
Běžné komerční zakázky,  
výrobky vysoké kvality, široká 
nabídka služeb na úrovni, kon-
kurence zavedeným značkovým 
firmám – to je Filipa  
v roce 2016. 
 Klidně zahoďte své předsudky 
– chráněná dílna nemusí vyrábět 
jen keramické hrníčky, svíčky 
nebo pletené koše, nemusí fun-
govat jen proto, aby lidé s posti-
žením neseděli doma, ale našli 
společenské uplatnění. Filipa 
má sice status chráněné dílny, 
její výrobky a služby ale mohou 
konkurovat výrobkům a službám 
na volném trhu. Více než čtyři 
stovky zaměstnanců Filipy plní 

například zakázky pro světové 
firmy automobilového průmyslu, 
který si potrpí na vysokou kvalitu 
svých dodavatelů.
  V šesti provozech nabízí logi-
stický ser vis, produkují a kom-
pletují kabelové svazky, ventilační 
jednotky, stavební objímky nebo 
vyrábí na míru palety, konstruk-
ce, kontejnery z ocele a nerezu. 
Ve své pestré nabídce má Filipa 
také strojní a ruční návlek korál-
ků, laserové gravírování reklam-
ních předmětů nebo balení růz-
ných produktů a náhradních dílů.
 Filipa je na trhu téměř dvacet 
let a její růst a věrnost zákazníků 
dokazuje, že její partneři jsou 

spokojeni. Ale nejen špičková 
kvalita a cena jsou důvody pro 
výhodnost spolupráce s Filipou, 
je to i možnost využití náhradní-
ho plnění. 
 Firmy s více než 25 zaměst-
nanci musí ze zákona zaměstná-
vat lidi se zdravotním postižením 
nebo spolupracovat s chráněnou 
dílnou, jinak jim hrozí ze strany 
státu finanční postih. Součinností 
s chráněnou dílnou firmy dávají 
práci lidem, kteří by ji hledali 
jen obtížně a navíc prokazují, že 
nejsou sociálně lhostejní ke své-
mu okolí. Nabídkou náhradního 
plnění Filipa tak pomáhá firmám 
i lidem s postižením.  

	Provoz v Kosmonosích, kde se balí náhradní díly pro automobilový průmysl.

	Výroba kabelových svazků 	Mikrobodově svařovaný kartáčový držák jako součást elektromotorků pro automobilový průmysl. 

	Gravírování reklamních předmětů

Úplně jiná chráněná dílna
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Starosta Šubr 
ve Filipě 

Starosta Lázní Bělohrad Pavel 
Šubr navštívil 15. září společnost 
Filipa v Lázeňské ulici a seznámil 
se s prací zaměstnanců a s plány 
vedení firmy.  Prohlédl si zdejší 
provoz, kde se mimo jiné vyrábějí 
ventilační jednotky pro serverové 
stojany nebo kabelové svazky. 
Přestože Filipa má status chráně-
né dílny, plní standardní komerč-
ní zakázky pro významné firmy. 
„Tomu musí odpovídat vysoká 

kvalita našich výrobků,“ uvedl při 
prohlídce jednatel společnosti 
Leoš Vrbata.
 Leoš Vrbata provedl návštěvu 
také sídlem firmy, bývalou vilou 
rodiny Lelkových na Lázeňské 
ulici a představil plány na její 
rekonstrukci. „Firma stále roste, 
a proto jsme nuceni využít celou 
budovu pro administrativní účely,“ 
vysvětloval starostovi.
 Příjemné setkání v sídle firmy 
ukončili starosta a Leoš Vrbata 
ujištěním, že do příští schůzky 
budou přemýšlet o možné spolu-
práci mezi městem a Filipou.  

	Starosta Lázní Bělohrad Pavel Šubr 
 na návštěvě sídla Filipy

„Vzpomínka 
padlým, 
memento 
živým“ 

Na gothardském hřbitově v Ho-
řicích připomíná nový památník 
největší bitvu svedenou na čes-
kém území. 
 Bitva u Hradce Králové (nebo 
u Chlumu či u Sadové) proběhla 
před 150 lety, 3. července 1866. 

