FILIPA BULLETIN



podzim 2020

03 | 20

Proč personální
oddělení hraje
tak zásadní úlohu
v naší společnosti
strana 2

Zaměstnanecké
benefity
strana 6

Jsme součástí
prvního
elektrického
SUV Enyaq
značky Škoda
strana 9

FILIPA BULLETIN



03 | 20

N OV É T VÁ Ř E

Proč personální oddělení
HRaje tak zásadní úlohu
v rámci naší společnosti?



Gabriela Lachmanová, personální ředitelka

Lidský kapitál výrazně ovlivňuje
úspěch naší společnosti a naši
profesionálové pro lidské zdroje,
kteří se vám v tomto čísle představí, vědí, proč a jak.
Proto personální oddělení hraje tak
zásadní úlohu v rámci naší společnosti.

Uplatňováním správných strategií
lidských zdrojů přispívá k celkovému
úspěchu společnosti a pomáhá
dosahovat podnikatelských cílů. Hlavní
odpovědností je získat, najmout,
rozvinout a zachovat kvalifikované
a motivované zaměstnance, kteří
se mohou ztotožnit s naší vizí
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a hodnotami. Celé personální oddělení
zastřešuje personální ředitelka Gabriela
Lachmanová, která je navíc efektivním
prostředníkem mezi nejvyšším vedením
a týmem, pomáhá tak prosazovat
rozhodnutí a poskytuje důležitou
zpětnou vazbu. 
Redakce FB
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Co nám na sebe



personální oddělení, hala DC4

prozradila Gabriela?
Do Filipy jsem přišla ze společnosti Sonepar, ve které jsem
působila 2,5 roku na pozici HR
manažera. Již více jak 16 let se
pohybuji v personální oblasti,
a přestože práce s lidmi patří
k těm nejsložitějším, stále mě
baví a naplňuje.
Ale příběh by se měl vyprávět od začátku,
ne od konce. Jako většina z nás, ani já
jsem po škole nevěděla, čím bych chtěla
být, pokud nepočítám dětské přání
býti slavnou herečkou – v dětství jsem
navštěvovala dramaťák a v dospělosti
si zahrála co by kompars v americkém
filmu, abych pochopila, že to taková
„sláva a paráda“ není. Vyzkoušela
jsem mnoho povolání od provozního
chemika, fotolaborantku, asistentku
a mnoho dalšího, než jsem potkala svého
„šéfa“ v regionálních novinách, který
ve mně viděl potenciál, a díky kterému
jsem zakotvila v oboru, ve kterém stále
působím. Po jeho boku jsem strávila více
jak 10 let, na které ráda vzpomínám.
A co mě přimělo ke změně? O změně
jsem uvažovala delší dobu, neboť
v bývalém zaměstnání již nebylo kam
růst a práce se stávala příliš stereotypní.
A Filipa byla velkou výzvou. Vždyť postavit
celé personální oddělení od začátku,
o tom by měl každý personalista snít.

Jaká je náplň Vaší práce?
Dalo by se to shrnout do pár slov: „Starám se o lidi.“; Hlavní náplní je veškerá
pomoc nejen vedení společnosti, ale
i všem zaměstnancům, a to jak po stránce
odborné, tak i po stránce duchovní –
vždy si najdu čas na ty, kteří to potřebují.

Jaké jsou aktuální úkoly, které na
Vás čekají?
Ve velmi krátké době se mi
podařilo stabilizovat personální tým
v Kosmonosech. Měla jsem velké
štěstí na Míšu Budskou, která je mou
prodlouženou rukou a následně Anetu
Folprechtovou, kterou u nás vítám jakožto
"nováčka". Nelze však zapomenout ani
na Ivetu Jankovskou, která mě v začátcích
neopustila a snažila se mi pomáhat i přes
svá studia, za což ji velmi děkuji a přeji
mnoho úspěchů na další životní cestě.
Nyní pomalu obracím svou pozornost
k našim chráněnkám. Chci přesně
najít všechny potřeby, na které bych
měla reagovat. Prohloubit své znalosti
o fungování chráněného trhu práce,
abych je mohla poté zodpovědně předat
novému řediteli či ředitelce.
Co se týká žhavých novinek, tak
momentálně připravuji další program
vzdělávání našich zaměstnanců, ve
kterém se tentokrát zaměříme na naše
operátory v logistice. Nadále však

budeme prohlubovat vnitrofiremní
komunikaci a rozvíjet manažerské
schopnosti našich leaderů.

Kdo Vás inspiroval či inspiruje?
Jsem fanda obecné moudrosti. Můžou to
být názory nebo myšlenky, které si přečtu
v knihách, nebo je prostě jen zaslechnu
mezi lidmi. Nejbohatším zdrojem
moudrosti je pro mě život sám o sobě.
Inspirují mě lidi, kteří něco dokázali,
naplnilo je to štěstím a zůstali nohama na
zemi.

