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ALKOHOL ZA VOLANTEM

Alkohol za volant nepatří!

Období svátků svádí některé řidiče
k zasednutí za volant po požití alkoholu

Mezi Vánocemi a Silvestrem se tradičně vypije nejvíc alkoholických nápojů. Není taky divu, je to období oslav, rodinných a přátelských setkání. Je to také čas, kdy z nás spadne pracovní stres, po namáhavém roce si oddechneme,
uvolníme se a často si nalijeme skleničku něčeho dobrého. Na návštěvy příbuzných a přátel často vyrážíme autem.
Pokud využijeme vůz, měli bychom si dát velký pozor, abychom nezasedli za volant pod vlivem alkoholu. Nejen, že
by nám hrozila ztráta řidičského oprávnění, ale riskovali bychom, že zaviníme dopravní nehodu.
Řízení pod vlivem alkoholu nebo drog je jedna z nejnebezpečnějších činností, kterou můžete v silničním provozu dělat. Alkohol
je látka, která snižuje funkce mozku, zhoršuje myšlení, uvažování
a koordinaci svalů. Všechny tyto schopnosti jsou nezbytné pro
bezpečné řízení vozidla. Od roku 2007 do roku 2017 způsobili
u nás řidiči pod vlivem alkoholu nebo jiné drogy 58 398 dopravních nehod, při kter ých zemřelo 756 osob.
Je důležité si uvědomit, že odbourání alkoholu neur ychlí žádné zázračné pilulky, káva a ani spánek! I po několikahodinovém
spánku můžeme mít nebezpečně v ysokou hladinu takzvaného
zbytkového alkoholu. Jak r ychle, nebo spíš pomalu se odbourává alkohol, vám prozradí vedlejší tabulka. Leckoho asi nemile
překvapí, že po v ypití čtyř piv může i po osmihodinovém spánku
při silniční kontrole nadýchat nějaké to promile. Jaký účinek má
alkohol na lidský organismus, pak zjistíte z tabulky níže.

ZA JAK DLOUHO ZMIZÍ PIVO Z KRVE
Množství piva

Muž s váhou 75 kg

Žena s váhou 60 kg

Jedna 12° (0,5 l)

2 h 03 min

3 h 01 min

Jedna 10° (0,5l)

1 h 43 min

2 h 32 min

Dvě 12° (1 l)

4 h 07 min

6 h 02 min

Tři 12° (1,5 l)

6 h 10 min

9 h 04 min

Čtyři 12° (2 l)

8 h 13 min

12 h 05 min

Pět 12° (2,5 l)

10 h 12 min

15 h 06 min

Šest 12° (3 l)

12 h 18 min

18 h 07 min

Sedm 12° (3,5 l)

14 h 22 min

21 h 08 min

Osm 12° (4 l)

16 h 26 min

Devět 12° (4,5 l)

18 h 29 min

Deset 12° (5 l)

20 h 32 min

ÚČINKY KONCENTRACE ALKOHOLU V KRVI
Koncentrace
alkoholu v krvi

Množství piva,
muž

Efekt

Účinky na řízení

0,2 ‰

méně než
jedna 10°

Ztráta úsudku, relaxace, změna nálady, zvýšená teplota těla.

Zhoršení zraku, snížená schopnost provádět dvě věci
najednou.

0,5 ‰

cca. dvě 10°

Ztráta kontroly malých svalů (zaostřování očí), zhoršený úsudek, obvykle dobrý pocit, snížená ostražitost, ztráta zábran.

Snížená koordinace, snížená schopnost sledovat pohyblivé
předměty, potíže s řízením, snížená odezva na nouzového situace.

0,8 ‰

cca. tři 10°

Špatná koordinace svalů (rovnováha, řeč, vidění, doba reakce
a sluch), je těžké odhalit nebezpečí; zhoršené rozhodování,
sebeovládání, uvažování a paměť.

Zhoršená koncentrace, ztráta krátkodobé paměti, regulace
rychlosti, snížená schopnost zpracování vjemových podnětů,
narušené vnímání.

1‰

cca. čtyři 10°

Jasné zhoršení reakční doby a kontroly, neuspokojivá řeč,
špatná koordinace a zpomalené myšlení.

Snížená schopnost udržovat správnou pozici v jízdním pruhu,
snížená schopnost brždění.

1,5‰

cca. šest 10°

Daleko méně svalové kontroly, může dojít ke zvracení, významná ztráta rovnováhy.

Podstatně zhoršené schopnosti řízení vozidla, včetně
pozornosti a zpracování vizuálních a sluchových informací.

3‰

cca. dvanáct
10°

Těžká opilost. Neschopnost samostatné chůze, velmi
špatně srozumitelná řeč, poruchy chování, zvýšené riziko
agrese, ztráta kontroly a paměti.

Nemožné řídit. Absolutní ztráta jakýchkoliv předpokladů
řízení motorového vozidla.

4‰

cca. šestnáct
10°

Tato hodnota už představuje vážnou intoxikaci. Projevuje se
mimo předchozí příznaky také pomalým dýcháním.

Nemožné řídit. Absolutní ztráta jakýchkoliv předpokladů
řízení motorového vozidla.

5‰

cca. dvacet 10°

V tomto případě už hrozí i smrt. Pro zhruba 50 % lidí je to
smrtelná dávka. Velmi často dochází ke komatu.

