jej podařilo 
poprvé výrazně posunout – o pět dnů. 
Realizovat se nám to podařilo zejména 
zavedením personálního systému do 

všech provozů a spuštěním elektronic-
ké docházky, což byl další z úkolů pro 
letošní rok. A přestože nás terminály 
dovedou někdy vcelku pozlobit, systém 
je plně funkční a „nese své ovoce“. 

ZMĚNA VÝDEJE STRAVENEK
Kromě výše uvedeného pro vás na 
tento rok chystáme velkou změnu ve 
vydávání stravenek. Stávající systém je 
administrativně náročný a hledali jsme 
jiný – modernější – způsob vyplácení 
příspěvku na stravné. 
 V tuto chvíli již pracujeme na zave-
dení e-stravenky, kdy při zachování stá-
vající výše příspěvku jen každému z nás 
přibyde do peněženky další „platební 
karta“.  

Blanka Niebrojová, HR

Po úspěšném rozjezdu střediska 
Banskobystrická v Liberci jsme se 
zúčastnili výběrového řízení na 
úklidovou službu v tomto provoze, 
kterou pro nás do současnosti pro-
váděla konkurenční společnost.
 V rámci zkušebního dne jsme provedli 
vzorové čištění provozu, díky kterému 
jsme zakázku vyhráli. Tyto úklidové práce 
poskytnou čtyři pracovní pozice, na které 
chceme využít osoby se zdravotním ome-
zením. Tímto krokem se nám také podaří 
rozšířit oblasti, ve kterých Filipa podniká 
i celkové know-how společnosti. V těchto 

dnech provádíme veškeré možné kroky 
k přípravě a hladkému spuštění tohoto 
projektu. Věřím, že bude přínosem jak pro 
našeho zákazníka Magna Bohemia, tak 
i pro nás. 
 Náplní této zakázky je zajištění kom-
pletního úklidu výrobních plochách, 35 
kanceláří, sociálního zázemí (šaten, WC), 
chodeb i našich log na zdech budov. Úklid 
venkovních ploch a přilehlé komunikace 
je zajištěn Technickými službami města 
Liberec. 
 V celkovém součtu budeme mít na 
starost úklid 7500 m2. Na zajištění této 

služby společnost Filipa nakupuje veškeré 
nové vybavení. Chceme, aby projekt 
mohl být uskutečněn bezproblémově, 
v co nejvyšší kvalitě a pokud možno s co 
nejmenším zatížením našich zaměstnanců. 
Proto bude tato denní činnost prováděna 
z větší části strojově a v sedě.  

Matěj Horák
Vedoucí provozu v Liberci
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Aktuality  
z oddělení HR
Počet  
zaměstnanců  
neustále  
roste

Úklid provozu Bánskobystrická
Čistota je půl zdraví – a navíc 
nový projekt Filipy
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VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ SKUPINY FILIPA
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ČTYŘSMĚRKA
Po vyškrtání slov přečtete tajenku po řádkách  
z patnácti nevyškrtaných znaků.

DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Šest tajenek získáte doplněním písmen do prázdných políček, sedmou 
tajenku přečtete po řádkách z devíti nevyškrtaných písmen.

DOPLŇOVACÍ OBDÉLNÍKOVÁ ČTYŘSMĚRKA
1. a 3. díl tajenky získáte doplněním prázdných políček, 2. díl ta-
jenky přečtete po řádkách z devíti nevyškr taných písmen. Řetězec 
písmen čtených ve směru chodu hodinových ručiček tvoří u kaž-
dého výrazu obdélník.