Jak odpočíváte? Jaké jsou Vaše
koníčky?
Nejsem zrovna přeborník na odpočinek
a pěstování koníčků, obzvláště nyní. Ale
ráda vařím, protože taky ráda dobře jím.
V týdnu se snažím večer před spaním
číst, o víkendu v případě pěkného
počasí utíkám s rodinou ven, a když je
ošklivo, sledujeme Netflix. Samozřejmě,
že občas zařadím i sportovní aktivitu,
abych si vyčistila hlavu. Pokud se však
potřebuji odreagovat duševně, tak jdu
„ven“ se svými kamarády. Ráda cestuji
a poznávám, což mi letos úplně nehraje
do karet. Ale to, co je pro mě skutečně
osvěžující, je humor. S humorem
a sebeironií se totiž zvládne úplně
nejvíc. 
Gabriela Lachmanová
Personální ředitelka
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Michaela Budská
Vyřizování běžné personální
agendy, jako je příprava smluv
a dalších dokumentů týkajících
se pracovněprávních vztahů,
vstupní školení v oblasti BOZP
a PO, především však administrativní podporu personální ředitelky
má na starosti personalistka
Michaela Budská. Michaela pochází
z Liberce, kde momentálně žije.
Po vystudování Obchodní akademie
začala při studiu vysoké školy pracovat
v administrativě. V dané oblasti působila
několik let. V průběhu této pracovní
zkušenosti se musela studia na vysoké
škole vzdát. Zároveň ale zjistila, že by se
chtěla vydat jiným směrem.
Cesta to nebyla jednoduchá, svoji
samostatnou personální praxi začínala vykonávat v personální agentuře.
Vzhledem k náročnosti pracovní náplně
se rozhodla po nějaké době „přesídlit“
do interního HR. Nyní chodí do práce
s úsměvem, moc jí baví a naplňuje. Ve
společnosti Filipa je sice tepr ve krátce,
ale i za tu chvíli stihla poznat spousty
pracovitých a svědomitých lidí, kteří se
jen tak nevzdávají a mají svou práci rádi.
Cestování do práce z Liberce jí nevadí, čas využívá pro tzv. „nastartování
se“ do pracovního procesu.
Volné chvíle Michaela tráví s rodinou
a čtyřnohým kamarádem (psem). Rádi



Michaela Budská, personalistka

podnikají výlety do přírody a po památkách, nepohrdnou výstavami, běháním
agilit a sportováním. Michaela a její pes
se mohou pochlubit několika výhrami
na výstavách, které se konaly v rámci
celé EU.
Všechny zmíněné zájmy sice Michaele zaberou mnoho času, i přesto si však

užívá každou volnou chvilku, kterou jimi
stráví.
V životě se Michaela řídí mottem: „Co
děláš s radostí, to tě neunaví.“

Proč jste si vybrala právě tuto
společnost?
Společnost Filipa jsem si vybrala na
základě pozitivních referencí od mých
přátel, kteří v okolí Mladé Boleslavi pracují. Některé nabízené služby pro mě
byly známé, jiné pro mě byly výzvou
k tomu, abych si rozšířila svoji praxi.
Viděla jsem zde nové příležitosti a možnosti uplatnit své znalosti a zkušenosti
z personální oblasti.

Jaká je Vaše největší profesní
výzva?
Pro mě je to určitě dobře fungující
personální oddělení. Tzn. správné
nastavení procesů, dobrá komunikace
napříč všemi odděleními, spokojení
zaměstnanci. 
Redakce FB


Michaela se svým domácím mazlíčkem
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Vybudování
personálního zázemí



Nové personální zázemí

Mou první návštěvu prostor určených pro personální oddělení
bych nepopsala zrovna pozitivními slovy. Vstoupila jsem do velké
tmavé studené místnosti, která
na mě působila velmi depresivně a určitě si dle mého názoru
nezasloužila nazývat „personální
oddělení“.
Prostředí dělá hodně – především
místo, kde se uchazeč popr vé setkává
s atmosférou svého zaměstnavatele,
musí vyzařovat pozitivní energii, aby se
všichni cítili příjemně. Budování pracovních, ale hlavně mezilidských vztahů,
jde lépe, když se od pr vního okamžiku
cítíte dobře.
Daly jsme hlavy dohromady a vymyslely, jak dané prostředí zkrášlit,



prosvětlit a hlavně zútulnit. Využily jsme
barevné kombinace zelené, která je barvou přírody, rovnováhy, klidu a naděje.
Zároveň působí uklidňujícím dojmem
a pohled na zelenou bar vu napomáhá
regeneraci a načerpání nové síly, kterou
nejen na personálním oddělení potřebujeme. Lidé mající rádi tuto bar vu jsou
více ochotní pomáhat motivovat ostatní.
V kombinaci s čistě bílou a světle
šedou celou místnost rozzářila. Nábytek jsme uspořádaly tak, aby místnost
nepůsobila chaoticky. Do centrální části
jsme umístily kulatý stůl, aby se zde
uchazeči o práci cítili komfortně.
Z nevyužité zadní místnosti vznikla
zasedací místnost, která primárně slouží
ke školení zaměstnanců, je však využívána i k poradám či jednáním. V budoucnu s ní počítáme hlavně jako se

