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7 důvodů,  
proč se každý den smát 

Ať už jste se špatně probudili, 
máte problémy s partnerem nebo 
se snažíte přežít každodenní dojíž-
dění do práce, měli byste si najít 
důvod, proč se každý den smát. 
My jich pro vás máme hned  
7 Rčení "s úsměvem jde všechno 
líp" potvrzuje, že když se zasměje-
te, budete se cítit lepe a zvládnete 
stres a práci s větším nadhledem. 
Už jste někdy vyzkoušeli, jen tak 
se "zaculit" na zamračeného člo-
věka? Uvidíte, co s ním váš opti-
mismus udělá. 

TRÉNUJEME MOZEK
Emoce pochází z mozku, ale když se 
trošku přemůžeme, podaří se nám kout-
ky úst trochu pozvednout i bez dobré 
nálady. Nedávné studie potvrzují, že 
když se párkrát soustředíme na úsměv, 
i když nemáme zrovna skvělý den, mů-
žeme náš mozek lehce vytrénovat. 

ROZDÁVAT RADOST
Výhod usmívání je několik. Nechceme 
vás nutit, abyste předstírali, že jste 
šťastní, ale jsou situace, kdy vám úsměv 
na tváři pomůže. Pokud se na někoho 
usmějete, i když vám zrovna není do 
juchání, vrátí se vám od něj zpětná 
pozitivní reakce.
 Kdo může za to, že se poté, co se 
někdo usměje, "zaculíme" také? Je to 

jakýsi druh "zrcadlení" či vlastnost, 
která nám byla dána od přírody, napo-
dobování. O to se postarají "zrcadlové 
neurony", které nás tak nějak zmatou 
a my chceme dělat to, co ten druhý. 
Proto rozdávejte úsměv, rozehřejete tak 
"studené čumáky".
 
BOJ SE STRESEM
V odborném magazínu Psychological 
Science z Univerzity v Kansasu byla 
zveřejněná studie o vlivu úsměvu na 
stresové situace. Několik účastníků 
muselo v ústech držet tyčinky ve třech 
různých pozicích. Což už je samo 
o sobě humorné. Lékaři sledovali jejich 
tepovou frekvenci a ptali se jich na 
stresující otázky. Nejen, že se při vtipné 
situaci téměř dusili smíchy, ale udržovali 
svojí srdeční činnost v klidu. Následoval 
pokus, kdy se jich opět ptali na stresu-
jící otázky, ale už nebyli nijak rozptýlení 
hrou a humorem. Jejich tepová frekven-
ce stoupla téměř na dvojnásobek.
 Z tohoto zajímavého výzkumu vyplý-
vá, že když si denně najdeme chvilku 
na zábavu a smích, zbavíme se nahro-
maděného stresu, a tím pomůžeme 
našemu srdci.
 
BUDETE MNOHEM PŘÍSTUPNĚJŠÍ
Univerzita dále zkoumala, jaký vliv má 
úsměv na práci. Usmívající zaměstnanci 
získali mnohem více zákazníků, než ti, 

co měli za úkol tvářit se vážně a nepří-
stupně.
 
VYPADAT DŮVĚRYHODNĚJI
Vědci na Univerzitě v Pittsburghu zkou-
mali spojení úsměvu s důvěryhodností. 
Vyšlo jim, že člověk, který se nemračí 
nebo nemá univerzální výraz, je pro 
ostatní mnohem důvěryhodnější. Své 
tvrzení otestovali na 45 modelkách. 
Výsledek jasně potvrdil, že zkoumající 
označili za důvěryhodnější ty, které se 
při pohovoru usmívaly, i když to bylo 
jen lehké pozvednutí koutků.
 
VĚTŠÍ KREATIVITA
I test z Univerzity v Kalifornii potvrzuje 
pozitivní účinky smíchu a dobré nálady. 
Muži, kteří byli šťastnější, dokázali mít 
komplexnější přístup k řešení pro-
blémů, lépe se soustředili, nacházeli 
snadnější řešení, než jejich negativně 
smýšlející protějšky. Může za to vypla-
vování větší dávky dopaminu, za což 
jsou zodpovědné pozitivní emoce.
 
OSVOBOZUJÍCÍ POCIT
Smích je osvobozující. Nacházejte den-
ně důvod si jej dopřávat ve velkých dáv-
kách. Budete spokojenější, uvolněnější 
a celkově si tak prodloužíte život.

Lada Andrýsková
Specialista chráněného trhu práce

Zdroj: www.zena.aktualne.cz



Vážené spolupracovnice, Vážení 
spolupracovníci, je tomu již více 
než 6 měsíců, kdy jsem byl poctěn 
se stát členem našeho týmu spo-
lečnosti Filipa.
  I za tuto poměrně krátkou 
dobu jsme společně prožili mnoho 
pozitivního, ale především velmi 
složité období, kdy nás nečekaně 
zasáhl neznámý nepřítel, na nějž 
se nikdo z nás nemohl dostatečně 
dobře připravit.
 Naše osobní i profesní životy se 
musely vypořádat s množstvím omezení 

a nástrah, které v moderní době nemají 
obdoby.  Oslovuji Vás ve chvíli, kdy již 
pozvolna dochází k uvolňování přija-
tých opatření a náš život se postupně 
vrací k normálu. Nikdo z nás, počátkem 
roku 2020 nemohl počítat s tím, že se 
značná část světové ekonomiky neje-
nom zpomalí, ale dojde dokonce téměř 
k jejímu úplnému zastavení.
 Bohužel se tato pandemie nevyhnula 
ani nám. Mnozí z nás byli nuceni pře-
hodnotit své dosavadní priority a zůstat 
doma se svými dětmi, případně se svý-
mi blízkými. Vzhledem k dané situaci 

došlo k výraznému poklesu poptávky, 
které následně vedlo k odstávce výroby 
u našich zákazníků. Většina z nás tak 
zůstala ze dne na den doma s náhradou 
60% mzdy.
 Jen díky velmi zodpovědnému přístu-
pu vedení společnosti, které se v době 
tzv. ekonomického růstu zaměřilo na 
tvorbu hmotných i finančních rezerv 
a po vypuknutí pandemie bezodkladně 
přijalo řadu nepopulárních, ale vel-
mi potřebných rozhodnutí, jsme byli 
schopni toto období přečkat.
 Dnes, kdy většina našich konkuren-
tů nuceně přistoupila k redukci svých 
kapacit a k následnému propouštění 
zaměstnanců, můžu s velkou hrdostí 
prohlásit, že především díky Vám a Va-
šemu pozitivnímu přístupu, se nás toto 
netýká.
 Závěrem bych chtěl ještě jednou 
všem našim zaměstnancům a jejich 
rodinným příslušníkům z celého srdce 
poděkovat za pochopení a vstřícnost 
v této nelehké době a vyjádřit přesvěd-
čení, že nezávisle na situaci, která nás 
potká, jsme společně schopni dosáh-
nout námi vytýčených cílů a v případě 
potřeby zde býti jeden pro druhého.
 