Celkem bylo nasazeno přes 430 
tisíc vojáků, na bojišti po ní zůsta-
lo více než 16 tisíc mrtvých a ra-
něných a v jejím důsledku přišlo 
Rakousko o své čelné postavení 
v Evropě. 
 Kvůli tomu pak muselo řešit 
stupňující se požadavky obyvatel 
jednotlivých částí své říše.
 Slavnostní odhalení památníku, 
jehož autorem je sochař Michal 
Moravec, se konalo 29. června 
2016 v rámci rozsáhlých oslav 
výročí bitvy.  

	Filipa je jedním ze sponzorů nového 
 památníku.

Za účasti zástupců úřadu práce 
v Jičíně byl 19. července 2016 
oficiálně zahájen provoz balicí lin-
ky na ventilační jednotky servero-
vých stojanů v provozu Lázeňská 
v Lázních Bělohrad. Linka byla 
pořízena díky příspěvku úřadu 
práce na vytvoření chráněných 
pracovních míst pro osoby se 
zdravotním postižením. Dotace 
umožnila pořízení stroje, který 
balí ventilační jednotky do teplem 
smrštitelné fólie, a zajistila tím 
zřízení šesti nových chráněných 
pracovních míst. Díky spolupráci 
Filipy se státními institucemi tak 
vznikají nová pracovní místa pro 
lidi s postižením.   

	Za přihlížení jednatele Filipy Leoše Vrbaty (vpravo) ukazuje regionální manažer Martin
 Bílek řediteli jičínského kontaktního pracoviště Úřadu práce Jiřímu Radovi 
 a vedoucí oddělení trhu práce ÚP Lucii Jampílkové provoz v Lázeňské ulici.

Zahájení provozu balicí linky
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Vážení zaměstnanci, kolegové, 
partneři a přátelé, právě si čtete 
první vydání našeho nového 
firemního časopisu Filipa Bulle-
tinu. Má to být takové okénko 
do firmy, které umožní každému 
zaměstnanci ze všech šesti provo-
zů ve třech krajích získat obrázek 
o tom, co se ve společnosti děje, 
co je u nás nového, co připra-
vujeme a co společně řešíme. 
Dozvíte se něco o nás osobně, 
o provozech firmy, o našich pro-
duktech a službách i obchodních 
partnerech. A měli byste se také 
něco dozvědět o vás samotných. 
Chceme vás seznámit se zajíma-
vými kolegyněmi a kolegy, s jejich 

prací, koníčky, zálibami a doved-
nostmi.
 Budeme velice rádi, když se 
budete na tvorbě obsahu Filipa 
Bulletinu podílet. Vaše nápady 
jsou velmi vítány. Jste to právě vy, 
pro koho tento časopis vyrábíme, 
a vedle firemních aktualit a před-
stavování výrobků a partnerů zde 
bude prostor pro články a infor-
mace, které vás budou zajímat 
nebo které budete považovat za 
užitečné. Nechci napovídat, ale 
mohou to být třeba vaše oblíbe-
né recepty, tipy na výlety nebo 
na kulturní akce, třeba i tipy 
na knihy nebo filmy, které vás 
zaujaly. Třeba i zajímavosti z Vaší 
provozovny, zážitky z práce, 
informace o některém z kolegů, 
který se občansky angažuje, něco 
mimořádného prožil nebo chová 
exotické zvíře či rostlinu.
 Přivítame i dotazy  týkající se 
firmy, práce v ní nebo nějakým 
způsobem související právní otáz-
ky, nebo jakési zdravotní okénko 
s tipy, jak se například připravit 

na zimní období. Určitě se nebu-
deme bránit návrhům na zlepšení 
pracovního prostředí – mnohdy 
může maličko způsobit velkou, 
pozitivní změnu. Na poslední 
stránce Filipa Bulletinu najdete 
křížovku a sudoku. Řekněte nám, 
jak se vám líbily, jestli byl stupeň 
obtížnosti v pořádku, nebo jestli 
byste na poslední stránce viděli 
něco jiného.
 Filipa Bulletin bude vycházet 
každé tři měsíce, příští číslo mů-
žete očekávat před Vánocemi.  
Každý zaměstnanec dostane 
do ruky jeden výtisk, ke stažení 
bude ale i ve formátu pdf na naší 
webové stránce.
 Těšíme se na váš názor i vaše 
podněty. Můžete k tomu použít 
e-mailovou adresu redakce@
filipa.cz anebo použijte kus papí-
ru a dejte vašemu šéfovi obálku 
s nadpisem Filipa Bulletin. Ten ho 
pak předá do správných rukou.

