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NA POČÁTKU NEBYLO  
JEN SLOVO, ALE VELKÉ  
ODHODLÁNÍ A ČINY…  
aneb Filipa Bulletin slaví 5. výročí

Čas letí, naše společnost roste, vyvíjí se a  s  ní i  náš 

firemní časopis Filipa Bulletin, který právě slaví své 

páté výročí. Pojďme se nyní společně vydat zpátky do 

minulosti a  připomenout si, jak a  proč tehdy časopis 

vlastně vznikl. První vydání Filipa Bulletinu vyšlo pod 

vedením Davida Binara, manažera komunikace, v říjnu 

roku 2016. Dle slov jednatele společnosti Leoše Vr-

baty to mělo být takové okénko do společnosti, které 

umožní každému zaměstnanci ze všech šesti provozů 

ve třech krajích získat obrázek o  tom, co se ve spo-

lečnosti děje, co je nového, co se připravuje a společ-

ně řeší. Tak jako se vyvíjela naše společnost, kdy se 

z tehdejších šesti provozů rozrostla na současných 24, 

ze třech krajů je dnes krajů 7, se za uplynulé roky vyví-

jel časopis i redakce. Z poněkud skromného 8stránko-

vého sešitu se časopis stal poměrně vyspělým médi-

em. Kdo a co vše stojí za přípravou takového časopisu? 

Je potřeba si říct, že takový proces přípravy trvá ně-

kolik týdnů a podílí se na něm celý tým lidí, který se 

s vývojem časopisu postupně mění. 
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D A V I D  B I N A R

Jak bylo již zmíněno výše, první čísla vycházela pod taktovou 

novináře a publicisty Davida Binara, který se stal prvním redak-

torem. David pracoval v  českých i  zahraničních médiích (Český 

deník, TV Nova, Die Welt) i v nadnárodních společnostech (Jan 

Becher), tvorba časopisu pro něj tedy byla jako stvořena. David, 

syn politického vězně, signatáře Charty 77, novináře, spisovatele 

a emigranta Ivana Binara, je také zakladatel soukromého řemesl-

ného pivovaru Hangár. Své dětství strávil ve Vídni a mládí v Mni-

chově. Právě tam vznikla jeho láska k  pivu. V  naší společnosti 

působil 3 roky na pozici manažera komunikace. Později převzala 

štafetu na nějaký čas Klára Michalčíková, která v naší společnosti 

působila v oblasti marketingu a pomáhala s provozem v Bojko-

vicích. 

David Binar
první redaktor FB

V Ě R A  V E S E L Á

u, ale také běžkyní dlouhých tratí a velmi vášnivou cestovatel-

kou. Během svého života navštívila okolo 70 zemí světa, přičemž 

její láskou je africký kontinent. Věra je jedinou a stálou grafičkou 

Filipa Bulletinu po celých 5 let a vím jistě, že díky Věře dostane 

každé číslo „svou duši“, kterou mu vdechne právě úžasným gra-

fickým zpracováním. A co nám Věra o sobě prozradila? Dovolte 

mi, abych Vám o sobě sdělila pár informací. Grafičkou jsem už 

23 let a za tuto poměrně dlouhou dobu své praxe jsem potkala 

spoustu zajímavých lidí, pro které jsem mohla tvořit, a  živit se 

tak tím, co mě nejvíce naplňuje. Pro společnost Filipa jsem začala 

tvořit v okamžiku, kdy mě kontaktoval David Binar, první šéfre-

daktor časopisu Filipa Bulletin, který stál před pěti lety u zrodu 

první myšlenky a prvního čísla. Davida jsem znala víc jak deset 

let, během kterých se z nás stali přátelé, a tak mě nesmírně potě-

šila možnost spolupráce právě na tomto firemním časopise. Spo-

lu jsme vymysleli prvotní podobu a začali jsme se věnovat zrodu. 

Každé číslo bylo takovým malým dobrodružstvím a od začátku 

mě bavilo na něm pracovat. Těšila jsem se na nové články i zá-

bavnou sekci v podobě křížovek a osmisměrek. Jsem velmi ráda, 

že se Filipa Bulletin stal oblíbeným mezi zaměstnanci. Tento rok 

jsme spolu s Lucií Hopovou pracovaly na, myslím, velmi povede-

ném re-designu časopisu. Dáváme více prostoru fotografiím a já 

mám možnost si s  nimi více „hrát“, také zapracováváme nové 

prvky infografiky a ikony. Je hezké, že k pětiletým narozeninám 

Bulletin dostal nový kabát, který si jistě zasloužil.