Školící místnost
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zázemím pro naši logistickou akademii,
která nám vyškolí zaměstnance a posune je tak v kariérním žebříčku.
Využili jsme i původní kuchyňku, kde
máme zázemí nejen pro přípravu jídla,
ale slouží i k jednáním „za zavřenými
dveřmi“.
Díky pomoci našeho nákupčího Martina Uxy máme nejen na čem a u čeho
sedět, ale hlavně vaříme opravdu „dobrý“ kafe a dveře se teď u nás netrhnou.
Tímto bychom chtěly také poděkovat
Jardovi Kabešovi za úpravu interiéru
a květiny, stejně jako Lucce Hopové za
její krásně vzrostlý citrus a slibujeme, že
o ně budeme pečovat s láskou. Gábina,
Míša a Aneta 

Zázemí pro personalisty

Gabriela Lachmanová
Personální ředitelka
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Zaměstnanecké
benefity
Ke konci měsíce července byl
všem zaměstnancům zaslán odkaz
na online dotazník, jenž měl vedení společnosti pomoci nastavit
nový benefitní systém. Dané ankety se zúčastnilo více jak 50 %
všech našich zaměstnanců, tedy
více jak polovina z vás.
Vzhledem k předchozím benefitům
v našich společnostech většina z vás
touží po příspěvku na stravování. Tento
příspěvek se v minulosti týkal všech
zaměstnanců, kteří denně odpracovali
6 a více hodin. Vzhledem k opatřením,
ke kterým muselo vedení společnosti
přistoupit v důsledku koronavirové
krize, byl tento příspěvek spolu s ostatními zrušen. Měli bychom si uvědomit,

že díky tomuto opatření nemusel být
nikdo z nás propuštěn z práce.
V čer vnu tohoto roku Vláda navrhla
tzv. stravenkový paušál, který by mohl
umožnit zaměstnavatelům, vedle závodního stravování a klasických stravenek, nabídnout zaměstnancům také
příspěvek přímo ve formě peněz. Tento
příspěvek se nebude počítat do daní ani
do odvodů pojistného, ale zaměstnavatel si jej bude moci z daní odečíst stejně
jako v případě papírových stravenek.
Daný návrh musí projednat Parlament ČR, tedy Poslanecká sněmovna
a Senát, a nakonec schválit prezident
republiky.
V současné chvíli se naše společnost
nebude vracet k papírovým stravenkám,
ale vyčkáme na konečný verdikt. Do té

doby se snažíme najít jiný způsob daného příspěvku, např. v Kosmonosech
otevřením závodního stravování.
Dalším požadovaným benefitem je příspěvek na penzijní připojištění či životní
pojištění. V průběhu září, na základě
zjištěných výsledků z další ankety, které
nám pomůžou zjistit, zdali a v jaké výši
si přispíváte sami, začneme pracovat
s těmito daty a připravíme návrh příspěvku zaměstnavatele.
Dle uvedeného grafu vidíte, o jaké
další benefity byste měli zájem. Vše je
předmětem jednání a návrhů. Věříme,
že vás již v příštím čísle bulletinu seznámíme s návrhem nového benefitního
systému. 
Gabriela Lachmanová
Personální ředitelka

PŘÍSPĚ VEK NA STRAVOVÁNÍ
PŘÍSPĚ VKY NA PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ
NEBO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
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PŘÍSPĚ VEK NA DOPRAVU
ODMĚNA NA ZÍSK ÁNÍ NOVÉHO Z AMĚSTNANCE
JINÉ – benefity jako ŠA, valorizace, kantýna,
větší počet bezpečí, stálejší kolektiv,
klimatizace...
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Filipa má novou
výkonnou ředitelku
pro podpůrné procesy
Činnosti spojené s pozicí výkonné
ředitelky pro podpůrné procesy od září zastává paní Růžena
Heková, která v naší společnosti
doposud pracovala jako hlavní
účetní.
Tímto bude mít nyní na starost
chod mzdové a finanční účtárny,
IT oddělení a nákupu.