Nemožné řídit. Absolutní ztráta jakýchkoliv předpokladů
řízení motorového vozidla.
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EDITORIAL

Vážení spolupracující, kolegové,
partneři.
Sešel se rok s rokem a znovu píšu vánoční editorial do našeho FB, tentokrát
již po třetí a to pro rok 2018.
Říkám si, jaká témata pro tento třetí
vánoční editorial zvolit? Neměla by se
opakovat z předchozích čísel. Ale pak
jsem si uvědomil, že je vlastně dobře,
že se témata mohou znovu zopakovat.
Že nemusím být jako kdysi prezident
Václav Havel a přiznat si zde, že bohužel
náš podnik nevzkvétá.
Právě, že naopak. Filipa udělala letos
opět obrovský krok směrem dopředu.
Opět se v roce 2018 společnosti dařilo.
Plnila si své cíle a možná i sny. Je přeci
lepší si znovu moci říct, že za sebou
máme velký rok.
2018 byl ve znamení rozjezdu nových projektů, ve znamení fúze s našimi kolegy na Moravě nebo například
zahájení rekonstrukce administrativní

budovy v Lázních Bělohrad, která byla
v havarijním stavu a omezovala správu
chodu společnosti.
To vše opět znamenalo obrovské
lidské vypětí a nasazení na všech frontách. Ale, a jsem za to velmi vděčný,
mohu znovu zopakovat: Zase jsme to
zvládli. Zvládl to tým pracovníků naší
společnosti. Ať již kolegové z provozů
a nebo z administrativy. Snad ten adrenalin z věčného překonávání překážek
potřebujete, snad potřebujete vidět
ten posun věcí dopředu a snad i ten
úspěch. Váš úspěch. Proto je ten tým
tak silný a houževnatý! A věřím, že Vás
to i baví.
Ano, jsme ve finále letošního roku
a finišujeme jak v práci, tak i doma
s vánočními přípravami. Každý si přeje
prožít Vánoce v příjemné atmosféře,
odpočinout si a načerpat síly do nového
roku. Chtěl bych zde připomenout fakt,
že Filipa se dnes již neorientuje jen na

naše „klasické“ křesťanské svátky, ale
v našich řadách je mnoho pracovníků,
kteří mají „své“ vánoční svátky dle své
víry a zvyků ze svých rodných zemí
v kalendáři posunuty.
Uvědomme si prosím, že bez
kolegů převážně z v ýchodních částí
Evropy bychom naše úkoly hlavně
v logistice jen stěží zajistili a že tito
kolegové mají rovnocenné místo mezi
námi. Uvědomme si též, jak obtížné
je opustit svoji rodnou zemi a bojovat
o místo pod sluncem v absolutně
cizím prostředí bez pomoci a zázemí
sv ých přátel nebo rodiny. Při Vašem
jednání na provozech toto berte v patrnost.
Ostatně posilování péče o lidské
zdroje včetně zlepšování mezilidských
vztahů a vzájemné komunikace ve
společnosti je jedním ze strategických úkolů pro rok 2019.
Na závěr bych rád zmínil ještě
jednu záležitost a to personální. Na
konci roku naše řady opouští v ýkonná ředitelka pro podpůrné procesy
paní Edita Arabaszová. Edita za více
než dva roky ve společnosti přispěla
opravdu velkou měrou k úspěchům
a zlepšování chodu společnosti.
Myslím, že nám všem byla pracovně
i lidsky velkou oporou. Edit, velmi Ti
za to děkuji! Užijte si čerstvé číslo
FB. Užijte si svátky.
Váš Leoš Vrbata

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ!

o zdanitelných příjmech. Např. pokud
jste do 15. 6. 2018 pracovali v pekárně,
dodejte do mzdové účtárny Potvrzení
o zdanitelných příjmech z pekárny.
Pokud zjistíte, že se Vám doby
zaměstnání v některém měsíci překrývají, není možné roční zúčtování daní
ve mzdové účtárně provést a čeká Vás
cesta na Finanční úřad.
Ti, kteří potvrdí na konci 4. strany
svým podpisem, že chtějí provést roční
zúčtování, musí do mzdové účtárny zaslat
všechny potřebné doklady k uplatnění
nezdanitelných částí základu daně (pojistné na soukromé pojištění, příspěvky
na penzijní připojištění, úroky z úvěru,
školkovné apod.), podle toho, komu na co
vznikl nárok.
Snad se nám touto cestou podaří přispět k lepším výsledkům při vypořádání
daňových povinností. Vždyť se často říká,
že peníze jsou až na prvním místě...

K tomu se připojuje další povinnost,
kterou mají ale jen ti, kteří jsou poživateli jakéhokoliv důchodu.
Jako každý rok je potřeba doložit,
že důchod pobíráte. K dobře známému
potvrzení z OSSZ s lednovým datem vystavení přijala novela Zákona o zaměstnanosti další možnosti:
• oznámení o posledním zvýšení invalidního důchodu
• potvrzení držitele poštovní licence
(např. České pošty) o výplatě invalidního důchodu
• kontrolní útržek poštovní poukázky
• výpis z účtu vedeného u banky, na
kterém budou nerelevantní údaje zabarveny nebo jiným způsobem zneviditelněny.
S přáním pevného zdraví, protože to
je opravdu na prvním místě, a všeho
nejlepšího,
Vaše mzdové účetní

Blíží se termín pro
roční zúčtování daní
Neúprosně se blíží konec pracovního
roku a téměř hned bude následovat
15. únor. Kritické datum pro mzdovou
účtárnu a vlastně pro všechny, kteří
platí daň ze mzdy. Aby se neopakoval
každoroční maraton telefonátů a nedorozumění, chtěly bychom Vás touto
cestou požádat o správné vyplnění
růžového Prohlášení poplatníka k dani
ze mzdy, které se k Vám zase brzy vrátí
ke každoročnímu podpisu.
U zaměstnanců, kteří k nám nastoupili do pracovního poměru během roku
2018, je důležité vyplnit na 3. straně
průběh zaměstnání během roku 2018
a doložit odpovídajícími potvrzeními
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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,
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OČIMA OMBUDSMANA

