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Ombudsmanka pro

ZAMĚSTNANCE

  Ing. Miroslava Jelínková, ombudsmanka

Ing. Miroslava Jelínková
Ombudsmanka

Správně nastavená firemní kultura je důležitou 
součástí naší práce. Proto neustále dbáme o dob-
ré podmínky nejen zaměstnaneckými benefity, 
ale také fér chováním a  celou řadou příznivých 
opatření. Jedním z  těchto opatření je opětovné 
zřízení role firemní ombudsmanky pro ochranu 
práv zaměstnanců, ve které se nám představí Ing. 
Miroslava Jelínková. Ombudsmanka je v  rámci 
naší společnosti nezávislou osobou, jejíž snahou 
bude pomoci zaměstnancům při řešení pracov-
ních či osobních problémů na pracovišti. 

Jmenuji se Miroslava Jelínková, je mi 38 

let, jsem maminkou dvou skvělých kluků 

a  pocházím z  města rekordů a  kuriozit, 

z Pelhřimova. Ráda sportuji, cestuji a sa-

mozřejmě trávím čas se svou rodinou, 

která je pro mne velmi důležitá a  které 

si cením nade vše. V  Pelhřimově jsem 

strávila své dětství, absolvovala základní 

školu a gymnázium. Nejvíce svého volné-

ho času jsem v dětství a dospívání strávila 

na basketbalu, kterému jsem se věnovala 

i závodně. Skvělý kolektiv a týmovou spo-

lupráci, které jsou nedílnou součástí to-

hoto sportu, vnímám i dnes jako význam-

né hodnoty v mém životě a snažím se je 

naplňovat. Po maturitě jsme vystudovala 

Národohospodářskou fakultu Vysoké 

školy ekonomické v  Praze a  v  hlavním 

městě jsem pak ještě několik let zůstala. 

 První pracovní příležitost jsem dostala 

na tiskovém oddělení Kanceláře prezi-

denta republiky, kde jsem pod vedením 

tiskového mluvčího prezidenta, pana Ra-

dima Ochvata, získala cenné zkušenosti 

v  oblasti PR. Komunikace s  médii a  ve-

řejností mne velmi obohatila a  naučila 

mne, jak důležité jsou mezilidské vztahy 

a  potřeba komunikace jak v  pracovním, 

tak soukromém životě. V  průběhu let 

jsem měla možnost spolupracovat i  pří-

mo s panem prezidentem Václavem Klau-

sem, jehož preciznost a důslednost mě in-

spirovala pro celý můj další profesní život. 

 Z  Prahy vedly mé kroky do Lázní Bě-

lohrad, kde jsem po mateřské dovolené 

přijala další pracovní nabídku, tentokrát 

v oblasti HR. 

 Pozice personální ředitelky v  Lázních 

Bělohrad a.s. byla pro mne velkou vý-

zvou, kterou se mi ale, věřím, podařilo 

zvládnout. Bylo velmi zajímavé poznat 

prostředí lázeňství a  hotelnictví, poznat 

obor, který poskytuje širokou nabídku 

služeb a  zaměstnává lidi různých profe-

sí. Mým úkolem byla restrukturalizace 

personálního oddělení, jehož nedílnou 

součástí bylo i  mzdové oddělení a  také 

poskytnout každému zaměstnanci ta-

kové pracovní podmínky a  prostředí, ve 

kterém ho práce baví a  naplňuje. Práce 

na oddělení lidských zdrojů mi ujasnila, 

jakým směrem bych se chtěla dále ubírat, 

a  proto stát se firemní ombudsmankou, 

jsem přijala s nadšením. 

 Pro společnost FILIPA pracuji již od 

roku 2020, kdy jsem dostala nabídku od 

pana Leoše Vrbaty a  převzala agendu 

vzdělávání pro zaměstnance. 

 V  průběhu tohoto roku jsem měla 

možnost poznat celou společnost, její 

fungování, hodnoty, na kterých je posta-

vena i  směr, kterým se chce ubírat. Prá-

vě pozice ombudsmana ukazuje z  mého 

pohledu na její nadčasovost, ale i  na její 

zájem o své zaměstnance a jejich spokoje-

nost, a proto jsem velice ráda, že se této 

práce mohu ujmout.