Důvodem pro změnu byl dobrovolný
odchod předchozí výkonné ředitelky Jany Němcové, která tuto pozici
úspěšně vykonávala téměř rok a ke dni
31.08.2020 ukončila svou působnost
v naší společnosti.
Při výběru vhodné kandidátky, která
by paní Němcovou nahradila, vedení
příliš dlouho neváhalo. Paní Heková

přesvědčila nejen prokazatelnými
zkušenostmi v oboru, ale také energií
a zjevnou chutí pustit se do práce.
Tato pozice je poměrně náročná,
Růžena se jí však zhostila nad míru
dobře a Filipa jí přeje i nadále mnoho
úspěchů na její nové pracovní pozici.


Redakce FB

Růžena
Heková
 Růžena Heková, výkonná ředitelka
pro podpůrné procesy

Jmenuji se Růžena Heková
a ve společnosti Filipa jsem ve
srovnání s některými kolegyněmi
poměrně krátce. Pocházím
z malé podkrkonošské vesničky
Čistá u Horek, která není příliš
daleko od sídla naší společnosti
v Lázních Bělohradě.

Ekonomické znalosti jsem získala
studiem oboru Finanční management
na Univerzitě v Hradci Králové. Po studiích jsem nastoupila do společnosti
Suchánek & Walraven, s.r.o. na pozici
finanční účetní. Někteří z Vás tuto společnost dobře znají, zabývá se především výrobou upevňovacích systémů,
montážních lišt, objímek apod.
Po 4 letech jsem dostala příležitost
kariérního růstu a byla mi nabídnuta
pozice hlavní účetní. V této společnosti
jsem získala za 6,5 let mnoho zkušeností v oboru účetnictví, controllingu
i managementu.
Když přišla nabídka pracovat pro
společnost Filipa, váhala jsem, ale
mám ráda výzvy a nabídku jsem nakonec přijala. Byla jsem mile překvapena
ze sídla společnosti v Lázních Bělohra-
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dě. Také mě překvapilo, že společnost
má své provozovny po celé České
republice a nemontují se zde pouze
objímky. Jak jsem se mohla sama přesvědčit, i v této společnosti je možný
kariérní růst, čehož si velmi vážím
a děkuji za projevenou důvěru.
Volný čas nejraději trávím s rodinou
a přáteli. Mezi mé největší záliby patří
volejbal, lyžování a cestování. Ráda
poznávám zajímavá místa v Čechách
a na Moravě, letní dovolenou ovšem
preferuji u moře.
V příštím vydání Bulletinu se Vám
představí paní Eva Brabcová, která
místo mě nastupuje na pozici hlavní
účetní. Ráda bych jí popřála mnoho
úspěchů a pevné ner vy. 
Růžena Heková
Výkonná ředitelka
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Hala DC1A
má již
neuvěřitelných
78 strojních
zařízení
Milé kolegyně a kolegové,
mnozí z Vás již nejspíše
zaregistrovali, že se po našich
silnicích pohybuje další nová
Octavia, která přijíždí již ve své
čtvrté novodobé generaci.
Se sériovou výrobou nového
modelu začala mladoboleslavská
automobilka ŠKODA AUTO a.s.
v průběhu letošních prázdnin, což
nám, pracovníkům z haly DC1A,
přineslo velké změny.
Chcete vědět jaké?
Vždy po ukončení sériové výroby určitého modelu se k nám přesouvá výroba
jeho nárazníků, a někdy i dalších dílů,
jako třeba spoilerů. Znamená to pro
nás, že musíme připravit plochu pro
instalaci několika výrobních zařízení
končícího modelu. Příprava na stěhování zabere několik týdnů, během kterých
se montují přívody vzduchu a energie
na vytipovaná místa a kreslí se několik
verzí layoutu (mapy skladu), než dojde
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Nová strojní zařízení

ke schválení té nejvhodnější.
V tomto případě se jednalo o osm
výrobních zařízeních, které k nám byly
na začátku měsíce čer vence pomocí
těžké techniky přestěhovány, a s pomocí našich pracovníků během několika
hodin zprovozněny.
Nyní nově na těchto zařízeních vyrábíme tyto varianty nárazníků Škoda
OCTAVIA III. generace:
 nárazníky s otvory pro ostřikovače
světel a jejich držáky, toto v celkem
šesti různých variantách předních
nárazníků (4x Škoda Octavia,
1x Škoda Octavia RS a 1x Škoda
Octavia Scout);
 nárazníky s otvory pro SRA senzory
(parkovací senzory) na zadním
nárazníku automobilu Škoda
Octavia Scout;
 nárazníky s otvory pro PLA senzory
na zadním nárazníku automobilu
Škoda Octavia;
 spoilery s otvory pro tažné zařízení
na všech variantách Škoda Octavia

Škoda Octavia III. generace
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III. generace;
Seznam zařízení na hale DC1A se
tímto přesunem rozrostl na počet 78
strojů, pomocí kterých dnes provádíme různé dokončovací práce na
náraznících napříč kompletní historií
výroby automobilů společnosti ŠKODA
AUTO – od pr vního do posledního typu
automobilu Octavia nebo Fabia, ale také
nám prochází rukama nárazníky modelu
Škoda YETI či SUPERB. Hotové nárazníky, které u nás balíme do kartonových
obalů, poté odesíláme k zákazníkům,
což je hlavně ŠKODA PARTS CENTRUM, odkud jsou následně zásobovány
všechny ser visní místa ŠKODA AUTO
po celém světě, a to vše po dobu
patnácti let po ukončení sériové výroby
daného modelu vozidla. V příštím roce
skončí sériová výroba pr vní řady automobilu Škoda KODIAQ a Škoda FABIA
III. generace a my už pomalu budeme
chystat místo na další dodávku strojů. 

