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Bitvu o zaměstnance vyhrávají ti,

kteří umí motivovat
Není sporu o tom, že na současném trhu práce je čím dál tím
těžší zaměstnance dobře motivovat a získat jejich loajalitu. Proto
i naše společnost chce začít své
zaměstnance doslova hýčkat,
a tak s novým rokem zavádíme
nové zaměstnanecké výhody.
V návaznosti na letní dotazník týkající
se nabídky zaměstnaneckých benefitů,
kdy byl největší zájem o příspěvky na
penzijní připojištění nebo životní pojištění, a dále pak o odměny za věrnost či

životní jubileum, jsme pro Vás připravili
níže uvedenou nabídku. V pr vní řadě se
v tomto článku zaměříme na příspěvky
na penzijní připojištění či životní pojištění. Podmínkou pro daný příspěvek je
ukončená zkušební doba zaměstnance
a minimální úvazek 35 hodin/týdně.
Každý zaměstnanec si musí předem vybrat, na kterou z uvedených
variant bude chtít přispívat. Ti, co mají
již uzavřené smlouvy, vyplní formulář
Žádost o příspěvek zaměstnavatele na
penzijní připojištění (doplňkové penzijní

spoření) nebo životní pojištění, a spolu
s kopií smlouvy a dokladem o tr valém
příkazu předají na mzdovou účtárnu:
mzdovauctarna@filipa.cz. Formuláře
jsou k dispozici u vedoucích zaměstnanců, na personálním oddělení či ve
mzdové účtárně. V každém případě, při
zájmu o daný příspěvek, kontaktujte
v pr vní řadě našeho smluvního makléře,
pana Karla Lukeše, karel.lukes@img.cz,
tel. 739 709 006. Nezáleží na skutečnosti, zdali již máte smlouvu uzavřenou
či nikoliv. 

Ve druhé řadě Vám nyní přiblížíme odměny za věrnost a životní jubilea. Podmínkou pro příspěvek za
věrnost je opět minimální úvazek 35 hodin týdně a věrnost se počítá už po odpracování jednoho roku, a to:
Pracovní výročí:
1 – 2 roky

každý rok v měsíci prosinec 2 500 bodů

3 – 5 let

každý rok v měsíci prosinec 3 500 bodů

6 – 10 let

každý rok v měsíci prosinec 5 000 bodů

11 a více let

každý rok v měsíci prosinec 10 000 bodů

Příspěvek při životním jubileu 50 nebo 60 let náleží všem zaměstnancům po odpracování jednoho roku,
a to takto:
a) Při minimálním úvazku 35 h

5 000 bodů

b) Při úvazku 30 h a méně

2 500 bodů
benefitními body ušetříte 31 % oproti
mzdě. Jsou totiž daňově zvýhodněné
a neodvádí se z nich zákonné pojistné
a daň z příjmu.
Čerpat je můžete během 12
měsíců od pr vního načtení bodů.

N

ZASKOČILY VÁS BODY?
Nemusí, pro dané odměny jsme
zvolili systém Cafeterie (= systém
odměňování, kdy zaměstnanci získávají
body, které následně vymění za zboží
či služby). 1 bod = 1 Kč. S těmito
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Cafeterii můžete využít i pro další
benefit spočívající v převodu osobního
ohodnocení. Každý měsíc se můžete
rozhodnout, zdali chcete své osobní
ohodnocení vyplatit ve mzdě, či si ho
převést, ať už celé nebo jeho část. 
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Pojďme si daňové zvýhodnění ukázat na konkrétním příkladu. Pokud jezdíte na dovolenou s cestovními
kancelářemi, můžete každoročně uplatnit až 20 000 Kč v benefitních bodech, což činí úsporu viz níže:
• Pokud si ponecháte 20 000 Kč ve mzdě, po
odečtení všech zákonných pojištění a daně z příjmů,
Vám ve výsledku zůstane pouze 15 850 Kč.

Zájezd v hodnotě 20 000 Kč

• Za stejný zájezd v hodnotě 20 000 Kč tak budete
muset vynaložit více jak 4 000 Kč svých zdaněných
peněz.
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Mzda

Benefity

Daň z příjmů

3 165 Kč

0 Kč

Zdravotní pojištění

1 172 Kč

0 Kč

Sociální pojištění

1 692 Kč

0 Kč

Vidíte ten rozdíl?