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

AKTIVA
ČERVEN
FANTOM
FLANEL
HALAMA
HOUSKA
KLENOT

KOSTKA
KREMPA
OBLAST
OBLOHA
OKURKA
OPIČKA
OSNOVA

OTÝPKA
PAKLÍK
PANAMA
PASEKA
PIKOLA
POROST
POSTEL

PŘÍKOP
SETINA
SPOLEK
STONEK
STŘÍDA
TOULKA

ALEMAN
AMONAL
ANTUKA
ASTMA
BYTOST
ČAKANA
ČISTIČ
ČUNDR
DOHADY
DOMEK
EVROPA
JAHODA
KALIKO
KAPOUN
KAPŘÍK
KLÁRA
KOLÁČ
KOLONA
KOMORA
KOROZE
KUPOLE
LAPÁKY
LENORA
LOPOTA
MAGOTI

MASTIX
MATINÉ
NETVOR
OBÁLKA
OBILKA
PRAMEN
PROSÍK
ROUŠKA
SKŘELE
STRAKA
STRANA
TISKAŘ
TOPIVO
VESTA
VIKLAN
VODAŘ
VÝKOPY

ALPAKA
BAKŠIŠ
BAŠTON
BODLÁK
BOUREC
BURČÁK
DRUŽKA
DUPOTY
FINÁLE
GOTIKA
HAVRAN
HELENA
HODINA
JOGURT
KARTÁČ
KLOKAN
KOKTAL
KONČÍŘ
KOŠILE
KRAJTA
MADĚRA
NÁDOBA

NĚMOTA
OŠTĚPY
PARUKA
PĚŠINA
PLÁTEK
POKŘIK
POKUTA
SÍŘENÍ
SLÁVKA
STEHNO
ŠŇŮRKA
TRABLE
TRAKAŘ
TRAMÍN
TRAPER
TŘÍSKA
ŽIRAFA

EXOTIK
HLAVEŇ
KAPLAN
KOMETA
KROKEV
LEKTOR
LÍTICE
LODNÍK

MRAKY
OZDOBA
PAAKTY
PAPUČE
PARČÍK
PAVIÁN
POLICE
POSADA

POTOPA
PROUD
PŘÍTOK
RANDÁL
ROZMAR
ŘEŠETA
SEKTOR
ŠEJDÍŘ

ŠPALEK
ŠTAFLE
ŠTĚTKA
TRIKOT
VAŘIČ
VEHIKL
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Od prvního čísla bylo naším přáním, aby se zaměstnanci na jeho 
tvorbě podíleli. Proto děkujeme všem, kdo se účastní soutěží, 
posílají nám tipy na výlety nebo vybarvené omalovánky. A i na-
dále budeme rádi, když se nějakým způsobem zapojíte. Jinak 
jsme ze zaslaných odpovědí vylosovali tři z Vás, kdo nám zaslali 
správné odpovědi na otázky k obsahu minulého vydání. Jsou jimi 
Monika Fatorová, Martina Zvěřinová a Drahoslava Karasová.

I v tomto čísle máte možnost odpovědět na otázky a tři z Vás 
mohou získat příjemné překvapení. Uzávěrka je 31. května. 
Tentokrát bychom od Vás chtěli vědět:
1. Kolik zaměstnanců měla Filipa koncem roku 2018?
2. Kde byl otevřen nový provoz Filipy KV?
3. Kdy vznikl nápad rozšířit aktivity Filipy o výrobu  
 chovatelských potřeb?
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Výraznou novou 
tváří Filipy se 
stala Kateřina 
Kratochvílová, 
která v únoru na-
stoupila na funkci 
výkonné ředitelky 
a má dnes na 
starost chod jed-
notlivých provozů 

firmy. Přichází z automobilového průmyslu, kde z pozice 
ředitelky české pobočky jedné firmy koordinovala výrobu 
a dodávky z více českých závodů přímo na montážní linky. 
 V rámci této pozice zajistila rozjezd dvou nových výrob-
ních míst. Původní profesí je Kateřina právnička, věnovala se 
zejména obchodnímu a občanskému právu. Jednoho dne ale 
prakticky ze dne na den změnila svůj profesní směr. Velmi 
rychle pak zjistila, že prostředí automotive ji naplňuje, má 
dynamiku, je zaměřeno na jasný cíl a neobejde se bez úsilí 
a kooperace celého týmu. 
 „V tom je kouzlo automobilového průmyslu, protože jsou 
to velké věci, které se každý den stávají a kde každý článek 
je nutný k tomu, aby se dosáhlo vytyčeného výsledku,“ líčí 
Kateřina toto průmyslové odvětví a na adresu Filipy dodává: 
„Jsem ráda, že mohu být součástí firmy, která při svém rozvoji 
stále hledí i na další cíle a nese uvnitř ještě další hodnoty, 
a rozvíjí tak kulturu jak uvnitř firmy tak i navenek.“ Kateřinu 
baví pěší turistika, dlouhé i krátké tratě, v zimě lyžování, 
v létě sluníčko a koupání. Jejím velkým koníčkem je Špa-
nělsko, jeho kultura, příroda, lidé i jazyk. „Ale nad všemi 
zálibami stojí bezpochyby má rodina a přátelé,“ říká Kateřina 
s úsměvem.  