 Věřím, že v pozici ombudsmanky budu 

prospěšná hlavně vám, našim zaměstnan-

cům a společně vytvoříme takový model 

spolupráce, který bude inspirací a  tren-

dem pro další společnosti.  
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BENEFIT  
ve formě  
stravenkového  
paušálu

A nyní podrobnější  
informace k zavedení 
tohoto paušálu v naší 
společnosti.

Na konci roku 2020 byl ve Sbírce zákonů vyhlá-
šen zákon, který se týká zavedení stravenkového 
paušálu, což znamená, že zaměstnavatel může 
od 1. 1. 2021 využít možnost poskytovat zaměst-
nanci příspěvek na stravování v peněžité formě. 

Jedná se o formu určitého benefitu pro 

zaměstnance, kdy zaměstnavatel může 

svému zaměstnanci přispívat finanční 

částku na stravování přímo do mzdy.

Také vedení naší společnosti se rozhodlo 

pro zavedení stravenkového paušálu, kte-

rý v sobě skrývá mnoho výhod.

V Ý H O D Y  P R O  Z A M Ě S T N A N C E

Mezi jedno z  největších pozitiv čerpání 

stravenkového paušálu oproti jiným pří-

spěvkům na stravu patří to, že je paušál 

osvobozen od daně z  příjmů fyzických 

osob a  nevstupuje do vyměřovacích zá-

kladů pro odvod sociálního a zdravotního 

pojištění (tzn., že se ho netýká ani exeku-

ce či insolvence).

Další velkou výhodou paušálu je, že za-

městnanec ke své čisté mzdě obdrží ur-

čitou částku na své stravování a  bude 

pouze na rozhodnutí jeho samotného, 

jak s touto částkou naloží a za co ji utratí.

Nesmíme také zapomenout zmínit, že 

odpadá starost s hlídáním platnosti stra-

venek (stravenky mají omezenou plat-

nost – obvykle odpovídající kalendářnímu 

roku) a nenastanou potíže s nevyužitými 

a  již propadlými stravenkami, ze kterých 

vlastně těžila pouze stravenková společ-

nost. Zároveň nebude nutné řešit, které 

restaurace, obchody a další zařízení stra-

venky přijímají a kolik jich lze na jeden ná-

kup použít.  

O D  K D Y  B U D E  S T R A V E N K O V Ý 

P A U Š Á L  P L A T N Ý ?

Bude zavedeno 

od 1. 7. 2021. 

K O M U  B U D E  P R O P L Á C E N ?
Všem zaměstnancům na pozicích s týdenním úvazkem 

30 hod a více.

J A K É  J S O U  P O D M Í N K Y  P R O P L A C E N Í ?
Příspěvek na stravování dostanete vždy za odpracovanou směnu 

delší než 6 hodin.

J A K Á  J E  V Ý Š E  P Ř Í S P Ě V K U ?
Za každou odpracovanou směnu bude zpětně vyplaceno 50 Kč.

P O D L É H Á  P Ř Í S P Ě V E K  Z D A N Ě N Í ?
Ne, stravenkový paušál je pro zaměstnance nedaňový příjem 

= bude vám vyplacena „čistá částka“ 50 Kč za každou odpracovanou směnu 

dle výše uvedených podmínek.

J A K  T O  C E L É  F U N G U J E ?
Počínaje červencem 2021 spočítáme kolik odpracovaných směn máte 

v docházce a za ty vám bude proplacena odpovídající částka do mzdy.

Redakce FB
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Mé motto: "Úspěch není něco, za čím se honíte. Je to něco, o co se 
neustále musíte snažit. Pak možná přijde, když to čekáte nejméně."  