Věra Veselá
stálá grafička FB
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Dalším důležitým krokem při tvorbě časopisu je 

takzvaná korekce. Korektura je jinými slovy oprava 

zjištěných chyb a  nepřesností. Je to soubor několi-

ka komplexních úloh, které se dělají před publikací 

textu. Nejčastěji se opravují gramatické a stylistické 

chyby. Korektury, to je práce, kterou nemůže dělat 

každý. Někomu přijde nezábavná až velmi nudná, jiné-

mu cuchá nervy, další nezvládá pravidla nebo chyby 

v psaném textu jednoduše nevidí. Díky Veronice, kte-

rá se této role již před rokem zhostila vlastně zcela 

náhodou, jsou všechny texty pečlivě kontrolovány. 

I Veronika nám o sobě něco prozradila.

Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří 

se podíleli a podílejí jakoukoliv činností na tvorbě na-

šeho Filipa Bulletinu, ať už se jedná o přípravu článků, 

křížovek, korekce, fotografie, věcné připomínkování 

nebo tisk. Můj dík však patří především také Vám čte-

nářům a těm, kteří dokážete ocenit tuto práci a posílá-

te nám Vaše kladné ohlasy. Na závěr mohu jen dodat, 

že bych si přála, aby byli všichni, kteří se na časopisu 

podílejí, na svou dobře odvedenou práci hrdí, protože 

spokojení zaměstnanci jsou stejně důležití, jako spo-

kojení čtenáři.   

Redakce FB

I N G .  V E R O N I K A  V O L Á K  T I M K O V Á

Jmenuji se Veronika Volák Timková a ve společnosti Filipa půso-

bím od roku 2015. Pocházím z města, kde se nachází sídlo spo-

lečnosti, tzn. z Lázní Bělohradu. Prožila jsem tu své dětství a nyní 

zde společně se svým manželem a dvěma dětmi bydlím. Čas stu-

dií jsem strávila ve větších městech. Absolvovala jsem Gymnázi-

um J. K. Tyla s rozšířenou výukou matematiky a fyziky v Hradci 

Králové, poté jsem se přesunula do Pardubic. V Pardubicích jsem 

na Fakultě ekonomicko-správní v rámci bakalářského studia stu-

dovala obor Management podniku a pak jsem pokračovala stu-

diem oboru Ekonomika a management podniku v rámci magist-

erského studia. Vše jsem ještě doplnila pedagogickým studiem 

oboru Učitel pro střední školy. Mezi mé záliby patří knihy, sport, 

a samozřejmě rodina, která je na prvním místě. Ráda cestuji a po-

sedím s přáteli u sklenky dobrého vína.

Veronika Volák Timková
korekce textů FB

L U C I E  H O P O V Á

Nakonec jsem pomyslné žezlo redaktorky převzala já. Stalo se 

to vlastně zcela náhodně a mým úkolem bylo pokusit se zpraco-

vat jedno číslo. Byla to pro mě velká výzva, protože do té doby 

jsem byla pouhým přispěvatelem, ale vytvořit celé číslo pro mě 

v danou chvíli bylo nepředstavitelné. Nakonec jsem si řekla, že 

se přeci jen pokusím a nyní je to přes rok, co se bulletinu věnuji. 

„Projekt“, jak by se dalo nazvat, mi dal opravdu mnoho – od po-

znání spousty zajímavých lidí a  jejich životních příběhů, které 

byly součástí několika vydaných čísel, přes mnoho praktických 

poznatků, přiznejme si, že i povyrostlé sebevědomí, chuť neza-

krnět, až po objev spektra možností, kam se nejen v kariérním 

životě může člověk dostat. Vím zcela jistě, že nejlepším momen-

tem z celého procesu tvorby časopisu je ten, kdy držím čerstvě 

vytištěné číslo v ruce! Je pravda, že do poslední chvíle před sa-

motným vydáním jsem napjatá, zda si nezařádil redakční „šotek“, 

nevloudil se i přes tolikerou korekturu překlep nebo nevyšuměl 

ten prvotní náboj důležitého sdělení každého jednotlivého člán-

ku! Pak zase trnu, zda stíháme termíny v tiskárně, kde nám vždy 

vyšli vstříc a často splnili i „nesplnitelné“. 

Lucie Hopová
redaktorka FB

I N G .  J A R O M Í R  K V Í Č A L A

V  neposlední řadě je to také příprava Vašich oblíbených 

křížovek, které vychází v  každém čísle již od prvního vy-

dání. Není divu, křížovky patří ještě stále mezi oblíbené 

kratochvíle Čechů. Ty naše pro Vás připravuje pan Ing. Ja-

romír Kvíčala, který je členem zájmové organizace sdružu-

jící hádankáře a křížovkáře Český svaz hádankářů a křížov-

kářů, z. s.
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Filipa
park Hořice
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VIZE  
DO BUDOUCNOSTI  
aneb Filipa PARK HOŘICE s.r.o.
Pokud jste v pozici majitele nebo ředitele společnosti, očekává se od vás, že 
budete stanovovat dlouhodobé cíle a udávat směr vývoje celé společnosti. 
Vaše okolí předpokládá, že umíte předpovídat budoucnost, potřebuje cítit, 
že jste si jistí svými rozhodnutími a vždy víte, kudy jít dál. Je ale v dnešním 
rychle se měnícím světě možné předvídat s jistotou cokoli? Nejspíše ne. To 
však není překážkou k vytvoření představy o budoucnosti, kterou chcete pro 
svou společnost mít. Právě vaše vize pomůže tuto budoucnost stvořit.