Příjemnou četbu přeje
Váš Leoš Vrbata

Operátor logistiky
Provoz: Kosmonosy | Zdravé osoby,  
OZP s maximálně | 2. stupněm invalidity
Popis pozice:
 manipulace s materiálem – vykládka, nakládka, 
 zaskladnění, zásobování pracovišť
 obsluha manipulačního vozíku (VZV, zakladač)
 3 směnný provoz/ HPP/ 37,5 hod./týden

Úklidová pracovnice
Provoz: Kosmonosy | OZP s invaliditou 1,2  
i 3. stupně (dříve TZP) | Popis pozice:
 úklid administrativních prostor, šaten, kanceláří 
 a výrobních prostor (mycím stroje)
 třídění odpadu dle jednotlivých kontejnerů
 plní ostatní pokyny a úkoly od přímého 
 nadřízeného

Operátor výroby
Provoz: Kosmonosy | Zdravý člověk, invalidita 
(max. 1 stupeň) | Popis pozice:
 provádění prací na základě stanovených postupů 

 a související dokumentace, svou prací se podílí 
 na plnění požadavku zákazníka
 odpovídá za provedenou práci, její kvalitu 
 a průběžnou kontrolu výrobku dle pracovních 
 postupů

Operátor příjmu/expedient
Provoz: Kosmonosy | HPP/37,5 hod./týden
Popis pozice:
 zajišťuje příjem a identifikaci materiálu v příjmové 
 zóně
 kontroluje vstupní materiál dle dodacího listu 
 (počet obalů, typ obalu, nepoškozenost obalů)
 evidence materiálu ve skladovém systému
 zajišťuje zpracování NOK dílů (zmetků) dle nasta
 vených pracovních postupů (identifikace, označení)
 identifikace příčin neshod a jejich prevenci, 
 případně odstraňování
 zodpovídá za komunikaci se zákazníkem, 
 dodavatelem v rámci administrativních úkonů

Více informací na http://filipa.cz/cs/kariera/ 
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Filipa roste 
a má velké plány
Společnost Filipa byla založena 
v roce 1998 jako poměrně malá 
chráněná dílna. Po osmnác-
ti letech má přes čtyři stovky 
zaměstnanců, šest provozoven 
a několik divizí.
 Pod divizi výrobních projektů 
spadá výroba kabelových svazků, 
stavebních objímek, ventilačních 
jednotek a elektromotorků, lase-
rové gravírování a návlek korálů.
 Divize logistiky se stará o skla-
dování zboží, balení náhradních 
dílů a kompletaci výrobků.
 Divize kovovýroby zajišťuje 
výrobu kovových palet, segmentů 
regálových systémů, jejich vývoj 
a konstrukci. 
 Přehled o tom, v jakém pro-
vozu Filipy se co vyrábí a jaké 
služby se tam poskytují, najdete 
na stránkách 6 a 7 tohoto Filipa 
Bulletinu.
 Filipa roste, z regionálně fun-
gující firmy se stala firma celore-
publiková. Provozy má ve třech 
a připravují se nové projekty 
v dalších krajích, například v Kar-
lovarském a v Plzeňském kraji. 
Do budoucna si chce vybudovat 
významné postavení na českém 
trhu mezi zaměstnavateli osob 
se zdravotním postižením, chce 
rozvíjet nabídku a úroveň svých 