Kdo se stará o chod 

BOJKOVICKÉ  
PROVOZOVNY?
Mé jméno je Pavel Řehák, je mi 31 let a pocházím z malé vesničky Návoj-
ná, která se nachází na Valašsku blízko slovenských hranic. Po dokončení 
studia na Střední průmyslové škole strojní ve Vsetíně, obor řízení jakosti 
a  ekonomiky, jsem odcestoval za prací do Anglie, kde jsem strávil 1 rok. 
Usoudil jsem však, že u nás je přeci jen nejlépe, a tak jsem se vrátil zpět 
do České republiky, kde jsem začal studovat Vysokou školu strojní v  Os-
travě. Vzhledem k  tomu, že obor nenaplňoval mé představy, studia jsem 
ukončil a nastoupil do svého prvního zaměstnání v ČR. Pracoval jsem jako 
seřizovač strojů ve společnosti Groz-Beckert Czech s.r.o., která se zabývá 
výrobou jehel. Po šesti letech působení ve výše zmíněné společnosti jsem 
toužil po změně, především jsem chtěl více cestovat. To se mi splnilo, neboť 
jsem byl i přes poměrně náročná výběrová řízení přijat do obchodní italské 
společnosti, jejíž výrobky jsem prodával – jednalo se především o automo-
tive. Nejen, že jsem procestoval skoro celou Itálii, ale ještě jsem se v této 
společnosti naučil, jak správně komunikovat s lidmi a jak dosáhnout vždy 
očekávaných výsledků. V  roce 2018 byl čas pro další změnu, začal jsem 
pracovat na pozici technického vedoucího projektů společnosti SKD Bojko-
vice, s.r.o., která se zabývala výrobou forem pro vstřikovací lisy. Jednalo 
se o  velmi náročnou a  zajímavou práci, projekty se týkaly hlavně oblasti 
automotive – mohu zmínit např. BMW, ŠKODA, Jaguar, Bentley.

Do společnosti Filipa mě přivedl pan Dalibor Bosák (dřívější ředi-

tel společnosti) s  jasnou vizí, kterou bylo napravení procesních 

a jiných chyb, které zde na projektu historicky vznikaly.

 Byla to pro mě velká výzva a uvědomuji si, jakou mám zodpo-

vědnost za zaměstnance, provoz atd.

 Společně s kolegy jsem se do toho takříkajíc obuli a společ-

nými silami se nám dařilo vzniklé nedostatky postupně odstra-

ňovat. Zde musím skutečně zmínit, že za to, kam se provozovna 

posunula, vděčím hlavně našim zaměstnancům, kteří jsou oprav-

du šikovní, obětaví a  jejich pracovní odhodlání je neuvěřitelné. 

Pokud je člověk jen lehce nasměruje jsou schopni se okamžitě 

naučit nové věci a nemají s ničím sebemenší problém.

 Co se týče aktuálního dění v Bojkovicích, skončila spolupráce 

se společností DINA-HITEX spol. s r.o., pro kterou jsme šili jedno-

rázové chirurgické pláště, kde naši zaměstnanci opravdu dokáza-

li, že zvládnout se dá vše. Máme však stále co dělat, protože nám 

zde postupně nabíhají dva nové projekty, o kterých se určitě do-

zvíte v dalších vydání tohoto časopisu. Pěvně věřím, že díky nim 

naše provozovna opět vyroste a snad budeme mít ono náročněj-

ší období spojené s dlouhodobou situací Covid 19 za sebou.

 A co rád dělám ve svém volném čase? Jsem toho názoru, že 

v životě bychom se neměli hnát pouze za cíli a maximální pro-

duktivitou, můžeme tak rychle vyhořet a vlastně vůbec ničeho 

nedosáhnout. Svůj volný čas tak trávím co nejvíce to jde se svou 

rodinou, tzn. s manželkou a naší dvouletou dcerou Eliškou. Ono 

toho volného času momentálně není příliš mnoho, protože jsme 

se rozhodli splnit si náš sen a pustili se do výstavby vysněného 

rodinného domku, kde bude později větší možnost relaxovat 

a užívat si řádně domácí pohody v kruhu svých blízkých.  

  Pavel Řehák, vedoucí provozu v Bojkovicích

Pavel Řehák
Vedoucí provozu CHD Bojkovice
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Opět jsme o kousek větší aneb otevření

NOVÉ PROVOZOVNY V KOPIDLNĚ

V dnešní době může být pro osoby zdra-

votně postižené (OZP) obzvláště těžké 

uplatnit se na trhu práce. Společnost Fili-

pa, s.r.o. vytváří pracovní pozice právě pro 

OZP a aktivně podporuje jejich zaměstná-

vání. S  tím souvisí také zvyšování jejich 

kvalifikace a  zkvalitnění jejich osobních 

životů. Uvědomujeme si, že zaměstnání 

se pro ně tak stává nejen důležitým přivý-

dělkem, ale často také socializační činnos-

tí, kterou vykonávají s radostí a kladným 

přístupem a při níž se pravidelně setkáva-

jí a komunikují s jinými lidmi.