Naše společnost má jasné představy a pevně věříme, že se nám 

je podaří společně s vámi postupně plnit. Kdo pravidelně pročítá 

náš firemní Filipa Bulletin, jistě si vzpomene, že jsme Vás v na-

šem jarním čísle informovali o plánované výstavbě průmyslově-

-logistického centra v Hořicích. 

 Nyní bychom vám projekt rádi představili více.  Za vším bude 

stát jedna z dceřiných společností, konkrétně Filipa PARK HOŘI-

CE s.r.o. Nebude se jednat pouze o logistické centrum, ale máme 

v  plánu zde zaměstnávat také pracovníky se zdravotním posti-

žením, pro které většinou není snadné najít uplatnění. Výstavba 

celého areálu by měla začít na jaře roku 2022, což je opravdu 

za chviličku. První etapa výstavby by měla být dokončena v roce 

2023 a druhá pak okolo roku 2025. Pokud vše půjde hladce a dle 

plánů, vznikne zde v budoucnu až 200 pracovních míst nejen pro 

OZP zaměstnance. Velkou výhodu spatřujeme v umístění průmy-

slové zóny, neboť během několika let by měla právě vedle Hořic 

vést dálnice, jejíž uvedení do provozu je plánováno na rok 2026. 

Doufáme, že se výstavba zadaří a  otevřou se dveře pro nové 

možnosti a splní se některé z cílů naší společnosti. 

 Závěrem vám všem přejeme, ať máte vizi, která ve vás vzbu-

zuje touhu vydat se na velkou cestu a dává vám energii dosáh-

nout jejího cíle. Jak je známo, ani ta nejodvážnější idea není neu-

skutečnitelná.  

Redakce FB
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  František Francl, manžer logistiky

František Francl
manažer logistiky

Na pozici Manažera logistiky byl od 1. 10. 2021 
jmenován pan František Francl, který do té doby 
působil v  naší společnosti jako vedoucí projek-
tu na hale DC1B v  Kosmonosech. Celkem má za 
sebou 14 let na různých manažerských pozicích 
v  oblasti automotive, a  proto se vedení společ-
nosti rozhodlo využít jeho zkušenosti a  nabídlo 
mu pozici Manažera logistiky.

První pracovní zkušenosti jsem začal 

sbírat po absolvování základní vojenské 

služby, nastoupil jsem do společnos-

ti OTK Kolín, kde mě přijali na pozici 

seřizovače a  postupně jsem se vypra-

coval na vedoucího směny. Vzhledem 

k nemožnosti dalšího osobního rozvoje 

a kariérního posunu jsem se po čase za-

čal poohlížet po změně. Volba nakonec 

padla na španělskou společnost, která 

v  té době přesouvala svou výrobu do 

ČR. Zákazníky této společnosti byly 

kromě Škoda Auto společnosti jako 

Faurecia, Magna… Toto mi dalo kro-

mě zajímavé práce s možností cestovat 

příležitost účastnit se transferu společ-

nosti a stavby nového závodu na zelené 

louce. Následně jsem si mohl vyzkoušet 

několik pozic – od kvality přes logistiku 

až k vedoucímu výroby. Zde jsem zůstal 

téměř deset let, než jsem využil nabíd-

ky právě společnosti Filipa, která v  tu 

dobu obsazovala pozici Manažera pro-

jektu. Jednalo se o  přípravu a  rozjezd 

modulového centra na výrobu nárazní-

ků pro vozidlo Škoda Karoq v  systému 

JIS v  areálu D+D Park Kosmonosy pro 

společnost Plastic Omnium, následný 

chod celého projektu, ke kterému se 

po čase připojil obdobný projekt na vý-

robu nárazníků pro vůz Škoda Enyaq. 

Na obou projektech jsem mohl dobře 

zúročit zkušenosti z  předchozích za-

městnání. 

 V  nové pozici manažera logistiky 

bude František zajišťovat především 

korektní fungování skladovacích pro-

stor, řízení a  kontrolu výsledků práce 

svěřených logistických provozů, dále 

pak řízení a  kontrolu oblasti bezpeč-

nosti a hygieny práce.  

KARIERNÍ 
RŮST
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Ombudsman v naší

SPOLEČNOSTI

Ing. Miroslava Jelínková
Ombudsmanka

Filipa je moderní, dynamická a stále se rozvíjející 
společnost s velkým potenciálem na trhu práce. 
Její nedílnou součástí jsou nadčasové vize a jed-
nou z  nich je právě vytvoření pozice ombuds-
mana pro zaměstnance, která vznikla již v  roce 
2019. Na úvod je důležité zmínit, že ombudsman 
je v  rámci společnosti nezávislá instituce, stojí 
mimo organizační strukturu a  je tu pro všechny 
zaměstnance společnosti. 