26 029 Kč

20 000 Kč
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Během podzimních měsíců probíhalo
výběrové řízení na společnost, která
nám cafeterii zastřeší. Vítězem se stala
společnost BENEFITY a.s., díky které
budete své body spravovat v on-line
systému. Kromě přihlášení přes webové
rozhraní disponuje společnost také
mobilní aplikací BENEFITY. Aplikaci je
možné využívat na chytrých mobilních
telefonech s operačním systémem
Android nebo iOS. Je možné ji zdarma
stáhnout na Google Play nebo v App
store.
V aplikaci je možné sledovat stav
svého konta a historii transakcí,
spravovat svůj účet, vyhledávat
obchody, ve kterých lze nakupovat
nebo přes ni u určitých dodavatelů
přímo realizovat nákup. Funguje
tedy obdobně jako když se uživatel
přihlásí do webového rozhrání přes
stránky www.benefity.cz, které je

plně responzivní pro všechny webové
prohlížeče chytrých telefonů.
Benefity tak mohou z cafeterie
čerpat zaměstnanci nejen v kancelářích,
ve výrobních a logistických provozech,
ale i na provozech chráněného trhu
práce. Každý ze zaměstnanců může
zohlednit své priority a životní potřeby,
a vybírat takové výhody, které jsou pro
něho skutečně motivující. Partnerská
síť cafeterie BENEFITY a.s. aktuálně
čítá více než 11 tisíc obchodních
míst v celé České republice a je stále
otevřená. Měsíčně navazují spolupráci
desítky dodavatelů zboží nebo služeb,
a počet e-shopů i kamenných poboček
se průběžně rozrůstá.
Myslíme i na pečlivé zaškolení všech
uživatelů. Všichni zaměstnanci se
mohou kdykoli obrátit na zákaznickou
linku, komunikovat prostřednictvím
chatovacího okna nebo zpráv na

facebooku. Pracovníci společnosti
BENEFITY a.s. jsou připraveni každému
obratem poradit.
Bližší informace k benefitnímu
programu Cafeterie Vám podá
personální oddělení či mzdová účtárna.
Abyste mohli začít své benefity
čerpat, potřebujete BENEFITY kartu
s číslem. Ta Vám přijde v brzké době
spolu s informací, jak se do online
cafeterie přihlásit a jak benefity
nakupovat.
Není toho málo, co jsme pro vás
všechny od nového roku připravili.
I nadále se budeme motivací našich
zaměstnanců zabývat. Mějte však na
paměti, že největší výhodou zaměstnání
ve společnostech Filipa je zázemí silné
a dynamické společnosti s možnostmi
osobního rozvoje. 
Gabriela Lachmanová
Personální ředitelka
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EDITORIAL

Vážení kolegové, spolupracovníci,
máme zde konec roku a přede
dveřmi vánoční svátky. Na místě
je tedy klasická otázka:. „Jaká je
bilance letošního roku?“ „Nečekaná! Covid, covid a zase covid. Ze
všech stran toto téma.“

Vážení čtenáři, vážené čtenářky,
přechod z jednoho roku do
druhého je tradičně spjat s
myšlenkami, co z uplynulého
roku stojí za to uchovat v paměti.
Mezi tím zapamatovatelným jsou
určitě nové zkušenosti, které jsme
během končícího roku všichni
získali.
Ať už byly kladné či záporné,

Popr vé v našem životě řešíme
hygienická opatření, strach z nákazy,
odbytovou nouzi v zaměstnání, děti bez
školní docházky a tak dále. A bohužel
musí někteří, stejně jako je tomu
v mém případě, řešit ztráty nejvyšší,
a to odchod našich blízkých…

pomohly nám v zaměstnání
i soukromém životě dívat se na věci
a nastalé události z více úhlů pohledů.
V rodinách, společnostech a vlastně
téměř všech zemích se odehrálo
mnoho životních příběhů, které měly
různé konce. Pevně věřím, že příběh
naší společnosti se stal velmi cenným,
a každému z nás dal možnost pochopit
její filozofii a cíle. Jsem pyšná, že

Tento rok hodně bral. Závěr roku
bude také jiný, nový. Proto alespoň na
vánoční svátky zachraňme co nejvíce
z našich tradic a zvyků. Místo on-line
nakupování kolikrát nepotřebných
dárků dejme přednost osobnímu
setkávání a strávení vánočních svátků
v kruhu svých rodin a přátel.
Rok 2020 hodně bral, ale i dával.
Společnými silami jsme letos zvládli
mnoho pracovních výzev, a nejen těch
pracovních...
Jako společnost Filipa z této
bezprecedentní doby vycházíme
úspěšně. Nejenže jsme krizi překonali,
ale ještě jsme nastartovali nové projekty
a vyřešili spoustu úkolů, což nám
umožňuje do nového roku vstoupit opět
silnější. I proto věřím, že nový rok bude
poklidnější a přívětivější.
Za společnost Filipa Vám všem velmi
děkuji a přeji krásné prožití vánočních
svátku a do nového roku pevné zdraví
a mnoho úspěchů. 
Hezké svátky
Leoš Vrbata, jednatel společnosti