služeb a kvalitu svých produktů. 
Spokojenost obchodních partnerů 
pak zajistí stabilní přísun zakázek 
a rozvoj v rámci všech divizí. To 
by mělo vést k růstu firmy, k na-
vyšování pracovních míst a k další 
expanzi do nových regionů.
 Obor, ve kterém Filipa půso-
bí, je poměrně nízko rentabilní 
a profitu se v něm dosahuje v del-
ším časovém horizontu. Značná 
část vydělaných peněz se musí 
investovat zpět do provozu. Firma 
také potřebuje finanční rezervy, 
aby byla schopna čelit případným 
změnám na trhu, ale také proto, 
že je do velké míry závislá na stát-
ních regulacích.
 Důležitým předpokladem pro 
růst firmy je také spokojenost je-
jích zaměstnanců. A zaměstnanci 
Filipy nejsou obyčejní zaměstnan-
ci. Většina z nich jsou lidé s posti-
žením, kteří potřebují specifické 
pracovní podmínky, ať už se jedná 
o na míru zařízená pracovní místa, 
speciální stoly nebo upravenou 
pracovní dobu či individuální 
zohlednění výkonu. 
 Vedle pracovních podmínek je 
ale také důležitá firemní kultura, 
atmosféra v práci. Proto Filipa ot-
vírá nové komunikační kanály, aby 
se rozběhla vzájemná komunikace 
mezi zaměstnanci i mimo pracov-
ní místo a dobu. Jedním z těchto 
komunikačních kanálů je tento 
firemní časopis Filipa Bulletin.

  Dalším jsou nedávno zprovoz-
něné nové webové stránky, Filipa 
je také na Facebooku. Ve spolu-
práci se zaměstnanci se budou 
konat společné firemní akce, kte-
ré poskytnou příležitost k setkání, 
seznámení a poznání. To vše by 
mělo vést k zlepšování pracovních 
podmínek a pracovního prostředí.
 Vliv na to, jak se lidé v práci 
cítí, mají nejen kolegyně a kole-
gové v přímé blízkosti, ale také 
prostředí samotné. Firmy proto 
plánuje v rámci svého rozvoje 
modernizovat své provozy i sídlo. 
To se nachází v historické vile na 
Lázeňské ulici v Lázních Bělohrad. 
Aktuálně se připravuje řádná 
rekonstrukce budovy, která bude 
vycházet z její původní podoby, 
ale vzhledem k tomu, že je už 
více než sto let stará, tak budou 
použity moderní technologie. 
A protože firma roste, tak budou 
pro firemní účely využity veškeré 
její prostory.
 Vedení společnosti si uvědo-
muje všechny výzvy a úkoly, které 
na ně čekají. Po roce 2015 je 
i letošní rok svým způsobem pře-
lomový, protože s sebou přináší 
nové zákazníky, nové produkty 
a nové zaměstnance. Přes to 
všechno to ale vypadá, že pro  
Filipu bude letošní rok úspěš-
ný a že byly vytvořeny důležité 
předpoklady pro další úspěchy 
v dohledné budoucnosti.  	
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	Sídlo Filipy  
v Lázeňské ulici  
v Lázních Bělohrad 
prochází rekonstrukcí,  
aby odpovídalo 
rostoucím potřebám 
expandující firmy. 
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Leoš Vrbata
Leoš Vrbata je jednatelem společ-
nosti Filipa, kterou převzal v roce 
2015. Jeho hlavními úlohami kromě 
statutární odpovědnosti a řízení 
chodu společnosti je její rozvoj, 
aktivní vedení obchodní činnosti 
a vyhledávání nových příležitostí. 
 Po návratu z vojny začínal Leoš 
jako obsluha sušicí linky ve společ-
nosti Devro (dříve Cutisin), která 
vyrábí umělé obaly na mastné 
výrobky. Tam se poprvé seznámil 
s oblastí logistiky, když začal praco-
vat na pozici plánovače výroby. 
 Další zkušenosti v logistice 
postupně získával v jičínském CS 
Cargo, kde jsem mnoho let praco-
val na nejrůznějších logistických 
projektech.  
 Chráněnou dílnu Filipa znal 
řadu let a s jejím bývalým majite-
lem Liborem Suchým se o možné 
spolupráci bavil minimálně dva 
roky. Postupně se tvořila dohoda, 
ke které došlo v roce 2015 na jaře. 
 Leoš Vrbata žije ve Studenci u Ji-
lemnice. Je rozvedený a má tři syny.