C O  J E  S M Y S L E M  P R Á C E  
O M B U D S M A N A ? 

Smyslem práce Ombudsmana je přede-

vším chránit práva zaměstnanců spo-

lečnosti a  zajistit jim jejich integritu – 

nedotknutelnost.  Filipa věří, že každá 

společnost by měla dbát na důsledné 

a nekompromisní dodržování silných mo-

rálních, etických zásad a  hodnot uvnitř 

společnosti, ctít poctivost, stejně jako 

pravdivost a  přesnost svých činů. Proto 

nabízí svým zaměstnancům (bez rozdílu 

pozice a  postavení) možnost sdílet své 

problémy, nejistoty a  nepohodlí s  nezá-

vislou osobou – ombudsmanem. Om-

budsman spoluvytváří firemní kulturu, 

snaží se o zvyšování spokojenosti zaměst-

nanců a  hájí jejich pracovní zájmy. Snaží 

se předcházet konfliktům na pracovišti 

mezi zaměstnanci. To je hlavním poslá-

ním ombudsmana.

J A K  V Y P A D Á  P R Á C E  O M B U D S M A N A 
V   P R A X I ? 

V  praxi přijímá ombudsman podněty od 

zaměstnanců a  tyto podněty řeší. Jsou 

to podněty, které se týkají pracovních či 

osobních problémů na pracovišti. Dále 

podněty, které vedou ke zlepšení pra-

covních podmínek, pracovního prostředí 

a vztahů na pracovišti. Ale také podněty 

k odměňování zaměstnanců za mimořád-

né činy a aktivity nebo podněty k pomoci 

zaměstnanci v  průběhu neočekávané ži-

votní události. 

Ombudsman garantuje zaměstnancům, 

kteří mu předali podnět k  řešení, abso-

lutní diskrétnost. Nejdříve konzultuje 

možné řešení pouze se zaměstnancem 

a  v  případě nutnosti přizvání třetí oso-

by, je vždy zaměstnanec, který podání 

učinil, informován o  postupu řešení. Za-

městnanci (třetí osoby), kteří se procesu 

účastní na základě žádosti ombudsmana 

jsou povinni chránit osobní údaje zaměst-

nance, kterého se podnět týká, chránit 

jeho oprávněné zájmy a  zachovat abso-

lutní mlčenlivost.  

K D Y  O S L O V I T  O M B U D S M A N A ? 

Ve společnosti existují a  jsou nastaveny 

standardní postupy řešení problémů pri-

márně se svým nadřízeným. V případě, že 

tyto běžné postupy nefungují a  nejsou 

schopné problém vyřešit je čas obrátit se 

na ombudsmana. Ten nejdříve fungování 

standardních postupů prověří a poté začí-

ná podnět řešit. Vždy se snaží být otevře-

ný, přístupný a vstřícný. 

Ombudsman nejdříve ověří, zda jsou tvr-

zené skutečnosti faktické, posoudí všech-

ny okolnosti a  následně navrhuje další 

kroky, které vedou ke spravedlivému ře-

šení. V  jeho kompetenci je i  na základě 

zjištění navrhnout doporučení, návrh na 

změny, zlepšení v oblasti vnitřních proce-

sů, postupů nebo pracovních podmínek.

Ombudsman není soudce. Ombudsman je 

nezávislý pozorovatel, který se pomocí ko-

munikace snaží pomoci zaměstnanci k vy-

řešení problému ať už na pracovišti nebo 

mimo něj. Je zde pro každého z vás a při-

praven vás podpořit v jakékoliv situaci.  

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 
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Schéma řešení podání

PODNĚTU
Podání podnětu

Podání relevantní

Interní šetření konzultace

ANO

Nepotvrdil se obsah podnětu Potvrdil se obsah podnětu

Odložení / Uzavření Doporučení

Opatření k rozhodnutí

Rozhoduje jednatel společnosti

Návrh na změny

Realizuje příslušný nadřízený / oddělení

V řešení z pravomocí ombudsmana

NE Odložení / Uzavření případu

Jsem tu pro vás!  
Miroslava Jelínková

 Úřední hodiny v Lázních Bělohradě

 Úterý – 8:00 – 16:00

 Ostatní provozovny

 Dle harmonogramu.

 ombudsman@filipa.cz      +420 720 970 381
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Stali jsme se součástí 

MEZINÁRODNÍ LOGISTICKÉ KONFERENCE

https://www.facebook.com/ 

filipasro

https://www.instagram.com/ 

p/CThQwRbqgsh

https:// 

www.filipa.cz/

V září jsme měli možnost zúčastnit se Mezinárodní 
logistické konference SpeedCHAIN 20:21 s podtitu-
lem „PRIORITA současnosti: CESTA k (novému) nor-
málu“, kterou uspořádala společnost Reliant Group 
v Břevnovském klášteře v Praze. 