jsme všichni společně dokázali ustát
těžká období bez velkého negativního
dopadu, protože ne všem společnostem
se to během již tolik zmiňované
covidové situace podařilo.
Vážím si toho, že jsem v roce 2020
dostala příležitost podílet se velmi úzce
na vydávání našeho Filipa Bulletinu.
Měla jsem tak možnost poznat mnoho
úžasných lidí a vyslechnout si spousty
zajímavých životních příběhů, které mě
rovněž ovlivnily. S velkou úctou děkuji
Vám všem, byli jste nedílnou součástí
této tvorby, protože bez Vás by časopis
neměl „duši“.
A jaké poselství bych Vám chtěla
sdělit do blížící se nového roku? Snad
jen, važte si s úctou všech napříč
generacemi, naslouchejte, pomáhejte,
dávejte, vracejte a také nezapomínejte
na sebe.
Všem přeji pokoru, vděčnost, radost,
a hlavně pevné zdraví. Tolerance,
pochopení a trpělivost, ať Vás provází
každým novým dnem. 
Redakce FB

FILIPA BULLETIN: časopis pro zaměstnance společnosti Filipa. Vychází každé tři měsíce. Vydává Filipa, s.r.o., Sídlo společnosti a místo vydávání časopisu: Lázeňská 184, 507 81 Lázně Bělohrad,
IČ 25282875, DIČ CZ25282875. www.filipa.cz. Registrační číslo udělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 22704. Obsah čísla připravila redakční rada ve složení: Leoš Vrbata, Gabriela Lachmanová,
Lucie Hopová, Veronika Volák Timková. Grafické zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím posílejte na emailovou adresu: redakce@filipa.cz
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Postavili se výzvám
a nastartovali

svůj profesní rozvoj a kariérní růst
Věříme, že naši zaměstnanci dosahují nejlepších výsledků, pokud
jsou jejich zájmy a dovednosti
v souladu s jejich prací, a proto
se snažíme tohoto souladu dosáhnout.
Každou chvíli se v naší společnosti
otevírá nespočet nových příležitostí
a záleží jen na zaměstnancích samotných, zda si některou z nich vyberou,
protože jen oni sami nejlépe vědí, co
je zajímá a naplňuje. Sami jsou zodpo-

vědní za směřování své kariéry a my jim
k tomu nabízíme celou řadu procesů
a nástrojů zaměřených na kariérní
a profesní růst.
Osobní růst a rozvoj umožňujeme díky otevřenému dialogu včetně
strukturované zpětné vazby, předávání
znalostí a příležitostí pro kariérní kroky
více směry např. práce na různých projektech, přesuny mezi různými provozy
nebo změny mezi pozicemi.
Co pro Váš profesní rozvoj a kariérní

růst můžete udělat Vy? Především je
třeba mít svoji osobní vizi, vymezit své
vlastní životní centrum naplněné pocitem jistoty a bezpečí, přidat zaměření
na profesní růst a Vaše kariéra brzy
poroste tak, jako u našich stávajících
kolegů, kteří se postavili výzvám a nastartovali svůj osobní růst. Ani oni nezapomínají, že je třeba na sobě pracovat
a jít si za svým cílem.
Níže už něco o našich kolezích, kteří
se nebáli přijmout výzvu. 

Otto
Smolík
Na pozici ředitele chráněného
trhu byl nově koncem listopadu
jmenován Ing. Otto Smolík. Vedení společnosti se rozhodlo využít
jeho zkušeností jak z předcházejícího působení v manažerských
pozicích mimo korporaci Filipa,
tak i na základě jeho působení
na provozovně v Lázních Bělohradě, ulice Václavská, která byla za
jeho vedení stabilizována a poté
přešla k trvalému růstu.



Životním mottem Otty je citát Tomáše Bati „Kdo chce, ten najde způsob,
jak toho dosáhnout, kdo nechce, hledá
možnost, jak to okecat.“
Otto má rád přímé jednání, které je
v souladu s jeho velkou láskou k bojovým sportům. Právě bojovníci ctí
kodex, kter ý vede k užšímu kontaktu

s lidmi a tím k pozitivní motivaci.
Pr vním úkolem, kter ý je potřeba naléhavě vyřešit, je stabilizace a přechod
k růstu na provozovně v Bojkovicích,
kde došlo k celkovému poklesu.
Cílem je tento provoz posílit a dále
v regionu hledat další možnosti rozvo-

Ing. Otto Smolík, ředitel CHTP
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je. Co nám na sebe Otto ještě prozradil? Miluje hru na bicí, je celoživotní
„rocker“, rád si zatrénuje box, ale
v protikladu k tomu miluje okamžiky
ticha, kdy může malovat, číst si literaturu faktu a zapálit si dobr ý doutník. 
Redakce FB
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Eva
Brabcová
Eva Brabcová působí v korporaci Filipa od 1. 10. 2019, kdy po
mateřské dovolené nastoupila
na pozici samostatná účetní. Eva
byla od začátku přesvědčena, že
nechce dělat kariéru, má 2 malé
děti a chce se věnovat jim.
Člověk míní, život mění. Uběhly 2 měsíce a Eva čím dál častěji přemýšlela nad
tím, že se na dané pozici nudí. Vzhledem k organizačním změnám byla Evě
nabídnuta pozice controllingu, kterou
velice ráda přijala. „Nebylo to ale úplně
to, co by mě bavilo…z mé strany to
byl asi více reporting než controlling,“
přiznává Eva.
Štěstí jí však přálo, uvolnilo se místo
hlavní finanční účetní, o kterou projevila zájem. Účetnictví je to, co Evu baví
a naplňuje, a je velice ráda, že dostala