Škoda Octavia IV. generace

Marek Hypl
Vedoucí projektu
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Jsme součástí prvního elektrického

SUV Enyaq značky Škoda
Není tomu tak dlouho,
co představila Škodovka své
první elektrické SUV Enyaq,
na jehož montáži se budou
podílet i pracovníci na hale
DC1B. A jak to celé začalo?
Již v průběhu roku 2019 jsme
se začali seznamovat se
společností Rehau Automotive,
s.r.o., pro kterou budeme
nárazníky kompletovat,
a jejími zakázkami.
Vzhledem ke končící spolupráci se společností Plastic Omnium Auto Exteriors,
se kterou koncem roku vyprší tři roky
tr vající kontrakt na výrobu nárazníků
pro Škoda KAROQ, bylo nutné najít
další podobnou zakázku a tou je právě
výroba předních a zadních nárazníků
pro elektromobil Škoda SK316 ENYAQ.
Výroba bude probíhat metodou JIS
(Just In Sequence), kdy se musí do
90 minut v přesném pořadí vyrobit
a vyexpedovat nárazník dle specifikace zákazníka. Projekt bude realizován
v Kosmonosech v hale DC1B na ploše
o rozloze 4 020 m2. Pro montážní linku je
určeno 1 500 m2, zbývající plocha bude
sloužit jako sklad. Skladovat se bude jak
v regálech, tak na podlahové ploše.
Začátek projektu je plánovaný na 5. 10.





Elektrické SUV Škoda Enyaq

2020, měl by tr vat 7 let, tedy do konce
roku 2027. Od projektu očekáváme,
že zajistí stabilní zaměstnání pro 56
zaměstnanců rozvržených do 3 směn.
Předpokládaný objem výroby je 84 481
ks ročně, s tolerancí +/- 15 %, což
znamená, že maximální objem se může
vyšplhat až na 97 153 ks za rok.
Lakované díly k nám budou putovat
z maďarského Uhjartyanu, komponenty
budou dodávány z různých částí světa.
Filipa bude obdobně jako na současném projektu pro zmíněnou společnost
Plastic Omnium zajišťovat celý logistický a montážní proces, materiálový
tok od vykládky a příjmu materiálu,

přes kvalitativní kontroly komponent,
zaskladnění, vstupní kontroly lakovaných dílů, montáže, kontroly elektrického zapojení, vizuální výstupní kontroly
až po společnou sekvenci s Karoqem
a Octavií v hale DC1C se společností
Schenker spol. s r.o. Dále budeme provádět údržbu všech strojních zařízení.
Nárazníky budeme vyrábět ve více
verzích. „Lidová“ verze 5 a dražší verze
6 se svítící maskou chladiče, dále budou vyráběny nárazníky pro modely RS,
Sportline a Laurin a Klement. …
Další variace se týká přední masky,
která bude mít 16 výrobních variant.
Nárazníky budou tvarově rozdílné
a nebude je možné vyrábět na stejných
strojích. Z tohoto důvodu je výrobní
linka o hodně větší než ta stávající pro
Škoda KAROQ.
V současné době máme nainstalovaná skoro všechna výrobní zařízení
a technologie, regálové systémy, funkční IT a začínáme s tréninkem většího
počtu personálu potřebného pro start
projektu. Jednou z věcí, která ještě není
dokončená a která je velmi důležitá, je
správně nastavený layout (uspořádání
haly) výrobní haly, abychom byli schopní vyrábět v požadovaném taktu. 
František Francl
Vedoucí projektu

Strojní zařízení pro montáž nárazníků
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Jablonec
stále roste
Do naší provozovny v Jablonci
nad Nisou se nám po řadě
neúspěšných pokusů podařilo
získat tři nové projekty.
Pr vní projekt, který jsme začali realizovat, je pro společnost Edwards
Lifesciences Czech Republic s.r.o.,
která požadovala uskladnění a následnou distribuci ochranných pomůcek
pro jejich obchodní zástupce v rámci
celé EU. Po dobu dvou týdnů k nám do
skladu proudilo zboží od různých dodavatelů. Po dodání požadovaných počtů
ochranných pomůcek začalo samotné
nabalování dle požadavků jednotlivých
zemí a jejich středisek. Po zabalení byl
materiál rozesílán přepravní službou ke
koncovým osobám. Tento malý projekt
bereme jako vstupní bránu pro další
spolupráci se společností Edwards
Lifesciences.
Další nový projekt, který se v jablonecké pobočce rozběhl, je montáž
průchodek pro společnost Wiska Hopp-