Lucia Čapková 
je vedoucí pro-
jektu pro CKD 
(Crossdock Cent-
rum – místo, kde 
se zboží překládá 
z jednoho doprav-
ního prostředku 
do druhého) pro 
Škoda Auto v hale 

DC4 v Kosmonosech. Její oddělení přijímá díly od doda-
vatelů, asi týden je skladuje a pak je dál expeduje podle 
předem daných zakázek do Nižního Novgorodu a Kalugy 
v Rusku.
 Zboží se expeduje na kontejnerech, které se plně nalo-
žené odváží do Škoda Auto, kde se překládají na vlak a po-
kračují po železnici do Ruska. Škodovka klade velký důraz 
na efektivitu procesů. Kontejner, který odsud odjíždí, musí 
mít minimálně 71% vytíženost. Vzhledem k různé skladbě 
materiálu je toto náročné, ale plán se daří plnit. Lucia má 
odpovědnost za ekonomické výsledky střediska a stabilizaci 
celého projektu. Je hlavní kontaktní osobou pro Škodovku 
a její tým má 50 členů. Dílů, které se na DC4 skladují, je 
velké množství a je to od malinkých šroubků až po velké části 
plechových podlah či dveří osobních automobilů. Vedle skla-
dování zajišťují na DC4 přebalování dílů automobilky. Lucia 
má dlouholeté zkušenosti jak z oblasti logistiky, tak z auto-
mobilového průmyslu. K Filipě přestoupila v loňském roce 
z pozice vedoucí liberecké pobočky významné logistické 
firmy. Za svou prioritu považuje ve Filipě produktivní týmovou 
spolupráci. V osobním životě se skoro vše točí kolem dvou 
malých dcer, ráda ale také chodí plavat a cvičí jógu.  

Iva Ježková k nám 
nastoupila v pro-
sinci na pozici 
centrální nákupčí. 
Ve Filipě rozjíždí 
nákup zboží i slu-
žeb potřebných 
pro chod firmy, 
a to nejen fyzicky, 
ale především 

systémově. Jejím úkolem je nastavit funkční a kompletní 
proces nákupu napříč celou firmou. 
 Iva začínala v jedné automobilové společnosti, kde pra-
covala na pozici dispečera řízení výroby. Práce a zkušenost 
v automotive jsou jí hodně blízké, stejně jako řízení oddělení 
a zaměstnanců. Firma ale ukončila svou existenci a tak Iva 
přešla k významnému výrobci křišťálového skla, kde několik 
let pracovala na pozici vedoucí nákupu. A pak přišla nabídka, 
která se neodmítá: Filipa! Protože je Iva ve znamení kozoro-
ha, je to člověk zodpovědný a cílevědomý a práce je pro ni na 
prvním místě. „Mám ráda pořádek, ale také je pro mne moc 
důležité mít kolem sebe prima lidičky, nejen v osobním ži-
votě, ale i v práci, protože většina z nás víc než jednu třetinu 
života tráví v zaměstnání a je důležité vědět, že máme vedle 
sebe kolegy, kamarády i přátelé, na které se můžeme kdykoliv 
spolehnout,“ říká.  

Jeton Halabak je 
vedoucím provozu 
a zástupcem Lucie 
Čapkové v hale 
DC4 v Kosmono-
sech, kde se skla-
dují a expedují 
díly automobilky 
Škoda Auto pro 
ruský trh.