Martin Uxa



Martin Uxa, centrální nákup

Pan Martin Uxa do naší společnosti nastoupil dne 12.01.2018.
Ve svém předchozím zaměstnání
strávil téměř 14 let a vystřídal
více pozic. 2 roky pracoval jako
logistik, poté se věnoval zákaz-



Eva Brabcová, hlavní účetní

další příležitost a konečně má pocit, že
je přesně tam, kde má být, i když je to
občas náročné skloubit práci s rodinou.
A jaké má Eva vzdělání a zkušenosti?
Vystudovala UJEP, fakultu sociálně-ekonomickou, obor peněžnictví.
Následně začala pracovat jako účetní
v menší obchodní firmě a studovala
dálkově ČZU, fakultu provozně-ekono-

mickou. Po ukončení studia Eva odjela
do Anglie, aby se zdokonalila v angličtině. V Anglii Eva strávila 2 roky, jak
ona sama říká „2 roky prázdnin“, kdy
pomáhala rodině se 4 kluky. Další praxi
Eva získala v oboru auditu a účetnictví
pro malé i velké společnosti (Crystalex,
Bohemia Porcelán, Veba, Beko,
WizzAir). 

nické kvalitě a posledních 10 let
strávil vedením vnitropodnikové a zákaznické logistiky, kde
nasbíral mnoho zkušeností, které
později náležitě uplatnil v procesech naší společnosti.

zodpovídá za včasnou vykládku sekvencovaného materiálu, se Martinovi
podařilo tento projekt velmi úspěšně
stabilizovat a nastavit s pomocí IT takový systém, který nejen zamezil lidským
chybám, ale také usnadnil práci všem
pracovníkům.
V rámci reorganizace uvnitř naší
společnosti dostal Martin v polovině
roce 2020 nabídku přejít ze své již tehdy velmi dobře zajeté pozice vedoucího
projektu na pozici vedoucího nákupu.
Bylo to samozřejmě něco naprosto
nového, ale opět velmi zajímavého, jak
nám Martin přiznal. Dnes je velmi rád
za nové zkušenosti, které tak postupně
na této pozici získává. Martin by se rád
zhostil nové pozice tak, aby i zde mohl
něco zanechat stejně, jako tomu bylo
dříve na Linefeedingu.
My pevně věříme, že se mu podaří
vše, co si přeje, a přejeme nejen jemu,
ale všem těmto „odvážlivcům“, kteří se
nebojí výzev, mnoho úspěchů. 

„Můj pr vní den v této dynamicky se
rozvíjející společnosti zahájila má
sympatická kolegyně Lucie Hopová,
která mě uvítala a vyzvedla přímo před
domem,“ vzpomíná Martin.
Pr vní týden se rozkoukával na hale
DC3, kde nasával atmosféru JIS logistiky, která tehdy byla pro Martina něčím
úplně novým a přiznal, že z toho byl
neskutečně fascinován. O něco později
začal působit na projektu Linefeeding
přímo v závodě zákazníka Škoda Auto
a.s., kde naši zaměstnanci zásobují
montážní linky díly dodanými nejen
z externích logistických skladů, ale od
přímých dodavatelů.
I přes vysokou rizikovost tohoto
projektu, přeci jen se jedná o poslední
pracoviště před montážní linkou, které
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Marketingový
sloupek
Milí kolegové, v našem bulletinu
na tomto místě s Vámi budeme pravidelně sdílet pohled na
aktivity marketingu za uplynulé
období. Budeme Vám zde také
představovat naše plány na následující kvartál.
Věřte nám, budeme nejšťastnějším
oddělením „pod sluncem“, pokud nám
řeknete, co si o tom všem myslíte a přidáte k tomu i své nápady. Naším cílem
je, aby se marketing stal koníčkem celé
korporace. Víc hlav víc ví. Navíc věříme,
že když budeme všichni hrdě sdílet výsledky naší práce, bude naši firmu brzy
všude vidět. A přesně to se stane velmi
dobrým základem našeho budoucího
úspěchu.
Kdo jsme, co jsme udělali a co chystáme?
Naši partu doplnila před několika
týdny slečna Petra Voňková (představení níže), která u nás bude vytvářet
zejména takzvaný Obsahový marketing.