Mezinárodní logistická konference 

SpeedCHAIN je dnes největší akcí svého 

druhu v  regionu střední Evropy. Každo-

ročně se v  pražském Břevnovském kláš-

teře schází téměř 700 osobností z oboru 

logistiky. Letos termín připadl na 7. září 

2021.

 Posláním konference je podílet se na 

utváření a rozvoji moderní české logistiky, 

její efektivní integraci do regionální logisti-

ky středoevropského regionu ve vazbě na 

společný evropský trh. Poskytuje prostor 

pro širokou odbornou diskuzi zejména lo-

gistů z oblasti průmyslové výroby, meziná-

rodního obchodu a smluvní logistiky.

 Nedílnou součástí programu byl logis-

tický networking a slavnostní večer V.I.P. 

Logistic Rendezvous, kde došlo k předá-

ní prestižních cen, které věnovala i  naše 

společnost u příležitosti vyhlášení Speed-

CHAIN Supply Chain Award a  logistické 

osobnosti roku.  Jeden z  našich dárko-

vých košů získala společnost EPAL Natio-

nal Committee Czech and Slovakia. Druhý 

koš převzal jako vítěz logistické osobnosti 

roku ředitel Svazu spedice a logistiky Ing. 

Petr Rozek. 

 SpeedCHAIN se pro nás stala jednou 

z  klíčových akcí roku co se týká samot-

ných příprav i účasti. V krátké době bylo 

nutné připravit nové propagační mate-

riály k  prezentaci naší společnosti, což 

nebylo zrovna jednoduché. Součástí pre-

zentace bylo celofiremní video s předsta-

vením celé společnosti od jejího vzniku 

až po vize do budoucnosti. Vytvořili jsme 

speciální roll up cílící na logistiku, který 

byl během akce umístěný před vstupem 

do Břevnovského kláštera. Připravili jsme 

i další propagační materiály, mezi kterými 

nechyběly informační letáčky, brožury, 

řada nealkoholických nápojů nebo zmen-

šený model logistické haly, abychom bě-

hem celé události zvýšili povědomí o naší 

společnosti všem účastníkům. 

 Abychom dali o konferenci vědět i ši-

roké veřejnosti, publikovali jsme tematic-

ké příspěvky na našem Facebooku a  In-

stagramu. Stejně tak je možné shlédnout 

propagační videa na našich webových 

stránkách.  

  Předávání prestižních ocenění

  Břevnovský klášter
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  Stánek naší společnosti

  Model logistické haly

Jsme velice rádi, že jsme měli možnost účastnit se jedné z nejlep-

ších akcí v oblasti logistiky, kterou si pamatuji. Jednalo se o pozo-

ruhodné propojení akce s významnými lidmi skrze celý obchodní 

řetězec. 

 Taktéž šlo o  skvělou příležitost setkat se s  lidmi z  různých 

odvětví a sdílení výzev a zajímavých poznatků z oblasti logistiky. 

Největší dojem z onoho dne v nás však zanechala dokonalá orga-

nizace a logistika, která celou akci očividně podpořila a vyzdvihla 

na tu nejvyšší úroveň. Mnozí ze zástupců ostatních společností, se 

kterými jsme měli možnost během konference hovořit, byli celou 

akcí rovněž unešení, a jsme si naprosto jistí, že se, stejně jako my, 

těší na další ročník. Velké díky všem organizátorům ze spol. Reliant 

Group za skvělou organizaci a neuvěřitelnou podporu v průběhu 

celé akce.   
Redakce FB
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PODPORA HOŘICKÉ KULTURY,  
aneb užité léto na festivalech!
Jak jsme již zmiňovali, v  souvislosti s  koupí pozemku na výstavbu areálu 
Filipa PARK HOŘICE s.r.o., jsme se zavázali k  podpoře města Hořice. Když 
nás před pár měsíci oslovil pan Zdeněk Lhota, kterému se opravdu daří roz-
proudit Hořice, jestli bychom finančně nepodpořili připravované festivaly, 
vůbec jsme neváhali. 

Stali jsme se tedy významným partnerem jednoho z nejvyhláše-

nějších festivalů v  Podkrkonoší, The Legends Rock Fest, jehož 

9.ročník se konal 23.–24. 7. 2021. Bylo nám ctí osobně se zúčast-

nit společně s  naším prodejním stánkem Filipa PET produktů, 

a strávit příjemné dva dny v krásném přírodním Areálu Zahrada 

v Hořicích. Počasí bylo nádherné, na místo se dostavili fanoušci 

opravdu z celé České republiky a od nikoho jste neslyšeli žádné 

negativní poznámky. Areál všechny, včetně našich zaměstnanců, 

přenesl do pohodového atmosféry. 