 Abychom lidem se zdravotním posti-

žením zpřístupnili možnost začlenit se do 

běžného pracovního a společenského ži-

vota bez dalekého dojíždění, rozšířili jsme 

síť našich provozoven a  otevřeli novou 

provozovnu v  Kopidlně, kam právě nyní 

přijímáme OZP zaměstnance. Slavnostní 

otevření této provozovny se uskutečnilo 

4.6.2021 za účasti hejtmana Královéhra-

deckého kraje Mgr. Martina Červíčka, 

brig. gen. v.v., starostky města Kopidlno 

Ing. Hany Masákové, MBA a  její kolegy-

ně Ing. Hany Palečkové, vedoucí odboru 

(sociální práce, správní odbor), zástupců 

Úřadu práce Jičín – ředitelky Mgr. Mar-

cely Danišové a  jejích kolegyň Ing. Jitky 

Novákové a  Václavy Rejhové, Vladimíra 

Suchánka jednatele spol. Suchánek & 

Walraven, s.r.o a mnoha dalších.

 V současné době je na této provozov-

ně zaměstnáno 8 OZP, kteří pracují na 

montáži objímek pro spol. Suchánek & 

Walraven, s.r.o. Do budoucnosti bychom 

však chtěli vytvořit až 30 pracovních 

míst. Plánujeme taktéž rozšíření projek-

tů o další zákazníky, protože víme, že pro 

zaměstnávání osob se zdravotním posti-

žením je vzhledem k  jejich zdravotnímu 

stavu důležité zvolit přiměřenou pracov-

ní činnost. Mnohdy jim jejich postižení 

v některých pozicích u nás vůbec nebrání 

v  profesionálním výkonu povolání, což 

nám neustále svojí aktivitou ukazují.

 Rádi bychom touto cestou poděkovali 

všem, kteří se na otevření nové provozov-

ny aktivně podíleli ať už při vymalování 

všech prostor, montování vybavení, tak 

při zaškolení nových pracovníků a jednání 

s úřady.  

Redakce FB

U Ž  Z N Á T E  F I L I P U ?  H L E D Á M E  N O V É  O Z P  Z A M Ě S T N A N C E !

Společnost FILIPA dlouhodobě podporuje osoby se zdravotním postižením  

a v České republice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů těchto osob. 

V našich chráněných dílnách pracujeme v přátelském duchu. Jsme otevření no-

vým příležitostem, A PROTO PRÁVĚ NYNÍ PŘIJÍMÁME DO NAŠÍ NOVÉ PROVO-

ZOVNY V KOPIDLNĚ OZP ZAMĚSTNANCE:

P R Á C E  V  B E Z P R A Š N É M  P R O S T Ř E D Í 
B Ý V A L É H O  C U K R O V A R U .

J E D N O D U C H É  M O N T Á Ž N Í  Č I N N O S T I .

Ú V A Z E K  4  H O D I N Y .

Pokud máte zájem, neváhejte nás kontaktovat na telefonu +420 773 769 974 nebo na e-mailové adrese hana.vesela@filipa.cz.

  Slavnostní otevření provozovny v Kopidlně
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Vážení kolegové, vážené kolegyně,
jménem celé společnosti Vám všem vyjadřujeme vděčnost za to, že 
s námi spolupracujete již několik dlouhých let a učinili jste obrovský 
příspěvek k  rozvoji a  prosperitě naší společnosti! Děkujeme Vám za 
to, že přinášíte svůj pozitivní postoj k  práci každý den. Projekty se 
tak stávají snazšími, změny jednoduššími a problémy se dají lépe ře-
šit. Přejeme všem nevyčerpatelnou tvůrčí energii, mnoho úspěchů jak 
v pracovním, tak i osobním životě, a hlavně pevné zdraví!

PODĚKOVÁNÍ  
ZA DLOUHOLETOU PRÁCI 
v naší společnosti

 Martina Klejchová 
 Ve spol. od roku 2006.