Manipulujte

sami sebou

Téměř každý člověk, zaměstnanec, partner se může dostat do situace, kdy jím
bude jiný manipulovat. Manipulace s druhými vám však úspěch a štěstí nepřinese.
Manipulátor podsouvá, našeptává. Lze jednoduše podlehnout myšlence, přání
nebo názoru někoho druhého. Soustřeďte se raději na manipulaci sami se sebou.
Nelíbí se vám slovo manipulace? Možná nelíbí. Ale podvědomě to chcete.
Chcete, aby manželka dělala to, co si vy přejete. Nebo, pokud jste žena,
chcete, aby manžel dělal to, co chcete vy. Chcete, aby vaše děti skákaly
podle toho, jak vy pískáte. Nebo ne?

Upřímně odpovězte: Máte rádi manipulaci? Asi ne, že?
Máte děti? Také vám říkají: „Já ještě
nechci jít spát. Chci být ještě vzhůru?“
A vy jim odpovíte: „Tak dobře, čtvrt
hodiny, ale budeš hodný.“ Tak to byla
manipulace. Něco za něco. Nemusí jít
ještě spát, ale na oplátku budou hodné.
My nemáme rádi manipulaci, pokud
chce někdo manipulovat s námi. Na
druhé straně ale chceme, aby celý svět
skákal podle nás. Takže závěr je takový,
že nemáme rádi, pokud je manipulováno s námi. Mnohem méně nám vadí,
pokud je manipulováno jinými lidmi.
Často s nimi manipulujeme my sami
a ještě nám to dělá dobře. Ale umíte

manipulovat sami sebou?
To je mnohem těžší, ale jde to.
Chcete-li uspět, pak nejlepší cestou je
naučit se sám manipulovat své myšlenky. Pokud jste dodnes nebyli úspěšní
a chcete se úspěšnými stát, pak musíte
nějak zmanipulovat svůj mozek. Jinak
s největší pravděpodobností neuspějete. A nečekejte, že vám pomůže nějaký
zázrak zvenčí.
Uvědomte si, že nejdříve musíte
ovládnout sami sebe. Snaha změnit
druhé vám nevyjde. V 99 % případů
se vám nepodaří změnit jiné lidi. Vy na
ně můžete pouze působit příkladem.
Jediné, co opravdu dokážete na světě
změnit, jste vy sami. Musíte začít tím,

POHYBLIVÉ SLOŽKY MZDY A ODMĚNY
Máte nejasnosti ohledně v ýše pohyblivé složky
mzdy nebo jakýchkoliv odměn? Obraťte se,
prosím, s dotazy na svého vedoucího. Ten má
všechny informace a může s Vámi záležitost
probrat. Kolegyně ze mzdové účtárny Vám
v tomto případě nemohou pomoci, ty mzdy
pouze zpracovávají.

že něco změníte sami u sebe. Ne u druhých lidí. Někdy i na pracovišti typicky
mají zaměstnanci pocit, že je šikanuje
vedení. Někdy je to trochu pravda, ale
ve většině případů se ukázalo, že jde
spíše o požadavek zákazníka, aby přesně plnili své povinnosti a zakázky.
Važte si sami sebe, svých schopností
a dovedností.
Myslete pozitivně. Spokojenost, štěstí, duševní pohoda, láska… to všechno
dokáže s lidským zdravím dělat divy.
Ať je Váš vánoční čas časem odpočinku, příjemného bilancování a inspirace do nového roku. Děkujeme za
všechnu dobře odvedenou práci! 
Vaše ombudsmanka, Lada Andrýsková

Jsme moc rádi,
když zjistíme,
že naši zaměstnanci čtou naše
články, luští osmisměrky i křížovku a účastní
se našich
soutěží. Někteří
i tráví svůj čas
vymalováváním
antistresových
omalovánek,
které se staly pravidelnou součástí posledních vydání
Filipa Bulletinu. A nejvíc nás potěší, když dostaneme
i zpětnou vazbu v podobě vymalovaného motivu. Za
tohoto krásně vybar veného papouška vděčíme kolegyni Věře Došlé z provozu Filipa KV ve Svatavě. Mockrát
děkujeme! 

EXEKUCE
Pokud byl na Vaši mzdu v ydán exekuční příkaz,
musí zaměstnavatel tento příkaz respektovat
a mzdu srážet. Nemá žádnou svobodu rozhodnout
se, jestli a kolik ze mzdy srazí. Je nám velice líto,
pokud jste se ocitli v této nepříjemné životní
situaci, ale žádáme Vás, abyste se nezlobili
na dámy ze mzdové účtárny za to, že plní své
povinnosti a Vy dostanete v důsledku těchto
srážek nižší v ýplatu. Pokud s nimi potřebujete
něco probrat, mějte na paměti, že jsou to lidé
a podle toho s nimi jednejte.
Děkuji za pochopení, 

Redakce Filipa Bulletinu

Edita Arabaszová
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RŮZNÉ

v zemích zaměstnanců
Filipy

Filipa je česká firma působící (zatím) jen na území České republiky. Nicméně
mezi kmenovými zaměstnanci najdeme řadu zaměstnanců, kteří mají svůj původ v zahraničí. V čem se liší Vánoce u nás od svátků v zemích, ze kterých pocházejí naši kolegové, vám prozradí tento článek.
Nejpodobnější našim Vánocům jsou
přirozeně svátky u našich sousedů.