  Do Filipy přišel ze stejné pobočky jedné logistické 
společnosti jako Lucia, kde pracoval jako vedoucí směny 
a hlava desetičlenného týmu. 
 Mezi Jetonovy odborné znalosti patří široká oblast 
logistiky – od vedení týmu pracovníků, tvorby a evidence 
operativních podkladů, reporting, 
prezentace až po oblast dopravy. Za 
důležitou považuje kolektivní a tvůrčí 
spolupráci, orientaci na zákazníka 
a komunikaci. Na srdci mu také leží 
spokojenost zákazníků i spolupracov-
níků.
 V osobním životě Jeton chodí 
pravidelně do posilovny, s oblibou po-
slouchá hudbu a má rád auta a dobré 
jídlo.   

Kateřina Kratochvílová Lucia Čapková

Iva Ježková  Jeton Halabak
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Filipa KV zahájila v Dolním Žďáru spolupráci s firmou Tuna 
Productions. Naši zaměstnanci provádějí předmontáže pro 
zásuvky, jističe a vypínače. Část produkce se dělá ručně nebo 
s pomocí strojů poháněných elektřinou nebo vzduchem. 
Práce se střídá podle požadavků zákazníka. Stálá je pouze vý-
roba zásuvek, která se skládá z více operací a na kterou jsou 

vyčleněni dva zaměstnanci. Ve dvou pro nás vyčleněných 
místností (dílně a kanceláři s šatnou) pracuje celkem deset 
našich zaměstnanců na dvě směny. Pro tuto provozovnu 
hledáme v tuto chvíli mistrovou. Takže pokud někoho znáte, 
prosím dejte jí tip.  

Klára Paloušová, Filipa KV

V provozu DC1B v Kosmonosech byla začátkem ledna rozšířena 
montáž a dodávání nárazníků Škoda Karoq v systému JIS (Just 
in Sequence) pro montážní závod automobilky Volkswagen v 
německém Osnabrücku. To znamená, že díly jsou vyráběny a 
baleny v takovém pořadí, v jakém pak jdou na montážní linku.
Z jednoho modulového centra tak nově pokrýváme dva výrobní 
závody, Škoda Mladá Boleslav a VW Osnabrück. V plánu je dodá-
vat 2.500 nárazníků měsíčně, 90 předních a 90 zadních denně. 
Díly jsou baleny po čtyřech do speciálních kontejnerů a odeslány 
do 700 kilometrů vzdáleného Osnabrücku. Nakládka probíhá tři-
krát denně a z čtrnácti existujících barev jich dodáváme sedm. 

František Francl, vedoucí projektu

Provoz DC3 Kosmonosech neustále rozšiřuje své aktivity. Vychys-
távají se zde nové díly na výrobní linku automobilky Škoda Auto 
pro JIS (Just In Sequence) v Mladé Boleslavi. Připravují se tady 
součástky tak, aby mohly být v přesně stanovený čas převezeny 
k nedaleké montážní lince automobilky a namontovány do právě 
vznikajících vozů. Od prosince se obsazení haly DC3 více než 
zdvojnásobilo na deset tisíc metrů čtverečních, počet zaměstnan-
ců se zdvojnásobil na necelých sto, počet manipulační techniky, 
jako jsou například vysokozdvižné vozíky, se zvýšil ze sedmi kusů 
na dvanáct. A zatímco do listopadu loňského roku jsme v provozu 
pracovali pro pět zákazníků, tak od prosince jich je už šestnáct. 
A vypadá to, že jejich počet v blízké budoucnosti ještě naroste.
Tímto bych ráda poděkovala všem, co se podílejí na tom, že tako-
vý výrazný nárůst objemu práce zvládáme. 