 Matěj Horák
 Ve spol. od roku 2013.

 Zdeňka Šmídová
 Ve spol. od roku 2013.

 Marcela Hošková
 Ve spol. od roku 2016.

 Ing. Veronika Volák Timková
 Ve spol. od roku 2015.

 Marek Hypl
 Ve spol. od roku 2016.

Velké díky patří i Vám všem ostatním, kteří jste zde s námi a podílíte se na rozvoji naší společnosti.

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, Lucie Hopová, Ing. Veronika Volák Timková. Grafické 
zpracování: Věra Veselá. Vaše ohlasy, náměty či připomínky prosím posílejte na emailovou adresu: redakce@filipa.cz

Redakce FB
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Těší nás, že v naší společnosti máme srdcaře, kterým nebyla lhostejná velmi tíživá 
situace ZOO Lešná. 
Zmíněná ZOO byla po dlouhé období tak, jako mnoho dalších institucí, na základě 
nařízení vlády uzavřena v období pandemie covid19.

NAŠI BOJKOVIČTÍ SRDCAŘI

Zoologická zahrada Lešná je jedním z nejvíce navštěvova-

ných míst na jižní Moravě. Leží v malebném prostředí, neda-

leko města Zlín. Každoročně sem zavítá téměř půl milionu 

návštěvníků. V rámci patnácti českých ZOO patří na třetí mís-

to v žebříčku návštěvnosti.

Naše parta nadšenců z bojkovické provozovny včetně vedou-

cího se rozhodla tuto ZOO podpořit. Nebyla jim lhostejná 

situace, kdy ZOO neměla standardní příjem ze vstupného a 

tím pádem dostatečné příjmy na nákup potravy, zajištění ve-

terinární péče a mnoha dalších věcí.

 Na webových stránkách ZOO se naši zaměstnanci dozvě-

děli o akci „Máme zvíře na víkend“ a rozhodli se ZOO takto 

vlastními silami podpořit.  Vybrali mezi sebou potřebný fi-

nanční obnos a „půjčili“ si pár zvířátek na víkend – konkrétně 

surikaty, slona a žirafu.  

 Děkujeme všem, kteří pomáhali a pomáhají, a je úplně jed-

no kdy, v jaké výši a jakou formou to činí, protože důležitá je 

každá pomoc.  Redakce FB
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Filipa podporuje 

KULTURU! 
V  jarním čísle Filipa Bulletinu jste se mohli dočíst, že Filipa za-
koupila pozemky v  průmyslové zóně v  Hořicích a  že zde plánuje 
vybudovat nové logistické centrum a nabídnout tak nová pracovní 
místa pro obyvatele Hořic a blízkého okolí. 

Společnost Filipa by však ráda podpořila také kulturu 

ve městě a proto, když dostala nabídku od pana Zdeň-

ka Lhoty, stát se sponzorem dvou festivalů konaných 

v Hořicích, vůbec neváhala.

 A  o  jaké dva festivaly se jedná? Jedním je The Le-

gends Rock Fest, který se bude konat ve dnech 23.–24. 

7. 2021, a Loučení s létem konané dne 18. 9. 2021.

 Vážení kolegové v  rámci firemního benefitu máte 

možnost zakoupení vstupenek na festivaly s 50 % sle-

vou. Pro naše zaměstnance se zdravotním omezením 

bude vstupné zdarma. Každý zaměstnanec, který si za-

koupí lístky od nás, dostane naši vlastní pásku s logem 

FILIPY. Na místě pro Vás bude připravena FILIPA od-

počinková zóna, které budete moci využít. A aby toho 

nebylo málo, ke každé vstupence obdržíte jeden nápoj 

zdarma (pivo, limo). 

 Kompletní informace již byly rozeslány newslette-

rem na všechny provozovny, pokud však máte nějaké 

další dotazy, neváhejte kontaktovat naši kolegyni Petru 

Voňkovou z marketingového oddělení na její e-mailové 

adrese petra.vonkova@filipa.cz.  