Štědr ý večer na Slovensku je velmi podobný tomu
u nás, ale protože jsou Slováci hlouběji nábožensky založení, prožívají
Vánoce více jako křesťanský svátek.
Často se tam ser víruje kapustnica,
což je něco jako zelňačka. Hlavním
chodem pak bývá r yba, ale zdaleka
ne vždy kapr. Ten mimochodem na
Slovensku zdomácněl až po 1 světové
válce.
V Polsku se mnohem víc
dodržují různé lidové tradice. O Štědrém večeru se dává pod
ubrus trocha sena, aby se dařilo
v hospodářství. A lidé u stolu taky
lámou velkou oplatku na menší kusy
a o svůj kousek se ještě každý rozdělí
s ostatními. Je to symbol sounáležitosti a přátelství. Štědrovečerní
večeře má 12 chodů. A dárky nosí ve
velké části země Mikuláš, v nejjižnější
části Polska je to Ježíšek a na severu,
v Kašubech, nosí dárky hvězdička.
Celý Štědrý den v Maďarsku
se drží půst a večeře je až po
rozdávání dárků. Naděluje je neviditelný
Ježíšek, který se tam jmenuje Jézuska.
Na stole pak bývá rybí polévka, smažená ryba, plněné zelí a sladký závin
plněný jedlými kaštany. A podle jedné
staré maďarské tradice začali lidé vyrábět 13. prosince židli, každý den v práci
pokračovali a pak si ji vzali s sebou do
kostela na půlnoční mši. Kdo na ní sedí,
může prý vidět čarodějnice a zahnat je.

Že se slaví Vánoce na daleké
Kubě, není překvapivé. Přece
jen to je křesťanská země. Nicméně po
socialistické revoluci se Vánoce jakožto
náboženský svátek roku 1969 přestaly
slavit.
Až v roce 1997 na počest návštěvy
papeže Jana Pavla II. vůdce země Fidel
Castro obnovení tradice povolil. Základem kubánských Vánoc je rodinná
pospolitost. Kubánci se scházejí k oslavám v širším kruhu rodinném, přicházejí i přátelé. Je to čas radosti, proto
je na ulicích slyšet tradiční kubánské
r ytmy. A místo kapra patří na vánoční
stůl pečené vepřové.

Přestože je Vietnam buddhistická země, Vánoce tam patří
mezi čtyři nejdůležitější svátky roku.
Nejen křesťanská menšina tam oslavuje zrození Ježíše Krista, kterému se říká
"Kito". V zásadě se ve Vietnamu slaví
Vánoce podle anglosaských zvyklostí ve štědrovečerní noci schovává Santa
Claus dárky dětem do ponožek, které
položí před dveře svých pokojů. Ráno
je pak najdou naplněné dárky a sladkostmi pod vánočním stromečkem.
Několik našich zaměstnanců pochází
ze zemí bývalého Sovětského svazu.
Převládá tam pravoslavná církev,
a proto se Vánoce většinově slaví
podle juliánského kalendáře, a to
až po příchodu nového roku,
od 6. do 19. ledna.
Vánoce jsou na Ukrajině
svátek, kter ý je křesťany
slaven podobně jako v jiných křes-
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ťanských oblastech Evropy. Nebývají
ale tak komerční a nepatří k nim ani
rozdávání dárků pod stromečkem. Obdoba českého Štědrého večera je na
Ukrajině nazýván „Svatý večer“ a slaví
se tradičně 6. ledna. Zdobí se stromek, kterému říkají „rizdvjana jalynka“.
Slavnostní večer pak začíná, když děti
uvidí pr vní hvězdu na večerním nebi,
což symbolizuje pouť tří králů na místo
narození Ježíše.
Protože v roce 1918 byly
v Sovětském svazu Vánoce zakázány, církevní zvyky upadly v zapomnění. Dnes většina Rusů slaví Nový
rok s "jolkou" a dárky od dědy Mráze.
Východní bratr Santa Clause také
používá saně, cestuje ale až ze vzdálené Čukotky a doprovází ho Sněhurka
v bílém kožíšku ušitém z hranostajů.
Pravoslavné Vánoce se v Rusku slaví
7. ledna, kter ý odpovídá našemu
25. prosinci.
O půlnoci ze 6. na 7. ledna začínají
ve všech pravoslavných chrámech
mše, které tr vají až do časných ranních
hodin.

24. prosince začíná v Moldávsku třítýdenní období svátků,
kdy slaví dvakrát Vánoce a dvakrát
oslavují Nový rok. Souvisí to s tím, že
země je rozdělená na dvě větve pravoslavné církve, kdy jedna slaví Vánoce
podle juliánského kalendáře a druhá
podle gregoriánského. Od roku 2013
je v zemi 25. prosinec oficiálním
vánočním svátkem, protože stále více
Moldavanů slaví Vánoce v západoevropském stylu. 
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OSMISMĚRKA
Po vyškrtání slov přečtete tajenku po řádkách ze
sedmi nevyškrtaných písmen.
ADRESA
KOPCE
PIEROT
STRAKA
AORTA
KOSTEL
PROUD
SVĚDEK
ČEPEL
KULISA
PRVOK
TAKTIK
DOPAL
LOUDA
ROBOT
TRIKOT
DRDOL
MRKEV
SAVANA
TUNIKA
HOUSKA
NORMA
SEDLO
UTOPIE
HUSITA
OCELOT
SKOTKA
VESLO
KLIMA
ODBOR
SLEVA
VIDLE
KLOPA
OVERAL
SOUČEK
VOLBA

OSMISMĚRKA
Po v yškrtání slov přečtete tajenku po řádkách z patnácti nev yškrtaných písmen.