Edita Arabaszová
Dříve či později se s Editou seznámí 
asi každý zaměstnanec Filipy. Od 
září je totiž novou ředitelkou perso-
nálního oddělení a z bělohradského 
sídla firmy bude často navštěvovat 
všechny provozy.
 Před nástupem do Filipy praco-
vala Edita osm let ve firmě Alucon, 
bělohradském závodě německého 
koncernu Freudenberg, kde začína-
la ve finančním oddělení, zabývala 
se také personalistikou a poslední 
dva roky byla ředitelkou závodu. 
V únoru se rozhodla z ředitelské 
pozice odstoupit, protože, jak říká, 
chtěla chvílemi žít a věnovat se 
rodině.
 Jedním z úkolů Edity je zajistit, 
aby firma běžela v souladu s veške-
rými zákonnými požadavky v oblas-
ti zaměstnanosti a bezpečnosti. 
Zároveň se Edita bude podílet na 
zlepšení a zpříjemnění pracovního 
prostředí pro nás všechny, zamýšlí 
se nad způsobem propojením všech 
provozů. Ve svém bývalém zaměst-

nání se podílela na vybudování 
společného týmu v rámci šesti fili-
álek po celé Evropě. Uskutečnily se 
tam společné akce, lidé se poznali, 
pomalu vznikla atmosféra důvěry 
a spolupráce. Vytvořil se jeden 
tým, zaměstnanci začali společně 
pracovat a prospělo to jak jim, tak 
celé firmě. Na něčem podobném 
bude pracovat i ve Filipě.
 Edita žije v Jičíně a má dvě děti. 
Má ráda filmy, knihy a lyžování. 
Loni se začala učit hrát na klavír.

Naďa Fólová
V březnu to bude dvanáct let, co 
Naďa nastoupila do Filipy. Původ-
ně pracovala ve výdejně rokajlu, 
předávala práci domácím zaměst-
nancům. Potom přešla do mzdové 
účtárny, kde je do dnešního dne, 
připravuje pracovní smlouvy a dělá 
mzdy pro celou Filipu. 
 Pro Naďu je zajímavé pracovat 
ve chráněné dílně a jak říká, dá to 
člověku hodně do života. Vyprá-
ví o době, kdy ve Filipě pracovali 
vozíčkáři: „Stane se, že vás někdo 
naštve a chcete si stěžovat na život. 
Pak si ale uvědomíte, jaký je pro-
blém pro tyto lidi vůbec se dostat 
z auta, a úplně se stydíte. Když se 
s takovými lidmi znáte,“ tak je pod-
le Nadi neuvěřitelné, jak pozitivně 
naladěni dokážou být. „Skoro by se 
dalo říct, že ti, co mají ta nejhorší 
postižení, jsou ti nejpozitivnější. 
Asi to bude tím, že mají žebříček 

hodnot úplně jinak srovnaný,“ říká 
Naďa.
 Naďa má dvě dospělé děti, 
chodí na koncerty a ráda si 
čte. A hrozně ráda pracuje na 
zahrádce, těší ji, když vidí růst 
květiny nebo zeleninu.

Nikola Chlumská
Nikola nastoupila do Filipy v srpnu 
letošního roku a je součástí per-
sonálního oddělení. V tuto chvíli 
má na starost především nábor 
do provozů v Kosmonosích, Liber-
ci a Jablonci. Vedle toho sleduje 
docházku, fluktuaci a efektivitu 
zaměstnanců a dělá řadu dalších 
činností. V budoucnu bude mít na 
starosti nábor zaměstnanců pro 
všechny pobočky.
 Nikola má za sebou práci pro 
několik firem automobilového 
průmyslu, ve kterých byla součástí 
personálních oddělení. Ve Filipě 
je ráda, mimo jiné proto, že firma 
dává práci lidem, kteří ji možná nej-
více potřebují a kteří mívají problé-
my ji získat. 
 Nikola je přesvědčená, že za-
městnanci Filipy jsou vděčnější než 
lidé v jiných firmách a že to na nich 
je i vidět. Nikola ráda tančí, běhá 
a plave. Kdysi dokonce tancovala 
závodně latinskoamerické tance. 
A po sportovním nasazení se ráda 
nají. Na sladké moc není a nesnese 
koprovku. Jinak sní všechno, ale jak 
přiznává, je masožrout. 
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	Personalni oddělení Filipy: Nikola Chlumská, Naďa Fólová a Edita Arabaszová 
(zleva do prava).



Filipa má dnes ve své nabídce celou řadu produktů 
a služeb, které vyrábí a poskytuje v celkem šesti 
provozech v několika krajích České republiky.
  Mnohdy se jedná o výrobky, které jsou v koneč-
ném důsledku součástí vysoce komplikovaných 
strojů, jako jsou automobily, kotle nebo zdravotnic-
ká lůžka. Ne každý ví, co je to například „kartáčový 
držák“ a k čemu vlastně slouží. „Rokajl“ sice není 
určen pro automobilový průmysl, ale že se jedná 
o drobné korálky bude asi vědět jen ten, kdo je po-
užívá, případně vyrábí, anebo, jako v případě Filipy, 
navléká na plastová vlákna.

 V tomto vydání Filipa Bulletinu vám nabízíme 
přehled toho, co vlastně zaměstnanci v jednotli-
vých provozech vyrábí a pro jaké firmy je to určeno. 
V příštích vydáních vám představíme jednotlivé 
partnery a produkty, abyste měli představu o tom, 
v jakých konečných výrobcích se pak výsledky vaší 
práce objeví. 

Sídlo společnosti
Sídlo Filipy je v Lázeňské ulici 184 v Lázních Bělohrad. 
Nachází se zde vedení společnosti, účtárna, 
část personálního oddělení a ostatní administrativa. 
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Lázně Bělohrad, Lázeňská ulice
Počet zaměstnanců: 40
 výroba kabelových svazků pro společnosti
 AMPRA a Able Elements
 montáž a balení ventilačních jednotek 
 pro společnost AMPRA
 balení úklidových prostředků značky Vileda
 pro firmu ALUCON
 laserové gravírování pro reklamní agenturu
 ADORE
 lisování plechů pro společnost Continental
 lepení štítků používaných v automobilovém 
 průmyslu pro firmu ARaymond

Lázně Bělohrad, Václavská ulice
Počet zaměstnanců: 40
 montáž stavebních objímek 
 pro společnost Walraven

Kosmonosy
Počet zaměstnanců: 55
 pro společnost Magna se zde poskytuje 
 logistický servis (uskladnění, manipulace, 
 balení, sorting) a probíhá drobná výroba, 
 montáž a kompletace náhradních dílů 
 pro automobilový průmysl

Jablonec nad Nisou
Počet zaměstnanců: 85
 výroba kartáčových držáků pro společnost
 PMP PAL
 montáž stavebních objímek pro Walraven
 výroba kabelových svazků pro firmu 
 PEKM Kabeltechnik
 drobná kompletace pro jabloneckou
	společnost JabloPCB 

Poděbrady
Počet zaměstnanců: 125
 montáž stavebních objímek pro společnost 
 Walraven
 strojní návlek rokajlu pro společnost 
 PRECIOSA ORNELA
 pro firmu Sacum se zde výrobí 
 elektromotory a kartáčové držáky 
 a balí se náhradní díly pro Škoda Auto

Liberec
Počet zaměstnanců: 10
 drobná výroba, montáž a kompletace 
 náhradních dílů pro společnost Magna

Domácí pracovníci
Počet zaměstnanců: 30
 domácí pracovníci navlékají rokajl 
 pro společnost PRECIOSA ORNELA

Co a pro koho Filipa  
vlastně vyrábí?

 V provozu 
v Lázeňské se 
laserem gravírují 
nejen reklamní 
předměty.
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 Kompletace a logistický 
servis v Kosmonosích.

 Externí kovovýroba pro 
automobilový průmysl.

 Montáž stavebních 
objímek.

 Výroba  
kabelových svaz-
ků v Jablonci nad 
Nisou.

 Strojní 
návlek rokajlu 
v Poděbradech.
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Pro ty z vás, co si rádi procvičují mozkové svaly, jsme připravili křížovku a sudoku. 
V křížovce je schovaná tajenka. První tři z vás, kdo nám pošlete vyluštění tajenky 
na e-mailovou adresu redakce@filipa.cz, čeká malé překvapení.