Třetím, největším a zároveň posledním novým projektem je skladování a distribuce
pro společnost Porsche Česká Republika
s.r.o. „Porsche Česká republika s.r.o. se
sídlem v Praze je největším importérem
osobních a užitkových vozidel do České
republiky. V naší zemi zastupuje největšího evropského výrobce automobilů





Ochranné pomůcky pro Edwards Lifesciences Czech Republic s.r.o.

mann GmbH. Zakázka byla původně
alokována na provozovnu v Lázních
Bělohradě. Společnost Wiska však
požadovala stále větší objem dodaných
dílů, proto bylo rozhodnuto, že dalším
pracovištěm bude právě Jablonec nad
Nisou.
V době vzniku tohoto článku máme
za sebou odvoz pr vních smontovaných
výrobků. Věříme, že tento projekt bude
pro naši pobočku přínosem a pracovníci si na novou práci brzy zvyknou. 

Volkswagen Group, mezi jehož značky
osobních vozů patří Volkswagen, Audi,
SEAT, CUPRA, a užitkové vozy Volkswagen,
včetně programu prodeje prověřených
použitých vozů Das WeltAuto a projektu
MOON pro výstavbu nabíjecí infrastruktury.“ Naše společnost vyhrála několik
měsíců trvající výběrové řízení na posky-

 Montáž
průchodek
pro Wiska

tovatele skladovacích a logistických služeb
pro výše zmíněnou společnost. Na naší
provozovně v Jablonci nad Nisou budeme
skladovat marketingové předměty, různé
příručky a palubní literaturu zmíněných
značek dovážených vozů.
Nepůjde pouze o skladování, předměty budeme také rozesílat obchodním
a servisním partnerům našeho nového
klienta. Jablonecká provozovna bude
zastřešovat jak prostory, tak personál,
a začátek spolupráce se neobejde bez
kvalitní přípravy IT oddělení obou společností. Filipa se na následujících pár let
stane partnerem ke zlepšování poskytovaných služeb klienta vůči jeho zákazníkům. Těšíme se na tento prestižní projekt
a spolupráci, ačkoliv před námi stojí
nelehký úkol, musíme obstát v náročném
prostředí prodeje v oboru automotive. 
Michal Fabián
Vedoucí projektu

Předměty Porsche Česká Republika s.r.o.
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Zajímavé projekty
na Lázeňské
Nový zákazník, společnost
E.C.Sys s.r.o., s námi zahájila
spolupráci na začátku května
tohoto roku. Od počátku činnosti
E.C.Sys s.r.o. úzce spolupracuje
se společností LINET spol. s r.o.,
která se v současnosti řadí mezi
pět největších světových výrobců
v oboru zdravotnické techniky.
Hlavní náplní je vývoj a výroba řídících
systémů pro nemocniční lůžka, která
jsou dodávána do celého světa.
Obzvlášť v letošním roce je nemocniční vybavení poptáváno v nadměrném
rozsahu.
Projektů od zmíněné společnosti
jsme díky našim šikovným zaměstnancům na provozně v Lázních Bělohradě
na Lázeňské ulici získali postupem

času více a ve větších objemech. Pr vní
zakázku, kterou se naši pracovníci zabývali, bylo osazování plastových krabiček
akumulátorovými články. Tyto krabičky
jsou po kompletaci expedovány k zákazníkovi jako finální výrobek, který slouží
jako zdroj pro polohovací postele.
Další zakázkou je kompletace chladiče pro elektronickou ovládací desku.
Kompletují se velmi drobné podložky
a matky, proto tuto práci vykonává ryze
ženské osazenstvo. Ženy mají přeci jen
drobnější a jemnější ruce a s malinkými
dílky si poradí lépe.
Nejnovější zakázkou pro společnost
E.C.Sys s.r.o. je kompletace kabelového
svazku pro sdružený podvozek a olepování ovládacího displeje těsnící páskou. 
Marcela Hošková
Vedoucí projektu