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

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

ANKETA
ARBITR
ATRAPA
BARVA
BERAN
BRAŠNA
DOBĚH
FAKTOR

BAŠTÝŘ
BODLÁK
BRADLA
ČELIST
ČEPICE
ČERVEN
GESTOR
KAZETA
KLAVÍR
KOLIZE
KOMETA
KORZÁR
KRA JKA
KRÁLÍK
KRÁMEK
KŘÍDLO
LÉKAŘI
LIDOOP
LUSTRY
MORUŠE
NÁLADA
NÁZORY
ODLIVY

HORKO
HORNÍK
KANTOR
KLÍČKY
KLOKAN
KNÍREK
KRÁSA
LAVICE

MARÍNA
NÁVOD
OBAVA
OBORA
OSINEK
RATLÍK
RODINA
ROZKOL

SAKURA
SALDO
SKRČKA
TOTEM
VANDAL
VENEK
VOJÁK
ZÁKON

BRANKA
BRYNDA
DOUŠKA
DVOŘAN
KAFTAN
KALINA
KARAFA
KARETA
KORYTO
KOŠILE
LAMPA
LOPATA
MATKA
NOVELA
NOVINA
OLŠINA
OLTÁŘ
OPRAVA
OSTEN
PANTER
PARKET
PARUKA
PATINA
POKLAD

POLEVA
POLOHA
POSADA
POŠŤÁK
POTÍŽE
PŘEKOP
RAKAŘ
RAKETA
ROKLE
ROVINA
SOCHOR
STROM
ŠMUDLA
ŠOFÉR
TĚTIVA
TIRANA
TITĚRA
TRABLE
TRÁMEK
TRIČKO
VAPITI

OŠATKA
PISKOŘ
POSKOK
PRÁŠEK
PŘEVOD
SEDLÁK
SKUTEK
SMÍŠEK
SPODEK
SPOJKA
STRAVA
ŠPULKA
ŠTOLBA
TRIČKO
ÚTRAPY
VENTIL
VLAŠKA
ZÁLIBA
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uvedené otázky týkající se obsahu tohoto Filipa Bulletinu. Uzávěrka je
tentokrát 28. února 2019 a e-mailová adresa redakce@filipa.cz zůstává
platná. Stejně tak můžete předat odpovědi svému nadřízenému. A jako
vždy, ze správných odpovědí opět vylosujeme tři vítěze.
Soutěžní otázky jsou následující:
1. Kolik lidí zemřelo na českých silnicích vinou opilých a zdrogovaných
řidičů v letech 2007 až 2017?
2. Jak můžete působit na lidi?
3. Od kdy funguje provoz Filipy ve Svatavě?

Naše výzva k účasti na soutěži Filipa Bulletinu z minulého čísla zvýšila
počet účastníků o 33 %. Tentokrát nám správné odpovědi na soutěžní
otázky zaslalo sedm zaměstnankyň Filipy a jeden zaměstnanec. Pořád
nám připadá, že by jich mohlo být klidně ještě víc. Jako tradičně proběhlo
losování ze zaslaných odpovědí za účasti svědků dne 30. listopadu
počítačovým programem Gewinnspiel Ausloser. Vylosovány byly Iveta
Nováčková-Zárubová, Eva Brádlerová a Kateřina Křovinová. I v tomto
čísle Filipa Bulletinu máte opět možnost zúčastnit se soutěže a získat
příjemné překvapení, pokud nám zašlete správné odpovědi na níže
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Antistresové omalovánky

pro dospělé

Naše omalovánka pro dospělé tentokrát
ukazuje hodiny, které můžeme vymalovat podle toho, jak se zrovna cítíme. Hodiny nejen že ukazují víceméně přesný
čas v danou chvíli, kdy se na ně díváme,
hodiny symbolizují jeho neúprosný tok.
Při vymalovávání může člověk meditovat
nad tím, jak doposud strávil svůj čas, nad
svým osudem, nad osobními vztahy; při
výběru jednotlivých barev může přemýš-

let o tom, co dobrého udělal, koho potěšil
a co mu to třeba osobně dalo. Vymalovávání můžeme trávit úvahami o tom, jak náš
čas na tomto světě prodloužit a jak ho pokud možno smysluplně využít. I když si to
někdy neradi připouštíme, v našich silách
je, tyto věci ovlivnit. Nastává zimní čas,
kdy se ráno sluníčku nechce vycházet,
kdy se venku brzy stmívá, kdy bychom
rádi byli doma, v teple, třeba zachumleni
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v dece s knížkou v ruce. Ale s dobou
vánočních svátků a konce roku přichází
i stres spojený s jejich přípravou, s nákupem dárků, s obavami, kde na to všechno
má člověk vzít. Místo aby si člověk doby
sváteční užíval, tak se honí a nervuje. Proto
nemusí být od věci udělat si chvilku na
naši omalovánku, hodit všechno za hlavu,
vzít do ruky pastelky a nechat se unést
barvami a tvary. 
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SEZNAMTE SE