Petra
Voňková



Petra Voňková, Specialistka marketingu

Moderním a oblíbených způsobem,
tedy vyprávěním příběhů, bude naši
společnost zviditelňovat, a přibližovat
ji široké i odborné veřejnosti. Začala
zpracovávat příběhy produktů FilipaPET a jejich kategorií na e-shopu, kde
zatím tyto příběhy chyběly a návštěvník
webu nedostával informace důležité pro
nákupní rozhodnutí. Zaměřila se také na
příběhy o nás, o projektu a o použitých
materiálech. Nový směr našeho marketingu nám externě pomáhá nastavit pan
Karel Maroušek. Vytvořil pro nás zajímavé marketingové strategie. Nejen pro
FilipaPET, ale také pro většinu dalších
aktivit korporace Filipa.
Jeho základní motto zní: „Co neměří,
to neřídí.“ Jako pr vní krok pan Maroušek nastavil a propojil naše aktivity
na internetu a propojil je s měřícími,
analytickými a reklamními nástroji. My
jsme nyní schopni všechny naše marketingové aktivity měřit a vyhodnocovat
jejich efekt. Pan Maroušek nezapomněl
ani na reklamu Vzhledem k tomu, že

reklama je zaměřena na opakované připomínání FilipaPET návštěvníkům webu,
budete i Vy vídat na internetu naše
reklamy. Zobrazování těchto reklam
je zadarmo, ale za prokliky platíme.
Žádáme Vás, abyste na reklamy neklikali. Doporučujte nám, co bychom ještě
mohli inzerovat, ale prosíme neklikejte
na ně.
A co našemu novému marketingu
pomůže nejvíce kromě Vašich nápadů,
fotek a příběhů? Dostaňte náš obsah
sociálních sítí do všech koutů republiky,
ke všem Vašim přátelům. Sdílejte, lakujte, komentujte, sledujte, přehrávejte,
označujte. My Vás podpoříme perfektně zacílenou reklamou, která bude na
náš e-shop průběžně přivádět nové
a nové majitele domácích zvířat, a všem
připomínat, že právě nákupem našich
výrobků chtěli udělat radost sobě, svým
nejbližším a zvířecím parťákům. Velmi
se těšíme na naši budoucí spolupráci
a úspěch. 

Jmenuji se Petra Voňková, pocházím z městečka Miletín, které
není daleko od Lázní Bělohradu, a na které nedám dopustit,
především na místní miletínské
modlitbičky. Nejvyššího vzdělání
jsem dosáhla na Vyšší odborné
škole v Hořicích, kde jsem okrajově studovala také management
a marketing.

práci v pozitivním duchu s úsměvem.
Na pozici marketingové specialistky
jsem se přihlásila se zájmem získat nové
zkušenosti a posunout se v osobním
vzdělávání.
V dnešní době není zase tak úplně
jednoduché získat jako mladá holka
práci, zvlášť v takovém oboru. Jsem
vděčná za tuto šanci a doufám, že se
bude dařit.
Co se týče mého volného času,
mám ráda výlety s přáteli, cestování
s přítelem, a hlavně přítomnost veselých a vtipných lidí, kteří umí život brát
s nadhledem, obzvlášť pak v této těžké
době. Závěrem přeji všem krásné svátky
bez negativních emocí po boku svých
milovaných osob a rodiny. 

A byl to právě marketing, který mě
zaujal nejvíce. Po úspěšném získání titulu DiS. jsem zvažovala, zda pokračovat
dál ve studiích a získat titul Bc. nebo jet
do USA, strávit tam léto plavčíkováním.
Zvolila jsem si USA a nelituji toho, byl to
prozatím nejlepší zážitek v mém životě.
Dosavadní pracovní zkušenosti mám zejména v oblasti gastronomie a cateringu. Baví mě komunikovat s lidmi a vést
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Voňková Petra
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NOVINKY Z PROVOZŮ

Zajímavé jednorázové projekty
v Poděbradech
Každý rok máme možnost spolupracovat s našimi zákazníky
i na takzvaných jednorázových
projektech, což bývá pro naše
zaměstnance velmi zajímavé.
Jedním z těchto zákazníků je Tiskárna
Grafico s.r.o. se sídlem v Opavě, pro
kterou jsme kompletovali omalovánky.
Tato práce vyžadovala přesnost a preciznost. Nejpr ve nám byly zaslány

sady po 16 kusech, následně jsme byli
požádáni o další výpomoc a přišly sady
po 4 kusech.
Omalovánky jsme skládali přibližně
14 dní. Práce spočívala v kompletaci
jednotlivých listů omalovánek, které
byly očíslované a vkládaly se
do desek.
Z naší dílny se omalovánky odvážely na zatavení do folie, poté putovaly
přímo do Německa. 