Zkompletovaný akumulátor

Budování značky FilipaPET
Již od začátku se značka FilipaPET
zaměřuje na výrobu kvalitních
produktů pro domácí mazlíčky.
Na výrobu vodítek a obojků se používá
originální vysoce kvalitní materiál BioThane. BioThane je obchodní název pro
povlakované popruhy vyráběné v USA.
Vzhledem k tomu, že materiál Biothane je unikátní a patentovaný, rozhodli
jsme se kontaktovat jak výrobce BioThane Coated Webbing Corp, tak americkou
ambasádu v České republice. Důvodem
bylo zvýšení povědomosti o našich
výrobcích, kdy jejich kvalitu a pevnost
podporuje použitý zámořský materiál, sedlářské nýty a spony. Americká
ambasáda zažádala u výrobce o souhlas
a dnes je naše značka na webu americké
ambasády v České republice.
Podobně reagovala i sama firma
Biothane. Náš web Filipapet.cz se jim
velmi líbil a ochotně uvedli odkaz, obrázky a krátké informace o naší značce
na svém webu mezi ostatními výrobci



FilipaPET na stránkách výrobce BioThane

z různých konců světa. Tímto zdaleka
FilipaPET nekončí a dále se pracuje
na budování značky. V srpnu jsme se
přihlásili s dvěma produkty do 7. ročníku
ankety „Český výrobek roku 2020“.
Pevně věříme, že dřevěná aportovací
hračka Brouček a reflexní obojek, které
byly do soutěže přihlášeny, nám přinesou
úspěch. Společným cílem je další podpora a propagace špičkových výrobků
s logem Český výrobek, které vyrábíme.
Vítěz získá ocenění Český výrobek roku
2020. Předání cen proběhne na zám-
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ku Berchtold u Prahy 22. 10. 2020.
Akce bude propagována na Facebooku,
tištěných médiích a dalších portálech.
Držte nám palce, ať vyhrajeme. 
Redakce FB



Aportovací hračka Brouček
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Vážíme si našich zaměstnanců
Uvědomujeme si, že naši zaměstnanci jsou pro naši společnost
velmi důležití.
Jsou základním stavebním pilířem a díky
nim dosahujeme skvělých výsledků. Ve
svých řadách máme zkušené kolegy,



od kterých se rádi učíme, stejně tak
i začínající juniory, kteří nás inspirují
v nových přístupech. Ceníme si především iniciativy a proaktivního přístupu
u zaměstnanců, za které mluví jejich
činy, taktéž těch, kteří setr vají v naší

Monika Kováčová (teamleader Kosmonosy, hala DC1A)

Monika
Kováčová
Paní Monika žije v Mladé Boleslavi,
kde je vlastně již od svého narození.
Vystudovala střední odborné učiliště
strojírenské jako obráběčka kovů. Jejím
posledním zaměstnavatelem byla společnost Schnellecke Bohemia, s.r.o. se sídlem
v Dobrovicích, kde pracovala na pozici

Miroslav
Hubálovský
Pan Miroslav se narodil na Slovensku v Kežmarku, ale od svého
prvního měsíce života žije v ČR, má
i české občanství.
Už více než 40 let je pan Miroslav
spokojeným obyvatelem Poděbrad.
Vystudoval střední odborné učiliště
sklářské jako foukač dutého skla v Poděbradech a jeho prvním zaměstnavatelem
se na velmi dlouhou dobu staly sklárny
Bohemia v Poděbradech. V tomto za-

operátorky balení. Vzhledem k přerušení
činnosti zmíněné společnosti musela
Monika začít přemýšlet o své budoucnosti. Mnoho času jí přemýšlení nezabralo,
potřebovala práci jako každý jiný. Monika
zahlédla v Kauflandu inzerát naší společnosti, na který zareagovala. Nevěděla, co
ji čeká, ale práce se nebála a s balením,
které bylo poptáváno v inzerci, měla
bohaté zkušenosti.
Tak se stalo, že Monika byla v říjnu
2014 přijata a nastoupila do naší společ-

městnání strávil Miroslav přibližně 30 let.
Dalším Miroslavovým zaměstnavatelem
se stala naše společnost, ve které působí
více než úctyhodných 10 let, čímž se
Miroslav řadí mezi „stálice“. Největším
koníčkem Miroslava je jízda na kole, dá se
říci, že za dobrého počasí je to jeho denní
aktivita. Také velmi rád chalupaří a pasivně
se věnuje bojovým sportům. S manželkou
oslavili krásných 40 let společného života,
mají dvě děti a 5 vnoučat.
A co o něm říká jeho vedoucí Hana
Veselá? Míra je velice pracovitý, loajální
a spolehlivý kolega, kterého bych rozhodně nikdy nevyměnila. 
Redakce, FB
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společnosti delší dobu. Jsme rádi, že
vám můžeme v tomto čísle představit
další dva naše zaměstnance Monikou
Kováčovou a Miroslava Hubálovského, kteří naši společnost obohacují již
několik let. 