 Všem „FILIPÁKŮM“, jménem marketingového oddělení děku-

ji, a velice si vážím Vaší účasti a chvály, která se k nám dostala.

P Ř E C E  J E N  J S M E  S I  T O T O  L É T O  O P Ě T  U Ž I L I . 

A L E  T O  J E Š T Ě  N E N Í  V Š E  . . . 

Dne 18. 9. 2021 se konal další festival v multižánrovém duchu, 

opět v Areálu Zahrada, a to Loučení s létem! Vzhledem k počasí, 

které vyšlo, i když nebylo úplně letní, by se akce dala nazvat spí-

še „Vítání podzimu“. To nám ale náladu nezkazilo, a tak jsme si 

to jako hlavní partner festivalu, náležitě užili! Podle dostupných 

informací se Loučení s létem, konané v prostorném areálu o roz-

loze 15 000 m2, stalo druhou nejpočetněji navštívenou hudebně-

-kulturní akcí v roce 2022 v Hořicích. Obecně se dá říci, že takto 

hvězdný program pohromadě tu dlouhá léta nebyl. A kdo ví, zda 

do lokality Hořicka někteří z  vystupujících ještě někdy zavítají. 

V  rámci doprovodného programu byl k  dispozici velký skákací 

hrad, dětský koutek či řada soutěží o vstupenky na různé zážitky. 

Moderování celého programu se ujal Olda Tamáš. Nepřehléd-

nutelná byla i stylová a pečlivě připravená výzdoba s podzimní 

tématikou.

 Program nabídl zajímavou podívanou, a za daných podmínek 

se účast každého z návštěvníků stala svým způsobem poselstvím, 

že osud hodnotné hudební kultury v Hořicích není významné čás-

ti veřejnosti lhostejný. Děkujeme Zdeňkovi Lhotovi za oslovení, 

vstřícnost a ochotu, jakou nám při přípravách festivalu věnoval 

a těšíme se na další ročníky!   

Petra Voňková
specialista marketingu
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Poskytnutí PRVNÍ POMOCI

Záchrana  

KOČIČÍ RODINKY

Život přináší všelijaké situace, důležité je zachovat chladnou hlavu.  

Své o tom ví i pan Libor Knap z provozovny v Lázních Bělohradě. 

Byl to právě on, kdo dne 8. 9. 2021 poskytl první pomoc své ko-

legyni, která zkolabovala na pracovišti. Pan Knap prokázal svou 

duchapřítomnost a odvahu, když do příjezdu záchranných složek 

pomáhal zajistit důležité životní funkce. Vedení společnosti si vel-

mi váží jeho obětavého jednání a bylo mu na pracovišti poděkovat 

za pomoc, kterou poskytl.  

Jsme velmi rádi, že Vám nejsou lhostejné ani osudy zvířecího 

druhu. Toulavou kočku se 4 koťaty zachránila Lenka Ossen-

dorfová, která pracuje v Brodcích na příjmu materiálu. Něko-

lik dní prostory této haly navštěvovala hladová, březí kočka, 

kterou Lenka společně s kolegyněmi Bárou a Terezou pravi-

delně krmily, protože jim osud zvířete nebyl lhostejný. Poz-

ději kočka porodila svá koťata, nikdo však netušil kde. Zhruba 

o  tři týdny později byla koťata nalezena uvnitř haly v  jed-

nom z přepravníků na náhradní díly. Lenka neváhala a kočku 

i s koťátky vzala k sobě domů, kde se o ně nyní pečlivě sta-

rá. Abychom Lence pomohli, protože 5 koček už dá přeci je-

nom zabrat, posíláme plnou tašku kočičího jídla. Protože zde 

máme srdcaře, chráněná dílna v Lázních Bělohrad věnovala 

pro tuto kočičí rodinku pár svých vlastních produktů, které 

vyrábějí a  jsou běžně dostupné v našem e-shopu na webo-

vých stránkách www.filipapet.cz.  
Lenka Ossendorfová

Redakce FB
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KDO NEINOVUJE,  
ten zaspí!
N I K D Y  D Ř Í V  N E B Y L O  I N O V A C Í  V   I T  Z A P O T Ř E B Í  T O L I K ,  J A K O  D N E S .  

Co vlastně znamená slovo inovace? Inovace může být jednoduše definová-
na jako nová myšlenka, zařízení či metoda. Nicméně je často vnímána také 
jako aplikace lepších řešení, která splňuje nové požadavky a  potřeby. Pod 
tímto pojmem si tedy můžeme představit cosi originálního a účinného nebo 
nového.