Dalším projektem bylo balení
hmoždinek pro společnost Truhlář a spol., s.r.o. Zmíněná společnost pro nás není až tak neznámá, již jsme pro ně hmoždinky
balili, ne však napřímo, ale přes
společnost BARTON Market
servis, s.r.o.



balení hmoždinek

Tentokrát nás oslovili napřímo a požádali o výpomoc s novou zakázkou,
se kterou jsme ještě žádnou zkušenost
neměli. Činnost spočívala ve skládání



kompletace omalovánek

kartonových krabiček, jejich označení etiketou s EAN kódem a následné
naplnění správným množstvím hmoždinek.
Výborným pomocníkem na tomto
projektu stala váha, díky které se dalo
zkontrolovat správné množství kusů.
Naši zaměstnanci se velmi osvědčili a opět prokázali svou flexibilitu
a zručnost. Tato jednorázová akce byla
původně plánována na 8 pracovních
dní, zvládli jsme ji však již za 6. 

Vedoucí provozu Hana Veselá konstatuje, že někteří naši zaměstnanci mají rádi výzvy v podobě
krátkodobých projektů a už se těší na další. Snad se této provozovně opět podaří sehnat další
zajímavý projekt, i když jen krátkodobý.

Lázeňská získala ocenění
v anketě Český výrobek
roku 2020
V předchozím čísle (podzimní vydání) jsme Vás informovali o tom,
že se provozovna na Lázeňské
ulici v Lázních Bělohradě zúčastní s produkty z řady FilipaPET
ankety Český výrobek roku 2020.

Bezpečnostní reflexní obojek z Biothanu získal stříbrnou medaili. Aportovací
hračka pod názvem „Brouček“ obdržela bronzovou medaili. 
Redakce FB

Oba naše přihlášené výrobky
získaly ocenění, což nás velmi potěšilo a svědčí to o skvělé práci našich
zaměstnanců.
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N OV É T VÁ Ř E

Opět se v našem Filipa Bulletinu
vracíme k rubrice „Nové tváře“.
Každý z nás jistě zaznamenal pohyb nových kolegů v naší společnosti. Smyslem této rubriky je
seznámit stávající zaměstnance s novými „přírůstky“ a prostřednictvím několika otázek přiblížit
jejich pracovní minulost, zkušenosti a zájmy.

Aneta Folprechtová
Personální tým v Kosmonosech
se v září rozšířil o nového člena,
je jím Aneta Folprechtová, kterou
Vám představíme v následujícím
článku.
Aneta Folprechtová získala zkušenosti
v oblasti HR díky personální agentuře,
kde zastávala pozici obchodní manažerky. Její práce zahrnovala nejen obchod,
ale i pracovněprávní náležitosti.
Po šesti letech práce v agentuře
Aneta cítila, že potřebuje změnu, chtěla
nadále setrvat v oboru HR, ale uvítala by
možnost posunout se jinam a získat nové
zkušenosti. Práce s lidmi Anetu nejen
baví, ale i naplňuje. Jednoho dne si přečetla inzerát na volné místo administrátora HR se zkráceným úvazkem. Takový
druh úvazku hledala poměrně dlouho,

ráda by se naplno věnovala svému malému synovi. Chvíli váhala, zda odpovědět,
ale interní HR byla výzva. Po setkání
s Míšou a následně s Gábinou měla
Aneta jasno. Líbilo se jí upřímné jednání
a vize její nadřízené Gabči, jak jí Aneta
říká, jak by mělo personální oddělení
fungovat. Hlavním úkolem administrátora
HR je agenda agenturních zaměstnanců
a personální inzerce.
„Vím, že se nám společně podaří
postavit personální oddělení nejen k naší
spokojenosti, ale i ke spokojenosti ostatních zaměstnanců včetně majitele společnosti. Jsem tady krátce, ale už jsem
zjistila, že je tady mnoho skvělých lidí,
kteří mají svojí práci rádi,“ říká Aneta.
Svůj volný čas Aneta tráví s rodinou
a přáteli. Ráda cestuje, ale tento rok jí

příliš nepřeje, pomine-li krásy ČR. Hlavu
si čistí sportem, v zimě lyžuje, během
ostatních období si ráda zaběhá. 