Budeme se na Vás těšit!!! Redakce FB
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Loni v  létě jsem Vás pozval na cyklovýlet do okolí malebného městečka 
Sloup v  Čechách. Tentokrát ale necháme kolo doma a  vydáme se na výlet 
pěkně po svých. Na rozdíl od Krkonoš, Šumavy nebo třeba Jizerských hor 
nepatří Lužické hory mezi turisty vyhledávanou lokalitu, dle mého názoru, 
ale zcela neprávem. Lužické hory mají své kouzlo a také spoustu turisticky 
zajímavých míst a  já Vám dnes chci představit lokalitu zvanou Kunratické 
Švýcarsko (pozor neplést si s Českým Švýcarskem). Kunratické Švýcarsko je 
označení pro turistickou oblast (malého skalního města) s výskytem pískov-
cových útvarů, různých skalních reliéfů a  také čedičových vějířů a varhan. 
Nachází se východně od obce Drnovec nedaleko města Cvikov u České Lípy. 
Na tomto téměř zapomenutém místě naleznete několik opravdu zajímavých 
a krásných míst. Naši vycházku začneme u Skalní kaple u Kunratic. Kaple 
byla vytesána kunratickým rodákem, sedlákem a běličem Franzem Hüllem 
do pískovce z  jednoho jediného kusu a  je ve tvaru antického chrámu. Dle 
letopočtu na tympanonu pochází z roku 1834.

Po pár desítkách metrů se dostaneme k místu nazvanému Kar-

lův odpočinek, úžasné místo s  nádherným výhledem. Jedná 

se o  uměle přitesanou převislou skálu s  lavicí. Lavička byla vy-

tvořena členy Horského spolku (tesání laviček do pískovcových 

skal bylo ve své době ve většině pískovcových oblastí poměrně 

rozšířeným zvykem). Spolek věnoval lavičku svému předsedovi 

a učiteli ve škole v Drnovci – Karlovi Beckertovi, který se společ-

ně s Karlem Bundesmannem zasloužil o výtvarná díla v místních 

pískovcových skalách. V  září 2014 byla lavice na náklady obce 

zrenovována do dnešní podoby.

 Asi 400 metrů vzdušnou čarou severozápadním směrem od 

Karlova odpočinku (na místní žlutě značené turistické cestě) se 

zhruba v polovině kopce v nízké skále nachází turisticky přístup-

ná a asi 8 metrů hluboká uměle upravená jeskyně. Nevelký skalní 

úkryt byl pojmenován Waltro – podle ilegální skupiny Waltera 

Hoffmanna (1923–1947), jenž ve zdejším regionu působila bě-

hem druhé světové války a jejíž členové se uvnitř údajně ukrývali.

Pokud budete pokračovat dále po žlutě značené turistické ces-

tě, tak dojdete ke Kunratickým rybníkům, vlevo minete Dolní 

Kunratický rybník a před Horním Kunratickým rybníkem se dáte 

na západ, abyste se po 200 metrech opět vydali severním smě-

rem. Poté dorazíte ke Kamennému oltáři Nejsvětější Trojice. Ol-

tář vznikl kolem roku 1740 a jeho autorem je mařenický truhlář 

Franz Schier.

 Ve vzdálenosti zhruba 300 metrů od oltáře je do pískovcové 

skály vytesáno další dílo – Skalní reliéf Útěk do Egypta. Reliéf za-

chycuje útěk Svaté rodiny do Egypta: Josef s oslíkem, na kterém 

se veze Marie s Ježíškem v náručí.

V širokém okolí je podobných skalních reliéfů ještě spousta a ur-

čitě stojí za to vidět je na vlastní oči. A cesty v okolí nejsou nijak 

náročné.

 Pokud máte raději místa s  vyhlídkami po okolí, tak doporu-

čuji vydat se z  Kunratic opačným směrem, směrem na Cvikov, 

v jehož okolí si budete moci vychutnat několik nádherných míst. 

Za zmínku určitě stojí Schillerova vyhlídka pojmenovaná po bás-

níkovi Friedrichu Schillerovi, umístěná na svahu Zeleného vrchu 

v místech, kde kdysi stával bývalý Schillerův hostinec. Dále pak 

vyhlídka Švýcárna, což je vyhlídkový dřevěný altán, ze kterého 

je opravdu krásný pohled do okolí Cvikova. A v neposlední řadě 

vyhlídka Dutý kámen (Karolínin odpočinek), kde na kruhové skal-

ní plošině najdete kamenný stůl s lavicí, na kamenném stole lze 

vidět zbytky slunečních hodin a astronomicko-geografické orien-

tační tabule. Jestli máte rádi přírodu, procházky, vyhlídky, a při-

tom se chcete vyhnout velkému turistickému ruchu, tak Lužické 

hory jsou vhodné právě pro Vás a uvidíte, že se sem budete rádi 

vracet a objevovat další místa stejně jako já.  

BLÍŽÍ SE OBDOBÍ  
DOVOLENÝCH 
a my pro Vás máme  
tip na pěší výlet

Marek Hypl
Vedoucí projektu DC1A

Skalní kaple vytesána 
kunratickým rodákem,  
sedlákem a běličem  
Franzem Hüllem.
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Soutěžte s námi a můžete vyhrát mnoho zajímavých cen dle Vašeho 
výběru. O co, že to hrajeme? Předměty s logem společnosti, vouchery 
v hodnotě 300Kč pro nákup FilipePET produktů nebo balíček s dárko-
vými předměty. Všem soutěžícím přejeme mnoho úspěchů v luštění.
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Jsme velmi rádi, že jste během jarního období byli aktiv-

ní a  zásobili nás hromadou odpovědí!  Jak je již zvykem, 

losujeme pouze 3 výherce. Štěstí se tentokrát usmálo na: 

Alois Skuhravý, Lída Křivánková, Vlaďka Baxová. Výhercům 

moc gratulujeme! Jakmile si vyberete svoji výhru, nahlaste ji 

prosím svému nadřízenému a  bude vám v  co nejbližším ter-

mínu doručena. Všem zúčastněným jarní soutěže děkujeme.  

Zkuste své štěstí i v tomto čísle, opět soutěžíme o tři výhry, stačí 

odpovědět na následující soutěžní otázky: 

1) Kdo je firemním ombudsmanem?

2) Jaký je nejmenší pták na světě?

Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku pošlete 

do 31. 8. 2021 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je předejte své-

mu nadřízenému.
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O S M I S M Ě R K A  /  Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, kte-

rá jsou v něm umístěna v osmi různých směrech, přečtete tajen-

ku po řádkách z nevyškrtaných písmen.

D O P L Ň O V A C Í  O S M I S M Ě R K A  /  Jestliže z obrazce vyškrtáte uve-

dená slova, která jsou v něm umístěna v osmi různých směrech, 

přečtete začátek tajenky po řádkách z  nevyškrtaných písmen  

a její konec z písmen doplněných do prázdných políček.

AFRIKA

AKTIVA

APARÁT

BAOBAB

EPILOG

HARFA

KAJAKY

KALANI

KUFŘÍK

KUCHAŘ

MALINA

MANGAN

MENHIR

MORAVA

MORUŠE

NÁZNAK

NETEŘE

OPATEK

OTÁZKA

PALOUK

PLATAN

PLNIVO

POCHOP

POVAHA

PŮVAB

SALAŠE

SKIBOB

SLÁMA

SLAVÍK

SPORÁK

STINKA

STROFA

ŠTAFLE

ŠTIKA

TIŠINA

VLOČKA

ZÁTOKA

ALGENA

BRADKA

DIALOG

DOBRO

HMOTA

KAOLIN

KARTEL

KLAVÍR

KOMETA

KOPIST

KOTLÍK

KREMPA

KROKEV

KVÁDR

LÉKAŘ

MAKETA

MARAST

MAROKO

MINIMA

ODNOŽ

ODPIS

ODSEK

PANAMA

PODVOD

POSKOK

SÁDRA

SASKA

SESTRA

SMOLKA

SMRČEK

STOPER

ŠAFRÁN

ŠLAPKA

ŠOUFEK

TLAPKA

TRESKA

TROKAR

VALNÍK

VLÁDCE

S U D O K U  /
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ZE SRDCE VŠEM PŘEJEME KRÁSNÉ LÉTO, 
zejména Vám s dětmi ať se vydaří prázdniny a zasloužené dovolené.

CHRÁNĚNÉ  
DÍLNY

NÁHRADNÍ
PLNĚNÍ

LOGISTICKÝ
SERVIS

FILIPA PET FILIPA
MEDICA