Dalibor Bosák
Ředitel společnosti
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Skutečnost, že i v obtížnějších 
podmínkách lze obstát u certifi-
kace, potvrzuje výsledek druhého, 
a tedy konečného stupně certifi-
kačního auditu dle mezinárodní 
normy IATF 16949, který u nás 
proběhl ve dnech 15.–16.4.2020 
na logistických provozech v Liberci 
a Kosmonosech (Gall, DC1A, DC1B). 
 Mohu tak oznámit, že se nám poda-
řilo úspěšně splnit náročné požadavky 
tohoto auditu systému managementu 

kvality. Maximální kvalitu služeb jsme se 
samozřejmě snažili garantovat po celý 
rok, přesto nás těší, že jsme ne zrovna 
lehký proces auditu absolvovali i v době 
krize. 
 Certifikace je nezávislé ověření 
fungování vybudovaného systému 
řízení oblastí jako je kvalita, bezpeč-
nost, ochrana informací, ochrana zdraví 
apod. Nezávislá certifikační společnost 
auditem prověří, zda náš systém napl-
ňuje požadavky příslušných norem. 
 Proběhne-li audit úspěšně, vystaví 
nám certifikační společnost certifikát. 
Tento certifikát je platný po dobu 3 let 
a musí být v pravidelných intervalech 
obnovován.
 Naši společnost tak čeká příští rok 
recertifikace. Účelem recertifikace je 

potvrdit trvající shodu a efektivnost 
systému managementu jako celku 
a jeho stálou relevantnost a aplikovatel-
nost vzhledem k rozsahu certifikace.  

Lucie Hopová
      Vedoucí kvality

Úspěch  
i v době krize  
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Společnost FILIPA získala v říjnu 
roku 2019 dotaci na vzdělávání, 
díky které připravila program 
zaměřený na nastavení komplex-
ního systému vzdělávání v celé 
společnosti. Hlavním cílem spo-
lečnosti v této oblasti je zvyšovat 
úroveň znalostí a dovedností 
svých zaměstnanců a zajistit tak 
soulad jejich kvalifikací a kompe-
tencí s požadavky na vykonáva-
nou pracovní pozici. 
 Z průzkumu spokojenosti mezi 
zaměstnanci, který proběhl v některých 
provozech na jaře loňského roku, vzešel 
požadavek na možnost zlepšování 
komunikačních dovedností, a proto celý 
vzdělávací projekt začal právě kurzy ko-
munikace v první polovině tohoto roku.
Administraci celého projektu má na 
starosti společnost RS Semily s.r.o. 
Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání 
a realizuje aktivity především v oblas-
tech soft skills, informačních techno-
logií, GDPR, kurzů ze sociální oblasti 
a technické kurzy atd.
 Hlavním lektorem pro tzv. soft skills 
(měkké dovednosti jsou lidské doved-
nosti v oblasti chování, jsou také známé 
jako interpersonální dovednosti) je Dr. 
Ivana Srdínková, která se specializuje na 
oblast komunikačních a manažerských 
dovedností, osobnostní rozvoj, týmovou 
spolupráci a řešení komplikovaných 
situací v týmu. Má za sebou 12 letou 

manažerskou praxi a 10 let se vykonává 
lektorskou činnost. Aktivně se věnuje 
sebevzdělávání, absolvovala například 
výcviky ve Skálově institutu Praha, 
v americké společnosti Kena Blan-
charda, belgické společnosti Phillipa 
Mailleuxe a Asociaci mediátorů ČR. 
Ve svých kurzech kombinuje trénink 
konkrétních dovedností s koučováním, 
aby si účastníci odnášeli vlastní řešení 
a styl, a aby nové dovednosti mohli co 
nejrychleji a efektivně používat.
 Lektorka Dr. Ivana Srdínková říká: 
“Firemní koučování je proces orientova-
ný na výsledek. Společně s vámi hledá-
me kroky jak k výsledku rychle a efek-
tivně dojít. Pomáhám vám podívat se 
na situaci z různých úhlů, jinýma očima 
a naplno využít toho, co už znáte. Před-
stavu úspěchu v práci a spokojenosti 
v životě máme každý odlišnou a k jejímu 
uskutečnění vede mnoho cest. Někdy 

se na cestě můžeme zpomalit, zacyklit, 
narazit na překážky nebo se dokonce 
ztratit. Já vám pomáhám zvolit váš cíl 
a nalézt k němu cestu, která vám bude 
nejvíce vyhovovat, a bude pro vás ta 
pravá.“ Zaměstnanci si při seminářích 
pomocí tréninku osvojí techniku komu-
nikace s ostatními, jak být otevřenější 
ve vyjadřování, a tím srozumitelnější 
pro druhé. 
 Naučí se jak pracovat se stresem, 
lépe zvládat komplikované situace, 
definovat priority a v neposlední řadě 
i efektivně hospodařit s časem. Společ-
nost tak získá výkonné a produktivní 
pracovníky, se schopností učit se no-
vým věcem, a rychlou reakcí na změny. 
Vyšší efektivita a kreativita pracovníků 
má dopad na produktivitu, kvalitu práce 
i počet inovací.  Lepší komunikace zna-
mená lepší vztahy na pracovišti, které 
vytvářejí pozitivní atmosféru a vedou 
k lepšímu využití dovedností lidí. Záro-
veň v době krize nebo ohrožení vede 
lepší komunikace k rychlejší a přesnější 
zpětné vazbě, která je pak efektivněji 
zpracována.
 Naše společnost si je vědoma všech 
výše uvedených potřeb a možností 
vzdělávání, a proto dlouhodobě klade 
důraz a podporu na rozvoj všestranných 
dovedností svých zaměstnanců a pova-
žuje vzdělávání za důležitý benefit pro 
jejich osobní rozvoj.  