neta Folprechtová, personální
A
administrátorka

Jaroslav Bouchal



Jaroslav Bouchal, vedoucí projektu CKD

Dalším nováčkem, tedy novým
zaměstnancem, který k nám
nastoupil začátkem října, je
Jaroslav Bouchal, jenž přebral
nelehký úkol jako vedoucí
projektu na hale DC4.
Jedná se o jeden z klíčových projek-

tů pro zákazníka Škoda Auto a.s., a to
Crossdock CKD dílů pro závody společnosti Škoda Auto a.s. v Rusku. Denně
se z tohoto logistického centra expeduje okolo 30 CNT (přepravní kontejnery) s materiálem pro zajištění výroby
automobilů značky Škoda v závodech
Kaluga a Nižnij Novgorod.
Jarda (jak mu běžně všichni říkají) se
narodil v Pelhřimově a vyrůstal v Jičíně,
kde nyní žije.
Po téměř 17 letech práce v jedné
společnosti v oboru logistiky na své
profesní cestě dorazil k nám, do místa,
kde najednou viděl svou budoucnost
jinak.
Jarda je od přírody člověk, který
potřebuje mít ve všem systém a všechno dobře zorganizované. Jedině tak
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ví, že svůj čas využívá na maximum
a jeho práce je efektivní. I přes nepřízeň
osudu, která Jardu potkala v podobě boje
o vlastní zdraví, prokázal, že je v něm
síla bojovníka a tento boj vyhrál. Jak
sám říká, vyšel z toho mnohem silnější
a rozhodl se spoustu věcí ve svém životě
změnit a stanovit si životní priority. Svůj
volný čas tráví s rodinou, přáteli nebo na
fotbale a u dalších sportovních aktivit.
Závěrem nám přiznal, že bude mít
radost, když se podaří v naší společnosti vyladit vše tak, aby se mohla bez
zádrhelů dále rozvíjet. Velkou odměnou
mu pak bude více se usmívající majitel
firmy, manažer nebo zákazník, a jeho
tým, který bude pracovat ve větší pohodě a souhře. 
Redakce FB
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F I R E M N Í B O H AT S T V Í

Na výsledky, kterých v práci dosahujeme, jsme hrdí. Vážíme si našich zaměstnanců, které považujeme
za hlavní zdroj úspěchu naší společnosti, proto Vám přinášíme další příběhy našich zaměstnanců z
různých provozů.

Taťána Felbrová
Paní Taťána k nám nastoupila
v lednu 2017 na provozovnu
v Lázních Bělohradě, kde je
nejen sídlo naší společnosti
a administrativa, ale také
provozovna chráněné dílny.
Pracuje na pozici dělníka. Co
všechno u nás zvládá?
Vydává korále domácím pracovníkům, balí ventilátory, a také houbičky na
balicím stroji. Práce, kterou vykonává,
je velmi rozmanitá, a paní Taťána se díky
tomu naučila velmi mnoho.
Narodila se v Trutnově a nyní žije
v Březovicích u Hořic, kde se jí moc líbí.
V minulosti pracovala jako přadlena ve
společnosti Miltex Miletín. Ve svém volném čase Taťána ráda čte. V naší společ-



Taťána Felbrová, dělnice v CHD Lázně Bělohrad


nosti se paní Táně líbí práce ve skvělém
kolektivu, kterou si velmi pochvaluje
a spolupráce s vedoucí projektu, což je
Marcela Hošková. Co nám o paní Táně

prozradila Marcela Hošková? Táňa je
velice šikovná a spolehlivá, zastane mnoho práce, mohu ji zařadit na kterýkoliv
projekt a vždy se na ni spolehnout. 

Nevnímat svět jedním z nejdůležitějších smyslů, sluchem, je těžké. Co je ale ještě těžší, jsou
předsudky okolí a velmi ztížené profesní uplatnění. Proč? Protože vázne komunikace. Při troše
snahy není ovšem nemožné vůbec nic. Ani zaměstnat neslyšícího, což se prokázalo i na provoze
v Kosmonosech pod vedením Marka Hypla. Jedním z neslyšících je paní Hana Maixnerová.

Hana Maixnerová
Paní Hana v naší společnosti pracuje od května roku 2019. Vyučila
se v oboru dámská krejčová. Bohužel v tehdejší době nebylo pro
člověka s tímto hendikepem příliš
mnoho možností na výběr.



Hana Maixnerová,
operátor balení DC1A

Dnes, jak uvádí, je výběr pro lidi
s tímto postižením poměrně větší.
Po mateřské dovolené pro sebe
Hana znovu hledala vhodné zaměstnání,
což však kvůli dvěma synům a učení se
s nimi bylo velmi obtížné. Sehnat práci
takovou, ve které by se dalo skloubit
zaměstnání s potřebnou péčí o rodinu
příliš nešlo.
Později Hana našla práci na zkrácený
úvazek a šila pracovní oděvy. Po čase
chtěla Hana změnu, ale po dobu tří let
se jí nedařilo najít takové zaměstnaní,
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které by jí vyhovovalo. Jednoho dne si
všimla kamionu s naším logem „FILIPA“.
Hanu zajímalo, co to je, a tak zadala
slovo do vyhledávače na internetu.
Když objevila naše stránky, zjistila, že se
nejedná pouze o logistickou společnosti, ale i o chráněnou dílnu.
Ihned se spojila s personálním
oddělením a po vyřízení všech potřebných náležitostí k nám Hana nastoupila.
Přiznala, že na začátku měla velké obavy
kvůli svému postižení a potřebné komunikaci. Nakonec je však velmi spokojená jak se svými spolupracovníky, tak
s nadřízenými. Pomocí gest a mimiky se
zatím vždy domluvili. Nás velmi těší, že
je zde paní Hana spokojená a také to,
jakým způsoben nás vlastně objevila.
Redakce FB