V naší společnosti má právě oddělení IT jedinečně silnou pozici 

k tomu, aby zavádělo inovace. Inovace nejsou pouhou součástí 

samotného IT, protože oddělení IT tradičně pronikají do všech 

oblastí společnosti, do všech oddělení a funkcí, i když v dané ob-

lasti někdy pracují ve svém uzavřeném prostoru. Faktem zůstává, 

že oddělení IT mohou a musí spojovat všechny body dohromady, 

aby mohla přijít s novými návrhy, jak zvýšit hodnotu společnosti 

a zavést inovace.

 Je třeba uvědomit si, že při hledání té nejlepší cesty narazíme 

na varianty, z nichž každá je nejlepší v určitém ohledu. A v mo-

mentě, kdy tu nejlepší cestu najdeme, je naším cílem popsat ji 

tak, aby ji za nás mohlo oddělení IT realizovat.

 U nás víme, že inovace se dají realizovat pouze ve správném 

prostředí, kde je každému umožněno, aby se na procesu inova-

cí podílel a sám předložil nové návrhy tak, jako tomu bylo třeba  

u projektu Linefeeding. V posledních měsících se podařilo naše-

mu IT oddělení ve spolupráci s vedoucími pracovníky haly DC3 

v Kosmonosech a projektu Linefeeding vylepšit stávající procesy, 

a tím tak zvýšit úroveň námi dodávaných služeb. Díky těmto ino-

vacím došlo ke snížení počtu zákaznických reklamací a neshod. 

 Uvnitř společnosti Škoda Auto a.s., kde zodpovídáme za včas-

né doplnění montážní linky, docházelo, velmi často k  tomu, že 

při rychlosti, kterou se montážní linka zaváží, byly přehlédnuty 

díly, které se nacházely ve spodních pozicích JIS palet. Tomu je 

v současné době zabráněno právě novým procesem, kterým je 

skenování poslední prázdné pozice před vyzvednutím JIS pale-

ty z montážní linky. Tím, že bylo nastaveno skenování poslední 

pozice, protože bez tohoto úkonu nelze postupovat dále, se 

zamezilo dalšímu riziku odvozu palety, ve které se budou ještě 

nacházet díly potřebné pro montáže.

 Dalším vylepšením byla implementace skenování pozice na 

lince, kdy při skládání balení k  lince musí operátor naskenovat 

pozici, aby si potvrdil, že přivezl správné díly na správné místo. 

Tím došlo k zamezení případných chybných závozů. 

Pevně věříme, že s každou takovou inovací zvýšíme spokojenost 

našich zákazníků, protože spokojený zákazník je to, o co nám jde 

především!   

  Nárazníky Enyaq dodávané na montážní linku

Redakce FB
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Události V CHRÁNĚNÝCH DÍLNÁCH

Provoz LÁZEŇSKÁ

Provoz V JABLONCI NAD NISOU

F I L I PA  M E D I C A  

Oproti jarnímu číslu, ve kterém jsme se představovali a byli jsme teprve na 
samém začátku projektu, se nyní začínají naplňovat myšlenky, které byly 
na počátku vzniku. Fúze společností Bellis v.o.s. a Filipa MEDICA s.r.o. byla 
dokončena koncem června, nyní je tak z  lékárny v  Praze Filipa MEDICA – 
Lékárna Letňany. 

Díky předchozímu zaměstnání mohu rozvíjet spolupráci v rámci 

sociální sféry, aktuálně je cca 20 zařízení, které zásobujeme, což 

vede k postupnému rozvoji a stabilizaci celého projektu. Zároveň 

distribuujeme inkontinentní pomůcky, což je další fáze po počá-

tečních dodávkách léků, nutriční výživy a  zdravotnického ma-

teriálu. Co dalšího se nám podařilo? Ve spolupráci s oddělením 

marketingu jsme zrealizovali oblečení pro zaměstnance, reklam-

ní předměty, označení lékáren naším logem tak, aby si veřejnost 

uvědomila, že na trhu je další společnost, která si zde buduje své 

místo. V současné době intenzivně jednáme se společností Med-

Pharma, spol. s r.o. a brzy bychom měli představit novou vitamí-

novou řadu Filipa MEDICA, kde je kladen důraz na kvalitu a záro-

veň na příznivou cenu pro odběratele. Cílem je v tomto směru 

proniknout do podvědomí širšího okruhu lidí. To je to hlavní, na 

čem se intenzivně pracuje a zároveň je to v kostce to nejdůleži-

tější, co nám přinese v blízké budoucnosti „ovoce“.   

P R O D U K T Y  F I L I PA P E T  S TÁ L E  P U T U J Í  

Stali jsme se významným partnerem největšího psího festivalu Super zoo 
DogFest 2021, který se konal 27.- 28. 8. 2021 v Praze na Výstavišti v Hole-
šovicích. 