Miroslava Jelínková
Koordinátor projektu

Evropská unie
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Firemní (sebe)vzdělávání 

 OSOBNÍ ROZVOJ je nedílnou součástí rozvoje

 Zábavné školení plné praktických úkolů
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Na tobě záleží  

Kdysi dávno, když se s námi 
loučila jedna z našich bývalých 
kolegyň, rozdala nám všem žluté 
kartičky, které byly úhledně 
složené tak, aby mohly stát na 
jakémkoliv místě. Na všech těchto 
kartičkách byl černý výrazný text 
z obou stran „NA TOBĚ ZÁLEŽÍ“.  
 Během toho, co nás každého obchá-
zela, aby nám kartičku osobně předala, 
řekla vždy naprosto každému jednu 
větu s tím, co se jí na nás líbí. Tehdy 
jsem tomu nevěnovala příliš velkou po-
zornost. Kartičku jsem si po vyslechnutí 

věty směřované k mé osobě nechala 
a připevnila na nástěnku, kterou mám 
u pracovního stolu. Až nyní, po poměr-
ně dlouhé době, když se podívám na 
onu kartičku, kterou do dnešního dne 
mám, si uvědomuji, jak významné to 
bylo a co nám tím vlastně chtěla předat.
Ano, tenkrát „naše“ kolegyně měla 
skutečně pravdu. Cítíte, jak když se 
zhluboka nadechnete, jde hned všech-
no lépe? Cítíte, jak když místo slov 
o tom, jak něco nejde, řeknete, že to 
přece nějak jít musí a najednou to jako 
zázrakem jde? Cítíte, jak se právě teď 

usmíváte, protože tohle všechno dávno 
víte? Cítíte, jak se ve Vaší mysli otevírá 
obzor bez limitu, který je možná někdy 
kvůli různým věcem nebo lidem okolo 
tak trochu opomínaný? Já cítím, že ano, 
a je to zase jenom na nás a našem úhlu 
pohledu.
 Tímto bych chtěla velmi poděkovat 
těm, kteří s námi uskutečnili rozhovor, 
a také Vám všem, kteří se budete podí-
let i na dalších vydání Filipa Bulletinu. 
Děkuji za vstřícnost, otevřenost a čas, 
který tomuto věnujete. Ze všeho nejvíce 
však děkuji za to, že nás necháváte na-
hlédnout do svého nitra, protože právě 
na Vás všech zaměstnancích, čtenářích, 
osobnostech, především však lidech 
zkrátka ZÁLEŽÍ.
 Přemýšlejte, zajímejte se, pracujte 
na sobě, zlepšujte se, buďte příkladem 
a předávejte dál.
Závěrem, protože se blíží doba dovo-
lených, přeji všem krásné a pohodové 
léto plné slunce a nevšedních zážitků.
 S úctou a velkým díkem za každé-
ho z Vás.

 Lucie Hopová
Vedoucí kvality

A nyní nahlédneme pod pokličky 
osobních životů dvou našich 
dlouhodobých zaměstnanců – 
pana Martina Jankuly,  
který pracuje na pobočce  
v Jablonci nad Nisou, a paní 
Ludmily Kánské, kterou můžeme 
potkat na provozovně  
v Poděbradech.  

MARTIN JANKULA
Martin se narodil v Jablonci nad Nisou, 
kde žije doposud. Vyučil se kuchařem 
a tomuto povolání se věnoval mnoho 
let. Během svého dlouholetého působe-
ní v oblasti gastronomie se v některých 
restauracích stal šéfkuchařem. Nakonec 
se svou pílí vypracoval na pozici vedou-
cího provozu v dříve pěkném hotelu 
Merkur. Tato práce však byla natolik 
náročná a obnášela často i šestnácti-
hodinové směny, že se Martin dostal 

do totálního vyčerpání, což mělo za 
následek po několika měsících pracovní 
neschopnosti odchod do invalidního 
důchodu. Když se cítil lépe a opadlo 
nejtěžší vyčerpání, nastoupil v létě roku 
2014 do naší společnosti v Jablonci nad 
Nisou. Martin pracoval na pozici mon-

tážního dělníka na objímkách. Protože 
mu však nebyla cizí práce s počítačem, 
ve které byl velmi zdatný, využili jsme 
jeho zkušenosti a Martin byl povýšen 
na pozici administrativního pracovníka. 
Konkrétně pomáhal s nastavením do-
cházek v programu QI. Nyní se jeho   

 Každý z nás je jedinečný a hodnotný člověk
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náplň práce rozrostla o pravidelné 
zpracovávání různých tabulek, přehledů 
a grafů, které jsou důležité pro sledo-
vání procesu. Stal se tak velkou oporou 
pro vedoucího provozu pana Michala 
Fabiána i ostatní kolegy, kterým velmi 
ochotně a rád pomáhá s případnými 
dotazy.  
 A jak tráví Martin volný čas? Už 
jako dítě, coby žáček 1.třídy, jezdil na 
pionýrské stanové tábory do Tužína 
u Radimy. Tyto akce Martina natolik 
bavily, že ve věku, kdy to bylo již možné, 
jezdil na tábory v roli instruktora a ve-

doucího oddílu. V posledních několika 
letech působí v Tužíně jako táborový 
kuchař a vaří v lesní kuchyni až pro 90 
dětí. Letošní rok by tento tábor slavil 
45.výročí. S velkou pravděpodobností 
však nebude tento rok uskutečněn, a to 
z důvodů událostí spojených s CO-
VID–19. Martin však pevně věří, že 
příští rok to v Tužíně opět ožije.  
 Když netráví čas s dětmi na tábo-
rech, rád objevuje nová místa v přírodě 
i ve městech, a tato místa zvěčňuje na 
svých fotografiích. Divadlo je jedno 
z dalších míst, které Martin s oblibou 

navštěvuje. Také rád jezdí s kamarády 
na bluegrassové festivaly a soutěže.  
 Jeho vášní je i tajemno, léčitelství 
a rovněž věnuje mnoho času nume-
rologii. Všechny tyto zájmy jsou však 
časově velmi náročné, a tak na ně nyní 
nezbývá mnoho času.
 Ke svým 50. narozeninám si Martin 
udělal řidičské oprávnění na automobil. 
Kdysi po něm nikterak netoužil a vysta-
čil si s vlakem nebo jinými dopravními 
prostředky. Dnes však přiznává, že je za 
řidičský průkaz velmi rád a patří mezi 
spokojené řidiče. 