Dana Rychetská, vedoucí projektu

V provozu DC1A, které zajišťuje balení a montáž náhradních dílů 
pro automobilky Škoda Auto, VW, AUDI, SEAT, PSA a MAN, byl ve 
spolupráci s našim IT-odborníkem Honzou Kaňou zaveden vysoce 
sofistikovaný IT-systém ESVD. Je to zkratka pro evidenci sběru vý-
robních dat. Aplikace má omezit chybovost při tisku zákaznických 
a výrobních štítků potřebných při montáži a balení dílů. Systém 
optimalizuje výrobní normy a zvyšuje produktivitu práce operá-
torů balení. Zamezí vyskytujícím se prostojům při výrobě a omezí 
chybovost v počtech zabalených dílů. Vedle denních přesných 
reportů balení je aplikace schopna poskytnou informace o plnění 
normy podle jednotlivých dílů i pracovníků a upřesnit vytíženost 
pracovišť.   Marek Hypl, manažer projektu

PROVOZOVNA DOLNÍ ŽĎÁR

KOSMONOSY DC1B

KOSMONOSY DC3

KOSMONOSY DC1A

 Už z dálky každý vidí, že v průmyslové zóně D+D Park 
Kosmonosy nabízí Filipa moderní logistické služby JIS – Just in 
Sequence

 Pracoviště balení po implementaci evidence sběru výrobních 
dat (ESVD)
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Vzniklo to čistě náhodou. Provoz 
Filipy v Lázeňské ulici v Lázních Bě-
lohrad přišel koncem loňského roku 
o několik projektů a bylo zapotřebí 
přijít s nápady, jak zajistit práci pro 
zaměstnance chráněné dílny.

Byl leden, vedoucí provozu Marcela 
Hošková a jednatel Filipy Leoš Vrbata se 
bavili o tom, co by se dalo v tom směru 
podniknout. Leoš přitom nadhodil, že 
ideální by bylo rozjet nějakou vlastní 
výrobu. „Tak jsem přemýšlela, koukala 
na internet a najednou tam naběhly 
psí hračky z provazů. Říkám si, tohle je 
taková jednoduchá věc, kterou by naši 
lidi zvládli. A nákladově to nebude zas 
tak hrůzostrašné,“ vzpomíná Marcela. 
Tak se toho nápadu chytla a nakou-
pila nějaké materiály na první vzorky. 
Zároveň s tímto nápadem seznámila 
své kolegy a těm se také líbil. Mezi nimi 
jsou i pejskaři a ti hned začali chodit 
s vlastními nápady.
 „Nejaktivnější byl Libor Knap, který 
pracuje na laseru a má několik vlastních 
psů a často s nimi chodí do přírody. 
On přišel s tím, že si nedávno nechal 
vyrobit speciální obojky. Že prý jsou 
z nějakého nového materiálu z Ame-
riky, který sice není úplně levný, zato 
je velmi kvalitní a je o něj zájem, a že 

bychom to mohli zkusit,“ říká Marcela. 
Zjistili, že se jedná o syntetický materiál 
Biothane podobající se vzhledem kůži, 
který se ale navíc vyrábí v pestrém 
množství barevných odstínů, a objedna-
li nějaké vzorky.
 Libor se do toho obul a vzal si 
na starost výrobu obojků a vodítek 
z Biothanu. Marcela zase našla doda-
vatele ostatních materiálů a dalších 

potřebných součástek, jako jsou přezky, 
karabiny a kroužky. Spolu se zaměst-
nanci provozu tak vytvořili „Pet Team“ 
v Lázeňské ulici.
 „Ti lidi na tom pracují s chutí, protože 
je to baví. To nadšení je hodně přínos-
né pro práci. Chodí za námi se svými 
nápady, zapojují se a je to super. Myslím 
si, že tomu natolik věříme, že to půjde,“ 
hodnotí Marcela vyhlídky projektu.