Hana Kuchtová
Hana Kuchtová pracuje pro Filipu KV
ve Svatavě už rok a půl. Původem
je z Kynšperka, dnes bydlí asi čtyři
kilometry od provozu v nedalekém
Sokolově, odkud dojíždí autobusem.
Před Filipou KV pracovala jako pojišťovací poradce. Ze zdravotních důvodů ale
byla nucena hledat zaměstnání s kratší
pracovní dobou. Práce v provozu jí vyhovuje, je to sedavé zaměstnaní, na které
byla zvyklá, pracoviště je čisté a v teple.
„Je tu důraz na kvalitu, musíte dávat pozor,
ale není to taková zátěž, jako když jsem
pracovala v administrativě. Tam víc namáháte hlavu. Tady si odpracuji svoje čtyři
hodiny a pak jdu s čistou hlavou domů,
což je pro člověka osvobozující. Když
máte zodpovědnost za doklady, to si hlava
neodpočine,“ říká Hana.
Práce ve Svatavě se Haně líbí i proto,
že dobře vychází s kolegy. „Je tady dobrá
parta. Myslím, že se vybrali dobří lidé,
kteří tady hlavně makají. Takové ty lidi,
kteří dělat nechtějí, ty poznáte na první

pohled. A s těmi co dělat chtějí, se dá
dobře pobavit a je tady i sranda.“ Hana
věří, že kolegyně a kolegové z provozu si
uvědomují, že práce je slušná. Proto si
práce i kolektivu váží. „Ti lidi vědí, že takovou práci by jen tak někde nenašli. A ještě
na čtyři hodiny.“
Hana má dospělou dceru, a když to
zdravotní stav dovolí, tak, jak sama říká,
„jako každá ženská v domácnosti“ ráda
peče a vaří. O víkendech pak pomáhá
svým víc než 80letým rodičům
v Kynšperku.

Josef Návorka
Začátkem listopadu oslavil Josef Návorka svůj první rok v provozu Filipy
KV ve Svatavě. První měsíc pracoval
„na drátkách“, to znamená, že osazoval plastové izolátory jehličkovými
kontakty. „Ale protože mám nemocné ruce a moc mi to nešlo, tak jsem
šel na stoprocentní kontrolu a tady
mi to vyhovuje daleko víc. Vizuální
kontrola je pro mě lepší,“ říká.

„Manžel je městské dítě a nechce žít
na venkově,“ říká.

Marie Gubová
Marie Gubová nastoupila do provozu Filipy KV ve Svatavě 21. června
minulého roku, tedy v den, kdy provoz zahájil svou činnost. Žije v Sokolově, kde se i narodila. Několik let
bydlela v nedaleké obci Josefov, ale
po svatbě se vrátila do Sokolova.

Marie má vážné zdravotní problémy.
„Mám špatně ředěnou krev a ucpané cévy
tromby. Především ty hlavní žíly v nohách
a v břiše. Dvacet let se to tam usazovalo,
až se to všechno ucpalo."
Zdravotní stav ji značně omezuje: „Musím nosit punčochy a když je stáhnu, tak
nemůžu pořádně dýchat. Chodím strašně
pomalu. Dříve jsem jezdila na kole, hrávala
jsem kuželky.“ Je na ní znát, že pohyb jí
chybí. V létě si to trošku snaží vynahradit
zahrádkařením. A navíc má jedenáctiletého pejska, voříška s geny kokršpaněla.
Ten jí nutí pravidelně chodit ven. „Nedá
pokoj, dokud nevylezu,“ směje se Marie.
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Počty vad na kontrolovaných konektorech nachází různě, závisí to na zakázce,
ale i na konkrétní bedně s výrobky. Když
se v zakázce najdou zmetky, zavolá se
mistrová, případně kolega z firmy ept connectors a určí se, který výrobek se musí
vyřadit a který je možné použít.
V roce 2010 se zjistilo, že má opotřebovanou kyčel. Dnes má Josef za sebou
mnoho operací, např. operaci karpálních
tunelů, má endoprotézy kyčlí a sešroubovanou bederní páteř. Čtyři roky je plným
invalidním důchodcem. „Nemám v rukou
jemnost na drátky, nemůžu vsouvat ty
jehličky do izolátorů.“
Než přišel do svatavského provozu, byl
zaměstnaný v jedné chráněné dílně v Sokolově. Ta ale po zaměstnancích vyžadovala nesplnitelné normy. Vydržel tam rok,
pak musel odejít, protože to psychicky
nezvládal. Ve firmě bylo hodně nespokojených lidí a ti hledali něco lepšího. Přes
své známé se pak dozvěděl, že Filipa KV
hledá zaměstnance.
V provozu ve Svatavě pracuje na
odpolední směně od 10 do 14 hodin
a velice se mu tady líbí, protože se zbavil
psychického tlaku a pracuje s příjemnými
lidmi. A nemůže si vynachválit mistrovou
Veroniku Haselbauerovou, která zaměstnancům vychází vstříc a pomáhá jim,
kdykoliv to jde. Ve volném čase se Josef
spolu s manželkou věnují především dětem a vnoučatům a, když to zdraví dovolí,
i malé zahrádce. 

Její manžel je nadšený rybář a s ním chodí
na ryby. „Protože máme ryby po celý rok,
tak si na Vánoce dělám pivní kuřecí řízek.“
Než se dostala do Filipy KV, pracovala
v jiné chráněné dílně v Sokolově, kde
vykonávala podobnou práci. Provoz ve
Svatavě si pochvaluje. „Jsem spokojená
nad míru, nějakou korunku si vydělám,
udělám svou práci a jdu domů,“ říká Marie
s tím, že prostředí i kolektiv jí vyhovují.
Přes všechny zdravotní problémy je Marie
spokojený člověk. „Vždycky jsem ráda
chodila do práce, to mi nedělá problém“.
Marie má dva dospělé kluky, tři vnuky
a ráda čte knížky. „Hlavně detektivky a občas i něco zamilovaného,“ říká Marie. 
redakce Filipa
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NOVINKY