LUDMILA KÁNSKÁ
Paní Ludmila původně pochází z Cho-
ťovic u Kolína. Vyučila se jako cukrářka, 
ale této práci se věnovala pouze dva 
roky. Následovala mateřská dovolená 
a když se naskytla trocha volného času, 
strávila ho Ludmila pečením svatebních 
dortů. Po mateřské dovolené se k této 
činnosti už nevrátila a nyní si tak prý na 
pečení dortů již netroufne.
Ludmila nastoupila do naší společnosti 
po dlouhé nemoci, v lednu 2008 se 
stala součástí týmu „korálkářek“ v pro-
vozovně v Poděbradech O naší spo-
lečnosti a možnosti pracovat se tehdy 
dozvěděla od Svazu invalidů z Městce 
Králové. Členové svazu navlékali korálky, 
jednalo se o domácí práci. Za dobu své-
ho působení na projektu zaučila mnoho 
svých kolegyň a tato práce ji velmi baví 
a naplňuje.
 Ludmila žije v obci Odřepsy, což je 
od Poděbrad, kde pracuje, vzdáleno 
zhruba 6 kilometrů. Vzdálenost to není 
nijak veliká a jelikož paní Ludmila ráda 
jezdí na kole, není pro ni překážkou 

denně urazit tuto trasu vlastními silami. 
Zálibu našla i v zahradničení, kterému 
se věnuje na zahrádce u svého domu. 
Když měla Ludmila malé děti, měli jako 
rodina své oblíbené místo, kam jezdili. 
Tímto místem byla přehrada Seč. Děti 
rychle vyrostly, nyní jsou dospělí, a aby 
se Ludmila nemusela vzdát cestování, 
jezdí na výlety po celé České republice 
se Svazem invalidů, který spadá pod 

Český červený kříž. Co řekli o Ludmile 
ostatní spolupracovníci? „Liduška je 
naše věrná kolegyně „Korálkářka“. Je 
velmi usměvavá, vlídná a s každým vždy 
vyjde po dobrém“.
 Závěrem nám Ludmila sdělila, že 
je v práci velmi ráda a těší se do ní, 
což zase těší nás, protože dlouholetí 
zaměstnanci jsou pro naši společnost 
neocenitelným přínosem. 

PODĚKOVÁNÍ ZA PRÁCI  
MILANOVI TRÁVNÍKOVI
 
Pan Milan Trávník nastoupil do naší společnosti v roce 
2014.Jeho prvním místem výkonu práce byla provozov-
na umístěná v Liberci v ulici Americká, kde jako operátor 
logistiky zásoboval výrobní linku pro projekt Audi A1.
Později pan Trávník zásoboval výrobní linku Passat 
a obsluhoval lakovnu L4, přímo u našeho obchodního 
partnera a zákazníka Magna. Z Magny se pan Trávník 
nakonec přesunul do naší provozovny nacházející se 

rovněž v Liberci, ale tentokrát v ulici Bánskobystrická 
(areál Gall), kde se podílel na samotném rozjezdu tohoto 
střediska. Zde se zapojil do přesunu a spuštění montáže 
MAN, kde opět zásoboval montážní linku. Právě na této 
provozovně pan Trávník působí až do současné chvíle.
Každý konec je začátkem něčeho nového a proto věříme, 
že si následující léta bude pan Milan Trávník užívat pl-
nými doušky. Tímto mu jménem celé společnosti děku-
jeme za výbornou spolupráci a do blízkého odchodu do 
důchodu přejeme hodně zdraví, elánu a životní pohody. 
PETRŮV ZDAR 



FILIPA BULLETIN  N OV I N K Y 02 | 20

07

Novinky z doby  
koronavirové aneb změny ve Filipě  

Nový zákazník  

DINA-HITEX spol. s.r.o.

Na počátku „koronavirové 
krize“ celý svět ochromil chaos. 
V té době všichni čelili řadě 
nečekaných výzev a málokdo 
byl připravený na to, co bude 
následovat. Toto dění v naší 
zemi, a vlastně i celkově ve světě, 
ovlivnilo mnohé z nás. Nejen na 
osobní úrovni, ale především na 
té pracovní. Některé společnosti 
fungovaly v omezeném režimu, 
mnoho činností bylo kompletně 
pozastaveno či „drasticky“ 
omezeno.
Ani nám se tato situace nevyhnula. 
Nastal zlom našeho fungování a nebylo 
možné pokračovat ve všech doposud 
běžných činnostech. Důležité bylo si 
opravdu včasně uvědomit, že nastala 
„krize“. 
 Byli jsme si vědomi toho, že nás ten-
to stav může přímo ohrozit na samotné 
existenci. Hledali jsme tedy kreativní 
způsoby, jak se rychle přizpůsobit mě-
nící se situaci. V tak mimořádné situaci, 

jako byla tato, bylo rozhodující jednat 
rychle a důsledně. Některé změny byly 
natolik rychlé a zásadní, že by se daly 
přirovnat k akci „kulový blesk“. O jedné 
takové významné změně třeba v Bojko-
vicích se můžete dočíst níže, kde nám 
celou akci blíže popsal vedoucí provozu 
Michael Michalčík.
 Troufám si již nyní zhodnotit, že na 

čím pevnějších základech člověk a firma 
stojí, tím lépe zvládá i krizi. Krize pouze 
odhalí díry, které jsme včas nestihli 
zalepit. Pak je jen otázkou, jak proplout 
i s nimi. Nebo jak je co nejrychleji 
opravit. Možná ještě stále proplouváme, 
lepíme, opravujeme i chybujeme, učíme 
se, ale i to nás posouvá stále dále. 