Potřeby pro zvířecí  
miláčky

 Pejsci se rádi přetahují. Ideální hračka je proto přetahovadlo z chráněné dílny Filipa

 Takto vypadal náš stánek na výstavě "Jarní zemědělec", která se konala v březnu v Lysé nad Labem
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Přitom šlo vše strašně rychle. Nápad 
přišel v polovině ledna a v polovině 
března představila Filipa svůj program 
FilipaPET veřejnosti na výstavě Jarní 
Zemědělec 2019 v Lysé nad Labem. 
Přitom všechny produkty musely být 
vymyšleny, materiály na výrobu musely 
být obstarány a produkty samotné 
musely být vyrobeny. Grafickou úpravu 
štítků a letáčku v duchu Filipy zajistila 
Michaela Janáková. 
 A k zahájení výstavy byl spuštěn 
e-shop na adrese www.filipapet.cz, 
který vytvořila Klára Michalčíková, 
provozní zaměstnanec chráněné dílny 
Filipy v Holešově během pouhých čtyř 
dnů. E-shop v tuto chvíli obsahuje 
pouze naše výrobky, ale tady plány 
nekončí. Uvažuje se o tom, že se rozšíří 
sortiment a z e-shopu se stane takový 
internetový zverimex s širokou nabíd-
kou chovatelských potřeb.
 „Určitě chceme reagovat na poptáv-
ku trhu – můžeme vyrábět třeba přepí-
nací vodítka, kšíry na zvířátka, oblečky. 
Možnosti v tomto směru jsou veliké,“ 
plánuje Marcela budoucnost a říká, 
že výrobní procesy včetně evidence 
jednotlivých součástek a jejich sklado-
vání jsou vypracované. Pochopitelně už 
uvažuje o tom, jak výrobky prodat.
Marcela si přitom nedělá žádné iluze: 
„Určitě nějaké velké úspěchy nepřijdou 
hned a ta cesta nepoveden jen přes 
náš e-shop. Ale zkusíme náš sortiment 

nabídnout třeba do řetězců nebo do 
velkoobchodů s chovatelskými potřeba-
mi.“ „Každý začátek je těžký, ale vyrobili 
jsme kvalitní a hezké věci. Všechno je 
to ruční práce a věřím, že se to bude 
majitelům domácích zvířátek líbit,“ říká 
Marcela.
 Sortiment FilipaPET je velmi kva-
litní a neškodí zopakovat, že všechny 
výrobky byly vyrobeny ručně zaměst-
nanci chráněné dílny. Přitom ceno-
vě výrobky zdaleka nepatří mezi ty 
nejdražší chovatelské potřeby. „Co se 
týče materiálů, na tom nešetříme, be-
reme ověřenou kvalitu, a pokud to jde, 
tak české výrobce,“ říká Marcela s tím, 
že Biothane nakupuje od prověřené 
firmy z Francie. „Není žádná náhražka 
z Číny.“
 V tuto chvíli převažují v nabídce psí 
obojky a vodítka. Ale můžete si objed-
nat i závěs do klece pro ptáčky nebo 
hračky pro kočky, které obsahují šantu 
kočičí. Ale možnosti dalšího rozvoje 
sortimentu jsou prakticky nekonečné. 
Jedním z nápadů jsou třeba speciální 
pytlíky na pamlsky pro psy, oblečky 
nebo šátečky na obojky. 
 „Nakonec nám trh ukáže, jakým 
směrem se máme vydat. Jsou mezi 
námi i takové ty kočičí mámy, a ty by 
rády viděly v nabídce třeba škrabadla 
pro kočky. Tak uvidíme,“ usmívá se 
Marcela. 

David Binar, manažer komunikace
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Co je BioThane®?

BioThane® a jeho bráška 
BioThane® Beta® je obchodní 
název pro povlakované 
popruhy, které vyrábí 
americká společnost BioThane 
Coated Webbing Corp. Jde 
o syntetický materiál, který 
se vzhledem podobá kůži. 
Vyrábí se v pestrém množství 
barevných odstínů a je 
produkován speciálně pro 
použití při extrémním zatížení.

BioThane se nevytahuje, 
neodírá a je odolný vůči vodě, 
povětrnostním podmínkám, UV 
záření, plísním a bakteriím.  
Má stálé vlastnosti při 
vysokých či naopak nízkých 
teplotách a je velice dobře 
akceptován zvířaty.

 Během několika málo dnů byl zprovozněn internetový e-shop s produkty FilipaPet.