KOSMONOSY DC3
Ve Filipě se stále dějí velké věci.
Rok se s rokem sešel a v provozu
Kosmonosy DC3 dochází k rozšíření
zavádění stávajících sekvencí pro
Škoda Auto. Jedná se o vychystávání nových dílů na výrobní linku
pro JIS (Just In Sequence) v Mladé
Boleslavi.
Palivové nádrže, přední a zadní výfuky
a střední konzole MIKO se zde připravují,
aby mohly být v přesně stanovený čas
převezeny k nedaleké montážní lince
automobilky a namontovány do právě
vznikajících vozů.
Bohaté zkušenosti zaměstnanců Filipy
z minulého roku při zajištění fungování
pracovních procesů vedly k tomu, že
ke stávajícím čtyřem sekvencím byly od
neděle 2.12.2018 přidány další čtyři.
Tento pro Filipu velmi důležitý projekt
umožnily až nadlidské výkony zúčastněných, kteří v provozu trávili bezpočet
hodin, leckdy ani nejezdili domů, spali
na nafukovací matraci (tímto děkujeme
za zapůjčení), po večerech pojídali párky,
chléb se sádlem (vlastně vše, co nám

MORAVA

Začátkem prosince proběhla oficiálně fúze Filipy s chráněnou dílnou
Lázeňská chráněná z Bojkovic
nedaleko Zlína. Filipa tak má dnes
celkem čtyři provozy na Moravě.
V provozu v Holešově zaměstnanci
kompletují elektronické součástky pro
společnost ELKO EP, která je jedním
z předních světových výrobců elektronic-

 Tým zaměstnanců Filipy v provozu Kosmonosy DC3 se zasloužil o úspěšnou, slibně
se rozvíjející spolupráci s automobilkou Škoda Auto.

přišlo pod ruku a co kdo zrovna dal)
a přitom drželi krok s překotně se vyvíjejícími používanými technologiemi.
Výzvy byly splněny, projekt jede bez
větších problémů, ale neustále dává
všem zaměstnancům těžce zabrat. Manažeři se učí nové dovednosti – s kolegyní
Danou Rychetskou jsme se například
při zavážení materiálu naučily jezdit na
vysokozdvižném vozíku (dobrá, musím
přiznat, že Dana už je o krok dále a zvládá i retrak).
Moc děkuji všem kolegyním a kolegům z výroby, vedoucím směny, ope-

rátorům vychystávání i manipulantům
vysokozdvižných vozíků, protože bez vás
by to zajisté nešlo. Děkuji zúčastněným
za vše, co do toho projektu vložili i za
neustálou pozitivní náladu, kterou kolem
sebe šířili bez ohledu na vyčerpání, které na všechny doléhalo. A v neposlední
řadě děkuji za možnost být součástí
tohoto skvělého kolektivu.
PF 2019: Ať nezmizí úsměvy ve
Vašich tvářích! (Usmíváte-li se, máte
zdraví, štěstí, lásku a samozřejmě peníze!) Nezapomeňte úsměvy rozdávat. 

kých zařízení pro domovní, kancelářské
a průmyslové automatizace. V provozech
Bojkovice, Mánesova a Krokov se plní
zakázky od společnosti SKD. Tato firma se
zaměřuje na výrobu vstřikovacích forem,
lisování a montáže plastových dílů výhradně pro automobilový průmysl. Zaměstnanci Filipy tam provádějí ořez plastových
dílů pomocí skalpele, mechanické montáže součástek a výstupní a stoprocentní
kontrolu hotových dílů. Počet zaměst-

nanců v moravských provozech Filipy se
blíží sedmdesátce. Vedení moravských
aktivit naší společnosti převzal bývalý šéf
Lázeňské chráněná Michael Michalčík.
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Lucie Hopová, manažer kvality

OMLUVA
V minulém vydání Filipa Bulletinu jsme v rubrice Novinky, ve článku Jablonec nad Nisou mylně uvedli, že
Helena Tomešová odešla do důchodu. Tato informace
nebyla korektní. Helena Tomešová odešla z Filipy na
základě vzájemné dohody. Za tuto faktickou chybu se
omlouváme jak Heleně Tomešové, tak všem čtenářům
Filipa Bulletinu.

 Redakce Filipa Bulletinu
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PROVOZ

Provoz Svatava

Bez konektorů by se svět zastavil
Konektor je elektrotechnická
součástka, která spojuje kabel
nebo kabely s nějakým přístrojem.
Mechanicky zajišťuje pevné spojení s možností opětovného spojení
a rozpojení. Po elektrické stránce
zajišťuje dobře izolované slaboproudé elektrické spojení k ovládání
daného přístroje.
Slovy Kláry Paloušové, vedoucí provozu
ve Svatavě, je konektor vlastně takové
plastové tělísko, které je osázené kovovými jehličkami. Ty jehličky jsou kontakty,
které jsou umístěny do plastového tělíska
sloužícího jako izolátor. Jsou to právě takové konektory, které kolegyně a kolegové
v provozu Filipy KV v západočeské Svatavě
pro německou firmu ept connectors vyrábí anebo kontrolují kvalitu již hotových
výrobků.
Provoz zde byl zahájen teprve v červnu
minulého roku, ale počet zaměstnanců
se rychle rozrostl z počátečních šesti na
dnešních 38. Převážná většina z nich jsou
lidé s nějakým hendikepem, kteří zde pod
vedením velmi oblíbené mistrové Veroniky
Haselbauerové pracují ve dvou čtyřhodinových směnách.
V prvních měsících po zahájení provozu zde zaměstnanci konektory osazovali,
ale na základě dobrých zkušeností pak
firma ept connectors rozhodla, že bude
Filipa KV provádět i tzv. stoprocentní
kontrolu hotových výrobků, které jsou
vyráběny strojově v Německu.
Osazování konektorů vyžaduje šikovné
a)

 Pracoviště Filipy KV ve Svatavě představují především dobře osvětlené pracovní
stoly, na kterých zaměstnanci konektory kompletují nebo kontrolují.