Společnost DINA-HITEX spol. 
s.r.o. se pro nás stala novým 
a velmi významným obchodním 
partnerem  zákazníkem. Tato 
společnost působí na českém 

i evropském trhu od roku 1992. 
 Je spolehlivým výrobcem a distribu-
torem jednorázových zdravotnických 
prostředků, se sídlem v Bučovicích 
(Jižní Morava). 
 Výrobky jsou navrhovány s ohledem 
na bezpečné a snadné použití na ope-
račních sálech, aby zajistily maximální 
ochranu jak personálu, tak pacientů. 
 Rozsáhlý sortiment produktů odpo-
vídá širokým potřebám zákazníků a je 
dokladem systematické vývojové práce 
s lékaři a zdravotními specialisty.

 Klíčovým programem je vývoj a vý-
roba vysoce sofistikovaných operačních 
roušek a setů, tvořených na zakázku dle 
konkrétních potřeb zákazníků.
 Operační roušky a sety značky 
Dina-Hitex se odlišují od ostatních svou 
precizností a kvalitou, za přijatelnou 
cenu. Vážíme si této spolupráce, která 
sdílí společnou myšlenku rozvoje, po-
zitivního přístupu a vytváření dobrých 
vztahů.  Zdroj: www.dina-hitex.com

Lucie Hopová 
vedoucí kvality

  Shashidhar Singh, jednatel  
spol. Dina-Hitex

Lucie Hopová 
vedoucí kvality
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Spolupráce se společností DINA-
HITEX spol. s r.o., pro kterou se 
v Bojkovicích šijí zdravotnické 
pláště, se rozšířila i do Poděbrad.  
Zhruba od poloviny května je na tomto 
provoze strojní zařízení, na kterém 
probíhá kompletace zdravotnických 
roušek. Vstupní materiál na roušky 
je nutné předem zkontrolovat. Po 
kontrole přichází na řadu strojní 
zařízení, které je osazeno svařovací 
plochou, na níž je možné položit až 
tři kusy. Dále se využívá pomocný 

přípravek, který se položí na roušky 
připravené na svařovací ploše, a pomocí 
něho se natáhnou gumičky, jenž 
předem zaměstnanci nastříhali na 
danou délku. Jakmile je vychystáno, 
spustí se svařovací cyklus. Pomocí 
ultrazvukového svařovacího stroje dojde 
k přivaření gumiček na roušky. Nejedná 
se o žádný složitý a náročný proces. 
Obsluha tohoto zařízení je taktéž 
poměrně jednoduchá.  

Lucie Hopová 
vedoucí kvality Stroj na přípravu roušek

Na Moravě nezůstal kameň na 
kameni. Ano, přesně tak se to 
u nás říká. A co že se to vlastně 
stalo? Změnilo se všechno, co se 
změnit mohlo! Hlavní změnou, 
která v nedávné minulosti 
nastala, je ta, že z důvodu 
insolvenčního řízení a následného 
konkurzu společnosti SKD 
Bojkovice, jsme ze dne na den 
přišli o velkou část zakázek. Tento 
zákazník byl naším dlouholetým 
partnerem. 
 Spolupracovali jsme s ním bez mála 
4 roky v kuse, dodával stabilní přísun 
práce pro 40 zaměstnanců. Zaměřo-
vali jsme se na automobilový průmysl.  
Smutný příběh, ale jedeme dál.
 Stejně tak jako něco končí, musí 
něco dalšího začínat. A na Moravě 

se začalo konat. Proto, aby se mohlo 
konat, se musel celý tým stmelit. Museli 
jsme zatnout zuby a začít se vším od za-
čátku. Nikoho to neminulo, každý svojí 
prací a pílí připojil ruce k dílu. Odložily 
se ořezové nožíky a odvezly se poslední 
díly, které patřily firmě SKD.
 Úplně jsme změnili obor, z automoti-
ve na šicí dílnu. Navázali jsme spoluprá-
ci se společností DINA – HITEX spol. 
s r.o. z Bučovic, pro kterou jsme začali 
šít jednorázové zdravotnické pláště. Od 
základu jsme přebudovali provozovnu 
Krokov na profesionální šicí dílnu. 
  Taktéž jsme získali zakázku od České 
zbrojovky a.s., pro kterou kompletuje-
me profesionální respirátory, jež budou 
sloužit pro policisty, hasiče, vojáky 
a zdravotníky. Všichni zaměstnanci, 
věnující se dříve reworkovacím nebo 

kontrolním činnostem, najednou začali 
řezat materiál, šít, přešívat, stříhat, 
vyšívat, skládat zdravotnické pláště 
a kompletovat respirátory.
 A toto je ten zlomový bod, který 
by se těžko realizoval, kdyby Morava 
neměla tým zaměstnanců, jaký zde je. 
Dovolím si napsat, že mančaft, který 
zde máme, je ten nejlepší, jaký si každý 
vedoucí může přát. 
 Začátky nebyly jednoduché, ale 
zvládli jsme je bravurně a každým dnem 
jsme lepší a lepší. Jsme dobrý tým, 
dobrá parta a jsem si jist, že společně 
dokážeme cokoliv.
Srdečně všem zaměstnancům morav-
ského provozu děkuji. 

Bc. Michael Michalčík
Vedoucí provozu

 Z ořezu k šití  Dílna Bojkovice

V Bojkovicích není nic nemožné

Poděbrady také nezahálejí



FILIPA BULLETIN  N OV I N K Y 02 | 20

Dne 16.4.2020 byl na naši provo-
zovnu v Jablonci nad Nisou do-
ručen nový vyšívací stroj značky 
Tajima Sai. Po celodenním zaško-
lení pracovníků ze strany dodava-
tele jsme se ihned mohli vrhnout 
na vyšívání. 
 Než dojde k samotnému vyšívání, je 
zapotřebí každou výšivku naprogramo-
vat v programu Tajima Writer Plus, který 
je nainstalován v počítači. Z počítače, 
resp. programu Tajima Writer Plus, 
se vzor do vyšívacího stroje dostane 
pomocí USB flash disku. 
 Na samotném stroji se dají naprogra-
movat pouze jednoduchá písmena. 
K vyšití složitějších tvarů je zapotřebí již 