Festival byl pořádán pro všechny pejsky a jejich páníčky. Festival 

byl plný zábavy a sportovních akcí s pejsky, které byste nikde jin-

de neměli šanci zažít. K vidění byli psi, kteří zachraňují lidské živo-

ty, hledají výbušniny nebo chytají nebezpečné zločince a mnoho 

dalšího. Na DogFestu účinkovalo až přes 80 odborníků! Jakožto 

významní partneři jsme měli na této akci stánek s našimi Filipa-

PET produkty, s kterými jsme stihli ještě účast na 26. mezinárod-

ní výstavě myslivosti, rybářství, včelařství a pobytu v přírodě NA-

TURA VIVA, která proběhla 8.–12. 9. 2021.    

R O Z Š Í Ř E N Í  S P O L U P R Á C E  S E  S P O L E Č N O S T Í  P O R S C H E  
Č E S K Á  R E P U B L I K A  S . R . O . 

V  rámci spolupráce se společností Porsche Česká republika s.r.o. se 
nám podařilo rozšířit e-shop značky VW pro koncového zákazníka. Zboží 
značky VW je nyní možné objednávat z pohodlí domova, a ne pouze přes 
servisní partnery společnosti. 

Rozšíření e-shopu pro nás znamenalo  založení nových artiklů 

do našeho informačního systému, spolupráci na tvorbě no-

vého shopu a připojení na náš informační systém. Záležitosti 

týkající se IT byly  v kompetenci IT oddělení, přesněji řečeno Lu-

káše Ouředníčka. Musela být také zřízena platební brána pro 

umožnění platby kartou ihned po dokončení objednávky. Nový 

e-shop je již spuštěn a začínají nám chodit první objednávky, 

které se nám díky propojení automaticky importují do systému 

 
 
 

 

 

 

 

jako „objednávky přijaté“. Tento import nám šetří mnoho času. 

Na e-shopu pro značku Audi se tato operace musí provádět 

ručně a vzniká tu prostor pro tvoření zbytečných chyb. Avšak 

blýská se na lepší časy, ve vývoji je nový e-shop, který bude 

také plně automatizován, což bude mít kladný dopad na rych-

lost vyřízení objednávek. Věříme, že se projekt Porsche poda-

řilo stabilizovat dle přání zákazníka a do budoucna nám může 

otevřít cestu k dalším zajímavým projektům.   

Tomáš Pěnička 
Jednatel spol. Filipa MEDICA

  Pokud by Vás zajímalo,  
jak takový e-shop vypadá,  
můžete shlédnout stránky  
https://eshop.volkswagen.cz/.

Redakce FB
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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 letního období byli aktivní 

a  zásobili nás hromadou odpovědí!  Jak je již zvykem, lo-

sujeme pouze 3 výherce. Štěstí se tentokrát usmálo na: 

Oldřich Novák, Ivana Tulková, Eva Kovaříková. Výhercům 

moc gratulujeme! Jakmile si vyberete svoji výhru, nahlaste ji 

prosím svému nadřízenému a  bude vám v  co nejbližším ter-

mínu doručena. Všem zúčastněným letní soutěže děkujeme.  

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

odpovědět na následující soutěžní otázky: 

1) Co je scientometrie?

2) S jakou iniciativou byl spojen Jan Patočka?

Odpovědi na soutěžní otázky spolu s vyřešenou tajenku pošlete 

do 3. 12. 2021 na e-mail redakce@filipa.cz nebo je předejte své-

mu nadřízenému.
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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.

BARVA

BODLÁK

CIKORKA

DOBRÁK

HUSITA

KAPELA

KOKPIT

KOLEDA

KOLONA

KROKEV

KŘESLO

LEKTOR

LOUTKA

METODY

NADPIS

NÁVRAT

OVERAL

PAPUA

PARNÍK

PLOŠKA

POSTEL

POSTOJ

POTISK

POTÍŽE

PUDLÍK

SESKOK

SESTUP

SPOJKA

STATEK

ŠIRÁKY

ŠPALEK

TRAKCE

TRESKA

ANKETA

BOUDA

DEBATA

DEJDAR

KAMERA

KAPARA

KLADKA

KLIČKA

KOMETA

KOŠTĚ

KROKET

KROUPA

KŘÍDLO

LÍZÁNÍ

MAKETA

MAROKO

NOUZOV

PENÍZEK

PORADA

POŘÍČÍ

PROROK

PŘEDEK

PYTEL

ROSTRA

RULETA

SKOREC

SKOTKA

SLAVÍK

SNÍLEK

SNÍMEK

STONEK

STRANA

SVAZEK

ŠTĚPÁN

TOULEC

TRPĚNÍ

S U D O K U  /
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FINANČNÍ ODMĚNA JISTÁ!

marketing@filipa.cz 

+ 420 722 952 946

Sháníme šikovného modeláře, který zmenší model naší haly 

dle požadavků a upraví pro lepší manipulaci.

Rádi modelujete nebo víte o někom,
kdo se modelováním zabývá? 

Ozvěte se nám!
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