vyrábí dlouhodobě, ale může se jednat
i o mimořádný projekt, který se týká
pouhých stovek nebo tisíců kusů.
A k čemu vlastně konektory slouží?
Produkty, které tady kompletujeme, se používají hlavně v automobilovém průmyslu.
Slouží třeba k ovládání airbagů, stěračů,
ostřikovačů nebo sklápění sedaček.
Některé naše konektory se používají třeba
ve vlacích, například na otvírání a zavírání
dveří. Ale existují třeba i konektory, které
jsou určeny do přístrojů na dialýzu.
Provoz ve Svatavě funguje bezvadně ke
spokojenosti jak firmy ept connectors, tak
společnosti Filipa. A pokud to ekonomická
situace v Evropě dovolí, tak by od února
příštího roku mělo dojít k náboru nových
zaměstnanců.  David Binar, manažer

ruce a dobrý zrak. Tenké a maličké kovové
kontakty ve tvaru jehliček se vpichují do
patřičných otvorů v plastových izolačních
tělískách. Osazené konektory se pak ještě
musí zalisovat, aby vznikl jeden kompaktní celek. V rámci kontroly je zapotřebí
hotové výrobky důkladně prohlédnout,
zdali nemají nějakou vadu. Někdy se musí
odstranit kousky přebytečného plastu
z výroby. Ne vždy je jasné, jestli výrobek
je úplně v pořádku. V takovém případě
nastoupí kolegyně kvalitářky, které někdy
i za použití mikroskopu rozhodnou, co se
s daným produktem stane.
Typů konektorů firmy ept connectors
je obrovské množství a jsou uvedeny
v katalogu, který má skoro 500 stránek.
Jsou mezi nimi stálice, které se ve Svatavě
b)

c)

 a) Plastové tělísko, neboli izolátor, který je již částečně osázený kovovými kontakty. b) Vrchní část kompletně osázeného konektoru
před slisováním se spodní krycí částí. c) Hotový konektor firmy ept connectors pravděpodobně určen pro ovládání dveří moderních
vlaků.
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V říjnu jsme se účastnili setkání firem z oblisti sociálního podnikání.
Velmi nás zaujala služba, kterou nabízí společnost Linnet eu
a o které si můžete přečíst v tomto článku.

ANDĚL NA DRÁTĚ

Asistenční a tísňová péče
Máte obavy o zdraví Vašeho blízkého, který žije sám? Obáváte se chvíle,
kdy může nastat nenadálá krizová situace typu pádu, náhlé nevolnosti,
slabosti či kolapsu a jeho život bude záviset na rychlém přivolání pomoci?
NON-STOP POMOC
V KRIZOVÝCH SITUACÍCH!
Služba „Anděl na drátě“ je určena všem,
kteří potřebují mít pomoc stále na blízku.
Vedle osaměle žijících seniorů se zdravotním omezením či chronickými obtížemi,
také osobám se zdravotním postižením
i seniorům propuštěným z nemocnice do
domácího léčení. Princip služby spočívá
v tom, že klient má stále na dosah malé
elektronické zařízení s jediným tlačítkem.
Po jeho stisknutí se ozve hlas operátora
a ten po vyhodnocení situace zvolí postup
a formu zajišťované pomoci. Profesionálně
proškolený asistent je s klientem v neustálé komunikaci až do úplného vyřešení
celé situace. Zařízení dokáže, v kombinaci

s dalšími senzory, rozpoznat a upozornit na
nestandardní situace, například že klient
upadl, či vykazuje déle trvající nehybnost.
Zároveň zařízení lokalizuje i místo v jakém
se klient nachází. Náš klient nepotřebuje
mobilní telefon a zařízení využívá jak pro
příjem hovorů tak i vlastní volání v rámci
hlasové komunikace se svoji rodinou, přáteli a známými.

VÝRAZNĚ SNIŽUJEME RIZIKA
Z NÁSLEDKŮ NEHODY.

následků. Naší službou tedy prodlužujeme jeho samostatnost a plnohodnotný
život o mnoho let. Snižujeme riziko nutné
hospitalizace, potažmo zkracujeme dobu
případné hospitalizace. Senior i jeho rodina tak má jistotu, že se mu vždy dostane
rychlé a optimální pomoci. Získá tím větší
sebedůvěru a nemusí si odepírat své oblíbené činnosti kvůli obavám z nečekaných
problémů.

Pády jsou nejčastější příčinou zranění seniorů a jejich následné hospitalizace. Pokud
se k seniorovi dostane odborná pomoc
včas (do 60 minut), ve většině případů je
jeho další život bez trvalých zdravotních

„Andělé na drátě“ jsou osoby se zdravotním postižením
Naši Andělé na drátě si tak nejlépe dokážou představit těžkosti zdravotního omezení, izolovanosti a z toho plynoucí úzkosti a osamělosti. Vychází ze svých vlastních životních zkušeností, kdy museli
mnohdy sami čelit nepřízni osudu a dokážou tak nejlépe pochopit
situaci seniorů a svoji vstřícností a sounáležitostí pomůžou dobrým
slovem, radou i povzbuzením.

KOMPLEXNÍ PÉČE „ANDĚL NA DRÁTĚ“
Potřebný a smysluplný dárek pro Vaše rodiče, prarodiče a blízké
Cena služby: 380 Kč měsíčně
Cena zařízení (jednorázově): Hodinky nebo Přívěšek – 2 580 Kč včetně DPH

Tel.: 774 705 824, E-mail: info@andelnadrate.cz
Linnet eu s.r.o., Mělčany 38 I 518 01 Dobruška
Anděl na drátě z.ú.
www.andelnadrate.cz