zmíněný program. Jakmile máme vzor 
výšivky ve vyšívacím stroji, je nutné 
umístit rám s upnutým materiálem, na 
který budeme vyšívat. 
 Při upínání do těchto rámů je velice 
důležité, aby byl materiál správně 
nastavený a napnutý. Jedině v takovém 
případě bude výsledná výšivka na námi 
požadovaném místě a v požadované 
kvalitě. 
 Poté již na interaktivní dotykové 
obrazovce vybereme vzor k vyšívání, 
zadáme k jednotlivým krokům pat-
řičnou barvu nitě (tento stroj dokáže 
vyšívat až osmi barvami), nastavíme 
rám do požadované počáteční polohy 
a spustíme proces vyšívání. Jediným 

zádrhelem v průběhu vyšívání může být 
přetrhnutí nitě, ale ani tento svízel nás 
nezastaví a po znovu navléknutí může 
vyšívání pokračovat. Pokud se však tato 
nepříjemnost nestane, může pracovník 
již pouze pozorovat ladnost vyšívacího 
stroje jehož rychlost je až 700 stehů za 
minutu.
 Do této chvíle se na vyšívacím stroji 
realizují pouze menší zakázky, např. 
branding drobných upomínkových 
předmětů pro naše obchodní partnery. 
Doufáme však, že do budoucna se po-
daří získat na tento sofistikovaný stroj 
stálou zakázku.  

Michal Fabián
                          Vedoucí provozu

Ukázalo se, že naše společnost je 
plná šikovných kutilů. V předchozím 
vydání Filipa Bulletinu jsme vám 
jich pár představili a dnes se může 
pyšnit svým „zlepšovákem“ také 
provozovna ve Svatavě.  
 I u nás v Karlovarském kraji máme 
šikovné lidi. Ve Svatavě, kde spolupracu-
jeme se společností ept connector s.r.o., 
osazují naši zaměstnanci izolátory (obr. 1). 
Jedná se o plastový díl s několika řadami 
malých otvorů, do kterých se umísťují 
kontakty, drobné jehličky různých délek 
a šířek.  Plastový díl se drží v jedné ruce 

a druhou se do něj vkládají kontakty (obr. 2). 
 Pan Kysel, který u nás pracuje téměř 
od samého začátku, si ze dřeva vyrobil 
držák na izolátor (obr. 3). Tento držák je 
během osazování izolátoru položen na sto-
le. Tím, že je izolátor díky držáku umístěn 
výše, usnadňuje to celé osazování. Také 
nyní nedochází k překlápění a vysypání 
kontaktů. Další velkou výhodou je, že při 
manipulaci nebolí ruka od držení, protože 
je přeci jen náročné držet v ruce 4 hodiny 
takto malé izolátory. 
 Pan Kysel se s námi k 30. červnu letoš-
ního roku rozloučí, odchází do důchodu. 

Ráda bych mu poděkovala za 3 roky dob-
ře odvedené práce pro naši společnost 
a přeji mu klidný důchod.  

Klára Paloušová
                          Vedoucí provozu

 obr. č 1  obr. č 2  obr. č 3

 František Kysel

09

 Jemná a precizní práce vyšívacího stroje

V Jablonci se vyšívá

Zlepšovák  
ze Svatavy
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Ahoj kolegové a kolegyně.
V tomto čísle Filipa Bulletinu bych 
Vás chtěl pozvat či inspirovat na 
krátký cyklovýlet po okolí mnou 
tolik milovaného Sloupu v Če-
chách. Během cca 26 km na kole je 
možné navštívit spoustu krásných 
a zajímavých míst, o kterých se 
nyní zmíním. 
 Náš výlet zahájíme u Zámku ve 
Sloupu v Čechách, kde je možné 
zdarma v poklidu zaparkovat Váš 
automobil a dříve, než šlápneme do 
pedálu, si můžeme prohlédnout zdejší 
zámek a jeho volně přístupnou zahra-
du. Zámek, který byl založený v letech 
1730–1733 hrabětem Janem Josefem 
Maxmiliánem Kinským (mimochodem 
největší osobností sloupských dějin) 
a jehož portál zdobí tři kamenné figury 
z dílny Matyáše Brauna – Atlas, Diana 
a Ceres, si prohlédneme bohužel pouze 
zvenčí, jelikož v současné době slouží 
jako Domov pro seniory.
 Nasedáme tedy na kolo, ale ne na 
příliš dlouho, protože hned po několika 
stech metrech dorazíme ke Skalnímu 
hradu a Poustevně Sloup. Než abych se 
zde, o tomto velmi zajímavém místě, ro-

zepisoval, tak si dovolím odkázat Vás na 
internetové stránky hradu, kde se určitě 
vše zajímavé dovíte – www.hradsloup.cz. 
V každém případě návštěvu hradu vřele 
doporučuji – třeba jen kvůli schodům do 
pekla z pohádky S čerty nejsou žerty.
 Opět se tedy vracíme na kolo a vy-
dáváme se po cyklotrase 3053 směr 
Dolní Pihel, kde mineme pozůstatky 
hrádku Pihel (já osobně žádné pozůstat-
ky ještě nenašel, tak třeba Vy budete 
mít více štěstí) a velký Pivovarský 
rybník. Po cyklotrase pokračujeme až 
do obce Bukovany, kde za autobusovou 

zastávkou zabočíme do leva a dorazíme 
ke čtyřem zdejším rybníkům s ná-
zvy – Luční ryb., Výroční ryb., Ptáč-
ník a Kachní rybník. Odsud budeme 
pokračovat po veskrze lesních cestách 
do osady Nový Šidlov a poté dále až 
k dalšímu zajímavému místu a tím je 
zámek Zákupy.
 Státní zámek Zákupy byl postaven 
v 17. století. Zámek je známý svými 
luxusně a bohatě vyzdobenými pokoji 
připomínající letní pobyty císaře Ferdi-
nanda Dobrotivého. Za návštěvu určitě 
stojí i Kaple, kde se roku 1900 oženil 

Kam vyrazit na výlet 
po České republice? 