FILIPA BULLETIN



04 | 20

SOUTĚŽ

Velká zimní

fotosoutěž
Máte domácí mazlíčky a rádi
fotíte? Pošlete své fotky do naší
velké zimní fotosoutěže. Chcete
nám pomoci šířit značku? Vyfoťte
vaše mazlíčky s našimi skvělými
produkty FilipaPET, které vyrábí
zaměstnanci chráněné dílny
v Lázních Bělohradě.

Co můžete vyhrát? Hlavní výhrou je voucher
pro roční předplatné O2 TV.
V balíčku od O2 TV Bronzová získáte 28 HD kanálů, sportovní stanice
O2 TV Sport (nejlepší sportovní utkání na jednom místě v HD kvalitě,
domácí i světové sportovní události a mnoho dalšího), filmové kanály… Tímto děkuji našemu kolegovi Martinovi Uxovi (centrální nákup)
za zajištění této velmi zajímavé vánoční výhry.

13
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MOZKOVÝ TRÉNINK

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) Jak se říkalo Vikingským lodím?
2) Kde se narodil Albert Einstein?
Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku pošlete do 28. 2.
2021 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je předejte svému nadřízenému.

Jsme velmi rádi, že jste během podzimního období byli aktivní a zásobili
jste nás hromadou odpovědí! Jak je již zvykem, losujeme pouze
3 výherce. Štěstí se tentokrát usmálo na tyto výherce: Macková Radka,
Úbla Robert, Maixnerová Hana. 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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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.

BEDEKR
DOSKOK
DOUŠKA
DRÁČEK
DŘEVO
FLAKON
HOUSLE
KALINA
KALVÍN
KAMERA

ALMARA
ALPAKA
ANORAK
BALKON
BOCHNÍK
FARAON
FRETKA
KALIKO
KAPLAN
KARBAN

KOKPIT
KOSTKA
KVARTA
LABUTĚ
LAKOTA
LEKCE
MAKETA
MÁMENÍ
NARPA
NEKTAR

OBRANA
OČKAŘ
ODKLAD
OKOLÍK
OPOČNO
OPORA
OŠATKA
POGROM
PROHRA
RÉTOŘI

ROBOT
SAKURA
SEPTIK
STILET
STŘEDA
TAMPON
TRIČKO
ZLATKA

SUDOKU
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KLAPKA
KOALA
KODIAK
KONVOJ
KOTRBA
KOUTEK
KRÁLÍK
LETKIS
LIDOOP
LOPAR

LORŇON
NAPALM
NEAPOL
OBLEVA
OPASEK
PIASTR
PILNÍK
PODNIK
POSUN
PRŮSEK

ROGALO
SEDLÁK
SKOTKA
ŠAMPON
ŠTAFLE
TURNA J

Pobavte

se s námi

„Mami, můžu mít
na Vánoce psa?”
„Na to zapomeň!
Budeš mít kapra
jako ostatní.”

„Žádné dárky
k Vánocům mi kupovat
nemusíš,” oznamuje ženě
na začátku prosince pan Vaněk.
„Stačí, když mne budeš milovat
a budeš mi věrná.”
„Pozdě,” povzdechla
si ženuška, „já už jsem
ti koupila kravatu.”

Na Vánoce křičí
malý Filípek přes celý byt
na maminku u sporáku:
„Mamí, mamí, stromeček hoří!”
„Říká se, svítí, a ne hoří,” poučí
ho matka. Chlapeček
za chvíli zase začne křičet:
„Mamí, mamí, záclony
už také svítí!”

Říká policajt
o Vánocích kolegům:
„To jsem zvědavej, kolik
zítra Pán Bůh hodí.”
„Prosím tě, co by měl
jako Pán Bůh házet?”
diví se oni. „To nevím,
ale zítra bude
Boží hod.”

„Jaroušku, víš, že moji
rodiče nám dali pod
stromeček sto tisíc korun?
Co tomu říkáš?” špulí
Lada pusu na svého manžela.„Že to s tebou,
miláčku, budu muset ještě
jeden rok vydržet!”

Mladá dívka
obdržela jako vánoční
dar večerní šaty. „Mami,
co je to za látku?” „To
je přírodní hedvábí.”
„Od toho malinkého,
nehezkého červíka?”
„Že se nestydíš takhle
mluvit o svém
vlastním otci!”

Anička se modlí před
Vánocemi a na konci
modlitby zakřičí.
– Ježíšku, dones mi kolo!
– Ježíšek není hluchý,
domlouvá mu sestra.
– Ale babička ano!