nosti jako operátorka balení na halu DC4
(pozn. služba/činnost balení ND byla
původně realizována na hale DC4, přesun
na halu DC1A proběhl v dubnu 2018).
Monika byla a je velmi šikovná, práce jí
jde od ruky, a především ji baví, což je
viditelné, naučila se téměř všechny pozice.
Věřte, že to nebylo vůbec jednoduché.
Díky své píli a odhodlání se vypracovala
na pozici teamledera, kde je již téměř
3 roky a zvládne s přehledem zastoupit
i vedoucího směny.
Svůj volný čas tráví Monika v církvi a péčí
o rodinu, kde se na ni těší 5 vnoučat, což
dá někdy skutečně pořádně zabrat.
A co Monču (jak ji všichni říkají) drží
ve Filipě? Správný kolektiv, a především
pan Marek Hypl, její nadřízený, který je dle
Moničiných slov spravedlivý, umí naslouchat a mnohému ji naučil.
Čeho si na Monice cení pan Marek
Hypl? Ochoty, proaktivního přístupu
a chuti neustále se učit novým věcem.
Pan Hypl nezapomíná zmínit neuvěřitelné
pracovní pokroky, kterých Monika za svou
působnost v naší společnosti dosáhla, váží
si jich a obdivuje je. 

 Miroslav Hubálovský
(manipulační dělník, provoz Poděbrady)
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Losování prázdninové

fotosoutěže

Zde jsou výsledky prázdninové
fotosoutěže vyhlášené v minulém
bulletinu. Výherci získávají
voucher v hodnotě 500,- Kč
do jimi zvolené restaurace.

1. výherkyně

Lenka Stiborová s letounem OK – 9821

2. výherkyně

3. výherce

Renata Machalová s naším Filipa Bulletinem

Martin Uxa se svou krávou

Všem výhercům gratulujeme a děkujeme,
že jste se zapojili!

Vzkaz pro výherce: Na e-mail redakce@filipa.cz nebo přes vaše
vedoucí pracovníky nám zašlete místo a název restaurace, kterou
jste si vybrali, abychom vám mohli připravit voucher.
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DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm
umístěna v osmi různých směrech, přečtete 1. a 2. díl tajenky
z písmen doplněných do prázdných políček a 3. díl tajenky po
řádkách z nevyškrtaných písmen.

OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm
umístěna v osmi různých směrech, přečtete tajenku po řádkách
z nevyškrtaných písmen.

BRADKA
CITERA
DALILA
DOKTOR
DRATVE
DRAVEC
EFEKT
KALUŽE
KDOULE
KLIČKA

ANKARA
ANKETA
BARMAN
JAHODA
JOSEFA
KANTOR
KAPELA
KARAFA
KOMETA
KOMORA

KOUKOL
KRÁLÍK
LAVICE
LEBEDA
LEKCE
LIŠÁCI
LOPOTA
ODKLAD
ORNICE
OSLAVA

OSLICE
PARTIE
RELACE
RESORT
ROZETA
ROZKOL
SFINGA
ŠINDEL
ŠKŮDCE
TABULE

TRNAVA
VÝJEZD
VÝKVĚT
ZÁZRAK
ŽERNOV

SUDOKU
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KUTHAN
KVĚTEN
LEKTOR
LITERA
NÁMAHA
NEKLID
NEVADA
NOMÁD
ODSTUP
OPERA

OSLAVA
OSTROV
OŠATKA
PATNÍK
PAVLÁN
PLOTNA
POHODA
POKRA J
POŠTA
SERIÁL

SMRČEK
STATIK
ŠALMA J
TAKTIK
TASTRY
TOLUOL
TREPKA
VALUTA
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POZOOOOOR, máme pro vás novinku! Přinášíme vám zbrusu nové
výhry za zaslanou tajenku a soutěžní otázky! Nemáte doma zvířecí
mazlíčky a klasický balíček byste nevyužili? Pokud tomu tak je,
připravili jsme pro vás výběr produktů s logem naší společnosti
(dámské a pánské hodinky, outdoorová osuška, zápisník, nákupní
košík a jiné). Volba je čistě na vás.

I v tomto čísle opět soutěžíme o tři výhry. Stačí odpověď na tyto soutěžní
otázky:
1) Co je Tádž Mahal?
2) Jak zemřel Ludvík Jagellonský?
Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku pošlete do 7. 11.
2020 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je předejte svému nadřízenému.

Jsme velmi rádi, že jste během letního období byli aktivní a zásobili jste
nás hromadou odpovědí! Jak je již zvykem, losujeme pouze 3 výherce.
Štěstí se tentokrát usmálo na tyto výherce: Dana Pultarová, Tereza
Schmidtová, Stanislava Heiková. Výhercům moc gratulujeme! Jakmile si
vyberete vaši výhru, nahlaste ji prosím svému nadřízenému a bude vám v co
nejbližším termínu doručena. Všem zúčastněným jarní soutěže děkujeme.
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Děkujeme, že nám pomáháte budovat
značku a jste součástí našeho příběhu.

Připojte
se k nám

Filipa PET
Filipa – Chráněná dílna

F i l i p a , s . r. o .

filipa_pet