  Skalní hrad Poustevna Sloup

  Státní zámek ve Sloupu
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následník trůnu František Ferdinand 
d´Este. Pokud dorazíte s dětmi, pak do-
poručuji trasu. Prohlídku s princeznou“.
 Nyní už jsme ale opět na kole a od 
zámku pokračujeme po cyklotrase 
3045 směr Velenice. V obci Velenice, 
jejíž historické jádro bylo vyhlášeno 
vesnickou památkovou zónou, nalezne-
me například zříceninu hradu Velenice, 
kostel Nejsvětější trojice nebo 9metro-
vý Velenický vodopád. Já Vás ale pozvu 
k prohlídce Božího hrobu, přesněji 
Skalní kaple Božího hrobu – kaple se 
spoustou plastik a reliéfů vytesaných 
přímo do pískovcové skály.
 Obec Velenice opustíme odbočením 
na cyklotrasu 3055 a budeme pokra-
čovat směr Svitava. Zhruba po dvou 
kilometrech od poslední zastávky do-
razíme k místu zvanému Pekelné doly. 
K tomuto místu opět přikládám inter-
netový odkaz, který určitě doporučuji 
shlédnout. 
 Myslím, že po shlédnutí budete mít 
opět více chuti toto místo opravdu 
navštívit. https://www.televizeseznam.
cz/video/tajemne-podzemi/pekelne-do-
ly-strasidelne-misto-ktere-neni-svemu-
-jmenu-nic-dluzne-64055411
Pokud jste neuvízli v Pekle, tak nased-
neme na kolo a šlápneme do pedálu, 
čeká nás totiž další zajímavé místo na 
trase a sice Sklárna A JETO. 

 Zde si v rámci exkurze můžeme 
sklárnu prohlédnout a na vlastní oči tak 
vidět práci sklářů a co víc – skleněný 
výrobek si pomocí sklářské píšťaly sami 
i vyrobit! Já navíc doporučuji návštěvu 
sklářské KRČMY s opravdu výbornou 
kuchyní a čepovaným Birellem.
 Napojeni a s plným břichem nasedá-
me na kolo a čekají nás poslední kilo-
metry dnešní trasy. Za sklárnou odbo-
čujeme na cyklotrasu 3056, která nás 
dovede zpět do Sloupu v Čechách. Než 
ale dorazíme zpátky k autu, doporučuji 
ještě návštěvu Koupaliště vybudované-
ho u Radvaneckého rybníka. Koupaliště 
nabízí kromě bohatého občerstvení 
také možnost pobavení v lanovém parku 

– to doporučuji ale pouze v případě, 
že Vám po našem cyklovýletu neubylo 
moc sil.
Z koupaliště to je pouze několik set 
metrů zpátky k zámku, naproti kterému 
ještě můžete vidět Kostel sv. Kateřiny 
Alexandrijské.
 Věřím, že pokud se na tento výlet 
vydáte nebo jen navštívíte uvedená mís-
ta, tak určitě nebudete litovat a rádi se 
sem budete vracet, protože obec Sloup 
v Čechách a její okolí nabízí podobných 
krás a zajímavých míst ještě mnohem 
a mnohem více, ale o nich třeba zase 
někdy jindy. 

Marek Hypl
Vedoucí provozu

  Státní zámek Zákupy

  Koupaliště u radvaneckého rybníka
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DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm 
umístěna v osmi různých směrech, přečtete 1. tajenku (latinské 
znění přísloví) z písmen doplněných do prázdných políček  
a 2. tajenku (český překlad přísloví) z nevyškrtaných písmen.

DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm 
umístěna v osmi různých směrech, přečtete 1. a 3. díl tajenky  
z písmen doplněných do prázdných políček a 2. díl tajenky  
po řádkách z nevyškrtaných písmen.

AZALKA
DIBLÍK
DOSVIT
DREZÉR
EMOCE
HRAČKA
KLIKVA
MULAT
OPONA
OSLAVA

PALETA
PASEKA
PATRON
PERON
PLENTA
POKUTA
POLENO
PSOVOD
PUMPA
PUNKVA

RADOST
REJNOK
ROHLÍK
ROZSAH
SISAL
SLOVAN
SNÍTKA
SOPKA
START
STONEK

STŘELA
STŘEVO
TAPÍŘI
TETŘEV
TRNAVA
ÚVAHA
VATRA

BANJO
BĚLOST
BOMBA
DIREKT
DOLAR
DOSTIH
FANTAS
FILMAŘ
HOBOJ
HONEC

HOUBY
KMENT
KOMPAS
KOULE
KROJE
KROSNA
LÍTOST
MIHULE
MORDA
NEROST

OBOJEK
OSADA
PAŠÁK
POLOM
POUTKA
PŮLENÍ
ROMÁN
SÍTINA
SMYČKA
SOUDCI

SRKÁNÍ
STEHY
STRES
ŠLUPKA
ŠPALÍR
TESÁK
VEKTOR
ZEMANI
ŽABÁK

SUDOKU



POZOOOOOR, máme pro Vás novinku! Přinášíme vám zbrusu nové výhry 
za zaslanou tajenku a soutěžní otázky! Máte doma pejska, kterému chcete 
udělat radost a klasický balíček byste nevyužili? Pokud ano, připravili jsme 
pro vás v rámci PET programu poukazy na libovolný nákup v hodnotě 300 Kč. 
Potěšil by vás naopak klasický výherní balíček?  Volba je čistě jen na vás.
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Jsme velmi rádi, že jste během jarního období byli aktivní a zásobili jste 
nás hromadou odpovědí!  Jak je již zvykem, losujeme pouze 3 výherce.  
Štěstí se tentokrát usmálo na tyto výherce: Zdeňka Hodková, Martin 
Jankula, Lída Křivánková. 
Výhercům moc gratulujeme! Jakmile si vybere vaši výhru, nahlaste ji prosím 
svému nadřízenému a bude vám v co nejbližším termínu doručena. Všem 

zúčastněným jarní soutěže děkujeme. I v tomto čísle opět soutěžíme o tři 
výhry. Stačí odpověď na tyto soutěžní otázky:
1) Který malíř vymaloval strop Sixtinské kaple?
2) Jaké je nejmenší stát Evropy dle rozlohy?
Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku pošlete do do 1. 9. 
2020 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je předejte svému nadřízenému.
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Nový pomocník  
pro chráněné dílny 

Zvláštní  
poděkování 

FilipaPET  
opět v akci 

Filipa získala nového „pomoc-
níka“ pro chráněné dílny. Jste 
zvědaví, co se za tím slovem 
v uvozovkách ukrývá? 
 Nejedná se o nového zaměstnan-
ce, ale o nový automobil, který nám 
poskytla společnost Jede práce! s.r.o., 
jež tento automobil vlastní. Konkrétně 
je to dodávka Peugeot Boxer, která 

nám bude zajišťovat naše provozní 
potřeby. Nejenže bude sloužit k pře-
vozu různého materiálu mezi jednotli-
vými chráněnými dílnami v Poděbra-
dech, Jablonci a Lázních Bělohrad, 
ale také bude „živou reklamou“. 
Základní výhodou této reklamy je to, 
že je vlastně mobilní a dostane se tak 
k širšímu okruhu lidí. 

Na tomto místě bych chtěla 
poděkovat všem lidem za jejich 
asistenci a hodnotné nápady 
při tvorbě tohoto vydání Filipa 
Bulletinu.

 Zvláštní poděkování však patří Ve-
ronice Volák Timkové, která pomohla 
s korekcí textů, Matějovi Hyplovi, 
který je velmi nadaný fotograf, jehož 
fotky jsou součástí téměř všech textů 

a grafičce paní Věře Veselé, která 
„vdechla život“ celému tomuto číslu, 
přestože to nebylo zrovna snadné. 
Všichni jste byli naprosto úžasní.  

Ve dnech 18.–21.6.2020 proběhla 
naše první letošní outdoor akce 
po COVIDové „pauze“.  
 Tato akce Polabské trhy se konala 
v Lysé nad Labem, kde nám celý čas 
pršelo, ale nás to nikterak nevyvedlo 
z míry, protože náš stánek byl naštěstí 
umístěn přímo uvnitř haly. 
 Nabízeli jsme naše tradiční ručně vy-
ráběné produkty pro domácí mazlíčky 
jako jsou obojky a vodítka z BioThanu, 
dřevné hračky a „čmuchací“ kobereč-
ky. Představení všech těchto produktů 
nejvíce bavilo naše psí posily, které nás  

doprovázely po celou sobotu a vše tak 
díky této asistenci šlo „levou zadní“. 
Dle fotografií je opravdu vidět, kdo si 
tuto akci nejvíce užil. 

Lucie Hopová
Vedoucí kvality
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Hledáme fotku léta.   
Zapojte se do Velké letní soutěže 
Jak bude vypadat vaše léto? 
Nenechávejte si fotky z letních 
radovánek jen pro sebe 
a podělte se o ně i s dalšími.  
 Povede se vám zachytit vtipná 
momentka? Nebo si naopak na pěknou 
fotografii rádi počkáte? Autoři tří 
nejlepších fotek, které vybereme, 

dostanou pozornost v podobě voucheru 
do vámi vybrané restaurace v hodnotě 
500Kč. 
 A jak se do soutěže zapojit? Skrze 
e-mail redakce@filipa.cz nám můžete 
zasílat fotky z letní dovolené, ať už ji 
budete trávit kdekoliv a jakkoliv. Čas 
na zaslání fotek budete mít do konce 

srpna. Vyhlášení výsledků a zveřejnění 
vybraných výherních fotek proběhne 
v podzimním vydání Filipa Bulletinu. 
Pokud se vám podaří foto s Filipa téma-
tikou, bude foto o to zajímavější.
 Už nyní se velmi těšíme na vaše sou-
těžní příspěvky.  

Redakce
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Lidem kvůli koronaviru před pár měsíci nastaly 
krušné časy a všude na nás útočily hlavně nega-
tivní a smutné zprávy. 
 Naštěstí my Češi jsme národ vtipálků, a tak se vtipy 
o koronaviru šířily prakticky stejnou rychlostí jako samotné 
onemocnění.  Ačkoli naše obličeje kryly roušky, smích pod 
nimi nám nikdo nezakázal.  Protože smích léčí, měli bychom 

se alespoň na chvíli oprostit od všech starostí a trápení a od 
srdce se zasmát, jak již uvedla naše kolegyně ve svém článku 
zkraje tohoto vydání. Maminky se musely změnit v učitelky, 
kuchařky, organizátorky aktivit pro děti a často i pracovnice 
z domova. Tohle všechno zvládnout nebylo vůbec jedno-
duché. Asi se nemůžeme divit, že vzniklo pár vtípků i na 
takové téma:

Pokud budou  
školy ještě dlouho 

zavřené, rodiče  
najdou vakcínu  

dřív než  
vědci.

V životopisu  
máte mezeru.  

Co jste dělal v roce 
2020? Myl jsem  

si ruce.  

V posledních dvou 
měsících si umývám 
ruce tak důkladně, 
že se mi objevila 
razítka z diskoték  

z roku 1990.

Nová adrenalinová 
zábavu v obchodě. 

V igelitových 
rukavicích zkuste 
otevřít igelitový 

pytlík Děcka,  
myjte si pořádně 

ruce, jinak chytnete 
koronavirus.  
Na infekčním 

oddělení  
není WIFI. 

Všichni chodí na 
procházku s pejskem. 
Já mám jenom želvu, 
ale šel jsem taky. Už 

tři dny jsem nebyl 
doma. Stále jsme na 

schodech.

Slyšela jsem,  
že máme opatřit 

roušky i domácím 
mazlíčkům. Kdo nikdy 
nešil roušky pro hejno 

neonek, neví, co je 
krejčovina.

Vláda lže.  
Nevěřte všemu,  

co vám vláda tvrdí! 
Říkali, že při nákupu 

stačí mít roušku  
a rukavice. Dnes 

jsem takhle šla, ale 
ostatní měli i kalhoty 

a tričko.

Lidé koronavirus  
podceňují.  

Regály jsou plné vína, 
ve vinotéce žádné 

fronty. Co chtějí dělat 
doma jen  

s moukou?

Domácí výuka,  
den dvanáctý:  

Do babyboxu v Brně 
někdo nacpal osmiletá 

dvojčata. Bohužel si  
ale pamatují, kde bydlí,  

proto už jsou zpět  
u svých rodičů.      

Nákupní horečka  
už dnes dávno není, přesto 
počáteční šílenství nezůstalo 
bez odezvy:

Ani na hygienická 
opatření, jako třeba 
mytí rukou se nedá 
zapomenout:

A jak to bylo  
s našimi zvířecími 
mazlíčky:


