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Filipa  
má vlastní 
auditorku 
Lucie Hopová, provozní pracovník 
v Jablonci nad Nisou, se v únoru sta-
la firemní auditorkou. V České spo-
lečnosti pro jakost úspěšně složila 
patřičnou zkoušku a může se pyšnit 
funkcí "Procesní auditor VDA 6.3".
 Procesní audit je nástroj kontroly 
procesu výroby, kterým se prověřuje 
kvalita a plnění požadavků na výro-
bek. Prostřednictvím podrobné ana-
lýzy vstupů do výrobního procesu je 
možné odhalit nedostatky a vytvořit 
prostor pro zlepšení. Každá certifi-

kovaná společnost dodávající díly do 
automobilového průmyslu je povinna 
provádět interní audity. Ty musí 
provádět způsobilá osoba, proto ty 
zkoušky. Pokud firma nemá vlastní-
ho interního auditora, musí pověřit 
auditora externího, což je spojeno 
s nemalými finančními náklady.
 Filipa je certifikovanou společností 
a musí normy a standardy dodržovat 
a řídit se jimi. V případě, že by se 
vyskytlo něco, co by bylo v nesou-
ladu s normou, může firma certifikát 
ztratit. Důsledkem toho by nemohla 
nadále dodávat své produkty a služby 
automobilovému průmyslu.
 Lucie se zabývá dodržováním těch-
to norem a zákonných požadavků, 
požadavků zákazníka a řízení systému 
kvality. Připravuje Filipu na certifikač-
ní audity a audity zákazníků. K získání 

titulu profesního auditora Lucii srdečně 
gratulujeme.  

Škoda Auto Mladá Boleslav je perspek-
tivním partnerem Filipy. Spolupráce 
s automobilkou byla zahájena v prosinci 
loňského roku, kdy se rozjel projekt se-
kvenčního zásobování montážních linek 
MBI a MBII. Jedná se o logistický proces, 
který řídí pokročilé informační systémy. 
Dodavatel zásobuje odběratele svými 
produkty přímo k montážní lince v přes-
ně stanoveném pořadí, čase a množství, 
které je v danou chvíli potřeba.
 Práce vypadá konkrétně tak, že přije-
de kamion od dodavatele, náš operátor 
logistiky vyloží vysokozdvižným vozí-
kem plné palety a naloží prázdné, další 
zaveze palety dovnitř, kde si je srovná 

podle toho, v jakém pořadí jdou na linku, 
a hned je po jedné vozí k lince. Materiál 
na paletě vydrží přibližně deset minut 
u montážní linky, takže tam panuje velký 
spěch a člověk musí neustále jezdit a hlí-
dat si pořadí palet, jinak hrozí zastavení 
linky.
 Na zásobování montážních linek ve 
Škoda Auto Mladá Boleslav pracuje cel-
kem 42 zaměstnanců Filipy ve třísměn-
ném režimu, čtrnáct na každou směnu.
Projekt je v tuto chvíli naplánovaný do 
konce roku 2017 s možností pokračová-
ní na dalších pět let. Rozsah činností by 
se od roku 2018 mohl dokonce zásadně 
rozšířit.  

Nová spolupráce byla zahájena se 
Škoda Auto Mladá Boleslav. Od 2. ledna 
letošního roku mají zaměstnanci Filipy 
na starost administrativní odbavení 
nákladních vozů externích dodavatelů na 
centrálním příjmu automobilky na 13. 
bráně, která slouží výhradně pro průjezd 
nákladních vozů.
 Celkový proces odbavování vypadá 
tak, že řidič kamionu nejdříve přijede na 
13. bránu, kde se prověří jeho totož-
nost, dostane průvodní dokumenty 

k jednotlivým skladům v závodě, iden-
tifikační kartu, navigaci GPS a ostatní 
dokumenty. Poté, co řidič projede všemi 
naplánovanými sklady, vrátí se zpět na 
13.bránu. Zde začíná práce našich za-
městnanců. Řidiči se potvrdí dodací listy 
a všechny dokumenty, které cestou po 
skladech nasbíral, zapíšou se typy a po-
čty jednotlivých prázdných obalů, které 
má naložené na svém kamionu, v sys-
tému se ukončí jeho pohyb po areálu 
a poté může řidič odjet. Na centrálním 

příjmu pracují celkem tři zaměstnanci 
Filipy, a to každý na jedné směně. Ještě 
tento rok navýšíme počet lidí na směnu 
o jednoho zaměstnance.
 Smlouva se Škoda Auto Mladá Bole-
slav je platná na jeden rok a v případě 
spokojenosti a potřeby se počítá s jejím 
prodloužením.
 Jedná se podobný projekt, jaký Filipa 
rozjela v minulém roce ve výrobním 
provozu stejné automobilky v Kvasinách 
v Královéhradeckém kraji.   

Filipa na 13. bráně
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David Binar, manažer komunikace

Tomáš Beňka, manažer projektu

 Po úspěšném zvládnutí zkoušky se Lucie 
Hopová stala procesní auditorkou Filipy.

Sekvenční zásobování 
výrobních linek ve Škoda Auto

Životní jubilea
V prvním čtvrtletí letošního 
roku oslavili kulaté životní 
jubileum tito naši kolegové 
a kolegyně. Přejeme jim všechno 
nejlepší do budoucna, mnoho 
štěstí a zdraví.

Iva Lopatová
Marie Machačová
Eva Maxová
Marie Přenosilová
Josef Sedláček
Světlana Slavíková
Alena Šolcová
Luděk Šramota
Miroslav Štempin
Helena Tomešová
Martina Hoffingerová
Terezie Koščáková
Leoš Vrbata
Simona Fliťarová
Milan Miler

Milan Přibyl
Jaroslav Rudiš
Veronika Volák 
Timková
Tomáš Peroutka
Lucie Raková

Tomáš Beňka, manažer projektu
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Milé 
kolegyně, 
milí 
kolegové, 
v ruce držíte 
třetí vy-
dání Filipa 
Bulletinu. 
Rozšířili jsme 
ho z osmi 
na dvanáct 

stran a věřím, že si v něm každý 
něco najde. Do roku 2017 vkročila 
Filipa posílena kladnými zkušenostmi 
z roku minulého, kdy se nám poda-
řilo rozjet nové projekty a rozšířit 
počet zaměstnanců. 
 Spolupráce s automobilkou Škoda 
Auto Mladá Boleslav, kde od prosin-
ce zaměstnanci Filipy dodávají díly 
přímo na výrobní linku, se rozšířila. 
Od ledna naši zaměstnanci odbavují 
nákladní vozy na centrálním příjmu 
automobilky u 13. brány. Více o tom 
na předchozí straně.
 Kolegyně Lucie Hopová získala 
v únoru titul procesní auditorky, 
bude se mimo jiné zabývat dodržová-

ním přísných norem automobilového 
průmyslu a připravuje školení pro 
zaměstnance na téma kvality. Úvod 
do tématu najdete níže.
 Věnujeme se také zavedení nového 
informačního systému, který je po-
třebný pro rozvoj Filipy. Nový systém 
QI, neboli "Qíčko", spravuje veškeré 
účetnictví a po zaváděcí fázi převez-
me další úkoly. Přechod na nový sys-
tém je vždy těžký, opouštíte něco, co 
důvěrně znáte, na čem dennodenně 
pracujete, a musíte se naučit zachá-
zet s něčím úplně novým, složitějším. 
Věřím, že nejhorší období mají ko-
legyně za sebou, Qíčko si už osahaly, 
naučily se s ním zacházet a pomalu 
objevují i jeho výhody. Patří jim velké 
poděkování za jejich obětavé nasazení.
 Na straně 6 se můžete sezná-
mit s nevšedním produktem Filipy. 
Naši zaměstnanci kompletovali 
skákací boty A-Jump firmy HOPsej.
cz. Sportu, při kterém se používají, 
se říká "bocking" a existují soutěže 
s různými disciplínami. Kompletace 
bot byl prozatím jednorázový projekt, 
ale pokud budou na trhu úspěšné, 

spolupráce bude pokračovat.
 Zajímavý by mohl být delší rozho-
vor s Hanou Potměšilovou, předsed-
kyní Nadačního fondu pro podporu 
zaměstnávání osob se zdravotním po-
stižením. Představuje v něm projekt 
Srdcerváči a mluví o tom, jak těžké 
bývá pro lidi s postižením překonat 
své vnitřní obavy z toho, že nebudou 
společností vnímáni jako plnohod-
notní a prospěšní.
 Na straně 10 dáváme prostor 
vám, zaměstnancům. Představujeme 
soutěž, která je tentokrát založena na 
otázkách k obsahu tohoto čísla, na-
jdete tam recept a pozvání na kultur-
ní akce. A poslední dvě strany jsou 
věnovány "mozkovému tréninku", 
můžete si lámat hlavu nad osmisměr-
kami a křížovkou.
 Doufám, že se vám tento Filipa 
Bulletin bude líbit. Připomínky, ná-
měty ale i kritické ohlasy jsou vítány, 
stačí je poslat na redakce@filipa.cz.

Přeji vám slunečné 
jaro a krásné Velikonoce. 

David Binar, manažer komunikace
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Kvalita čili jakost je údaj o vlastnosti nějaké věci. V běž-
ném životě, obchodu a marketingu dnes znamená prak-
tické ocenění dobrého ("kvalitního") zboží nebo služby. 
Oproti označení „dobrý“ budí slovo „kvalitní“ dojem hod-
nocení jaksi objektivního a samo o sobě často znamená 
vysokou jakost („kvalitní výrobek“).
 V moderním řízení výroby se hovoří o systémech 
řízení jakosti nebo kvality, čímž se míní nejen průběžná 
kontrola výrobků, ale také odstraňování zjištěných nedo-
statků, vylepšování výrobků i motivace pracovníků, aby si 
kvality hleděli.
 Určující roli kvality jako nezbytné podmínky rozvoje 
si uvědomuje převážná většina firem. Přizpůsobení se 
novému pojetí kvality je často nezbytnou podmínkou pro 
zachování konkurenceschopnosti a úspěšnosti.
 Kvalita je posuzována v nejširším slova smyslu. Jde jak 
o kvalitu produkce, služeb, tak o kvalitu vzájemných vzta-
hů, ke které patří úroveň řízení firmy, řešení sociálních 
aspektů ze strany zaměstnavatele, ale i odpovědnost za 

výrobek anebo službu a odpovědnost ve vztahu k ži-
votnímu prostředí. Kvalita výrobku je výsledkem kvality 
jednotlivých procesů a aktivit v celkovém řetězu činností 
podniku. To platí, když v každé kanceláři, dílně, na kaž-
dém místě budou pracovat lidé, kteří na základě školení 
nebo jiného výcviku vědí, co musí splnit a proč. Jsou to 
zároveň lidé, kteří umějí dělat to, co náplň práce vyža-
duje, a jsou dostatečně motivováni a chtějí svou práci 
odvádět kvalitně.
 Znakem kvality produktů či služeb může být i certifi-
kace. Společnost Filipa je certifikovaná podle systému 
řízení jakosti, normy ISO/TS 16949. Certifikát opravňuje 
firmu dodávat výrobky do automobilového průmyslu. 
Certifikace potvrzuje vysokou kvalitu jejího držitele, kte-
rý musí být schopen tuto úroveň udržovat. 
 Lucie Hopová, provozní pracovník na provozovně v Jablonci nad Nisou

Výrobek je kvalitní tehdy, 
když se vracejí zákazníci,  
ne výrobky 
Co je to „kvalita“?

 Znak certifikace ISO/TS 16 949 od agentury Bureau Veritas, 
která opravňuje Filipu dodávat výrobky do automobilového prů-
myslu.
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Informační systém QI zavádí ve 
Filipě společnost EXAS. Firma 
působí na trhu samostatně od 
roku 2004. Dnes má EXAS za se-
bou mnoho desítek implementací 
informačních systémů a disponuje 
specialisty na různé obory pod-
nikání a činnosti ve firmě. Tým 
netvoří jen konzultanti bez praxe, 
ale i oboroví specialisté. 
Ekonomickou část systému například 
zavádí daňový poradce, logistickou 
člověk z vedení logistických společ-
ností. To umožňuje firmě uskutečnit 
ty největší zakázky v daném oboru. 
Potvrzuje to spolupráce s tak růz-
norodými firmami, jako jsou TOKOZ 
(výroba zabezpečovacích mecha-
nismů, nábytkového a stavebního 
kování), Plastika (průmyslové zpra-
cování plastů, m.j. pro automotive), 
PEGA-Vel (výrobci textilní galanterie) 
nebo IKEM – Institut Klinické a Expe-
rimentální Medicíny.

Co všechno musí moderní informační 
systém zvládat?
Když začnu definicí, pak informační 
systém je celek složený z počíta-
čů, techniky, programů a lidí, kteří 
navzájem spolupracují za účelem 
sběru, zpracování a šíření informací 
potřebných k plánování, rozhodování 
a řízení. Dobře implementovaný infor-
mační systém je tedy nástrojem, jak 
lépe řídit firmu. Pokud někdo vydá 
hotové výrobky ze skladu, účetní 
musí hned vědět, že má vystavit fak-
turu – na koho, za kolik, s jakými sle-
vami, s jakou splatností, šéf výroby 
musí vědět, že je třeba vyrobit další 
výrobky na sklad, nákup musí zajistit 
materiál od nejlepšího dodavatele 
apod. Je to složitý proces, o kterém 
všichni podvědomě ví, ale ne každý si 

umí představit, jak velké důsledky má 
jeho jedna konkrétní činnost na práci 
mnoha dalších lidí. Informační systém 
se postará o to, že každý bude mít 
vždy ty informace, které potřebuje 
pro svou práci.

Jaké výhody má Váš informační 
systém oproti konkurenci?
Rozhodli jsme se nasazovat systém 
QI proto, že díky své technologické 
vyspělosti nabízí spoustu možností, 
jak jej přizpůsobit na konkrétní po-
třeby dané firmy. Dlouho jsme hledali 
a po mnoha zkušenostech se již 
věnujeme právě tomuto systému. Jako 
významnou výhodu vidíme zejména 
to, že tento systém je vždy napřed 
s funkcemi, tzn. že pokud se zákazník 
rozhodne, že potřebuje pokrýt další 
činnosti ve firmě, může systém jen 
jednoduše rozšířit – evidovat servisní 
prohlídky u vozidel, ochranné pracov-
ní pomůcky pro zaměstnance nebo 
třeba tisknout čárové kódy. A je toho 
mnohem více.

Jak a kdy vznikla spolupráce s Filipou?
Na podzim loňského roku jsme byli 
osloveni poptávkou na informační 
systém. Došlo k několika schůz-
kám, kde jsme si ujasňovali, zdali je 
náš informační systém vhodný pro 
Filipu. Protože všechny požadavky 
a představy splňuje, bylo rozhodnuto 
o zavedení právě našeho systému. 
Finální rozhodnutí o spolupráci padlo 
na začátku prosince.

Je Filipa v něčem pro Vás specifická?
Každá firma je něčím specifická 
a není tomu jinak ani u Vás. Ostatně 
to je asi důvod, proč se Vám daří 
a jste úspěšní – je třeba být trošku 
odlišný a dělat věci jinak – lépe. Z po-
hledu implementace informačního 
systému je asi největší specifikum, 

že systémem je třeba pokrýt spoustu 
odlišných činností – od kompletace 
a kovovýroby, přes obchod až po 
logistiku. Svým způsobem je také 
specifická problematika chráněné dílny.

Kdy by měl systém fungovat tak, 
jak má?
I přes velmi úzký časový prostor, 
který rozhodně nebyl ideální, je dnes 
pokryta veškerá požadovaná agenda. 
Toho by se nikdy nedosáhlo, nebýt 
obrovského úsilí, které vyvinul celý 
rozšířený tým Filipy i EXASu a které-
mu bych chtěl ze tento přístup touto 
cestou poděkovat. Již v lednu tedy 
v systému bylo evidováno doslova ně-
kolik tisíc dokumentů, jako jsou ob-
jednávky, dodací listy, faktury, apod.

Jaké jsou další možnosti využití pro 
budoucnost?
Výhodou systému QI je právě to, že 
umí pokrýt spoustu činností, které se 
nyní třeba evidují různě po sešitech 
nebo tabulkách. Filipa by měla dále 
rozšiřovat nasazení systému QI tak, 
aby ulehčoval práci více a více lidem 
na různých pozicích. Aby nemuseli 
sbírat informace od kolegů, po tele-
fonu a mailech, ale měli je k dispozici 
na jedno kliknutí. Pak se informační 
systém stane jakýmsi mazivem dobře 
jedoucí firmy. Už nyní jsme zahájili další 
rozšiřování využití zejména v oblasti do-
cházky, podpory výrobních a servisních 
evidencí, ale také evidování a řízení toku 
elektronických dokumentů firmou. 
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Martin Zeisberger ze společnosti EXAS

Informační systém 
je nástroj, jak lépe 
řídit firmu

David Binar, manažer komunikace
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Přechod na nový informační 
systém QI je logický krok 
a významná podpora fungování 
společnosti. QI propojuje lidi 
na pobočkách i napříč všemi 
provozy. Je to nezbytný nástroj 
pro úspěšné řízení firmy 
v 21. století. 

Od prosince loňského roku jsou ko-
legyně v účtárně Filipy v jednom kole 
a často ani neví, kde jim hlava stojí. 
Důvodem je významný krok, který se 
díky rozvoji společnosti stal nezbyt-
ným. Jde o zavedení, nebo jak se 
dnes říká "implementaci", moderního 
informačního systému, který bude 
obsahovat všechny informace důle-
žité pro řízení firmy – mzdové účet-
nictví, fakturace, spravování majetku 
a další oblasti.
 Důvodem přechodu na nový 
systém byla skutečnost, že do konce 
minulého roku používaný systém ne-
zvládal rostoucí potřeby Filipy. Navíc 
firma, která v minulosti tento systém 
ve Filipě zavedla, dnes poskytuje 
pouze omezený servis. "Rozšířením 
počtu mezd, lidí, exekucí, účetnictví  
a dokladů vznikl problém, že v jed-
nom modulu nemohly pracovat dvě 
kolegyně současně. Navýšení počtu 
mzdových účetní je k ničemu, když 
v tom systému může v jednu chvíli 
pracovat pouze jeden člověk," říká 
jednatel Filipy Leoš Vrbata.
 Aby se Filipa mohla rozvíjet, bylo 
zapotřebí vyřešit otázku informačního 
systému co nejrychleji. "Chtěli jsme 
to řešit v průběhu loňského roku, ale 
vzhledem k jiným urgentním aktivi-
tám se to odsouvalo až na podzim. 
Nakonec jsme se snažili stihnout 
spuštění k 1. lednu letošního roku, 
aby byl minulý i letošní účetní rok 
ucelený. V případě dalšího použí-

vání starého systému by tento rok 
byl dramatický a nevím, jak bychom 
fungovali," vysvětluje Leoš Vrbata.
 Přechod z jednoho informačního 
systému na druhý znamená potřebu 
naučit se používat ten nový. A pokud 
je člověk dlouhá léta zvyklý používat 
jeden počítačový program, pak je 
těžké naučit se zacházet s programem 
novým, komplexnějším.
 „Je obdivuhodné, jak kolegyně tuto 
stresovou situaci přechodu na nový 
systém zvládají. Všechny si zasluhují 
velké poděkování,“ říká Leoš Vrbata.
Implementaci informačního systému 
ze strany Filipy má na starost Halka 
Menčíková. První používaný modul 
"Qíčka" se týkal mzdového účetnictví 
a s ním spojené rozsáhlé agendy. Ten-
to modul používá Naďa Fólová spolu 
se dvěma novými kolegyněmi, Janou 
Šafránkovou a Lucií Stuchlíkovou. 
Fakturací se zabývá Martina Klej-
chová a Zdeňka Šmídová začala plnit 
databázi firemního majetku. Veškerý 
majetek tak bude dostupný praktic-
ky na jedno kliknutí myší. V případě 
potřeby bude možné velmi rychle 
zjistit všechny informace týkající se 
dotyčného předmětu - třeba faktura, 
dodavatel, záruční doba, proběhlé 
revize atd. – a podívat se na jeho 
fotografie.
 Dnes, skoro tři měsíce po zahájení 
ostrého provozu "Qíčka" kolegyně 
výhody nového systému vnímají.  
Ve starém systému se zadávalo 
všechno v účtárně, tam se všech-
ny papíry sbíhaly. Teď se podklady 
zadávají na jednotlivých střediscích, 
do systému mohou nahlížet i mistři 
z výroby. Za chyby v zadávání nesou 
zodpovědnost ti, co systém špatně 
nakrmili. A když pak všechny podkla-
dy jednou v systému jsou, je zapotře-

bí umět s ním zacházet, vytáhnout si 
z něj to, co člověk zrovna potřebuje.
 Informační systém QI umožňuje 
Filipě řešit celou řadu dalších věcí, 
které do konce minulého roku nebyly 
systémově řešeny. "Je možné napří-
klad umístit na provozy elektronický 
docházkový systém, napojit ho na 
systém QI a sbírat data o docház-
kách. To usnadní zpracování pod-
kladů pro mzdy. Chceme v tom řídit 
výrobu a mít přehled o výrobních 
datech. Chceme automaticky vytvá-
řet podklady k fakturacím, což se do-
nedávna zadávalo ručně," prohlašuje 
Leoš Vrbata s tím, že firma potřebuje 
mít rychle dostupný archív veškerých 
dokumentů a že v budoucnosti bude 
možné použít mnoho dalších modulů 
systému, potřebných k řízení společ-
nosti velikosti a charakteru Filipy.
Říká se, že každý začátek je těžký. To 
platí i pro zavedení informačního sys-
tému QI ve Filipě. Ale to nejtěžší období 
je díky obětavému nasazení kolegyň 
z účtárny za námi a vynaložené úsilí 
začíná mít pozitivní dopady.   

Implementace 
informačního systému QI
Zlomový okamžik 
v novodobém vývoji Filipy

 Rozhraní informačního systému QI je 
podobné rozhraní aplikací systému  
Windows.

David Binar, manažer komunikace
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Spolupráce české firmy z oblasti 
extrémních sportů HOPsej.cz 
s Filipou se může zdát poněkud 
neobvyklá, podíváme-li se blíž, 
má toto spojení svou logiku. 
HOPsej.cz byla založena v roce 
2010 s cílem nabízet kvalitní 
skákací boty za rozumnou cenu 
a dostávat powerbocking, tak se 
totiž tomuto sportu říká, mezi 
lidi. A protože v HOPsej.cz ne-
byli úplně spokojeni s existující 
nabídkou, rozhodli se nechat 
si je vyrábět v Česku. A právě 
montáž skákacích bot prová-
dí Filipa v Lázních Bělohrad. 
O tom, jak to všechno vzniklo, 
jsme se bavili s majitelem HOP-
sej.cz Danielem Fajmonem.

Jak jste se dostal ke skákacím botám?
Osobně skáču asi deset let. 
Začínal jsem na čínských 
skákacích botách, byl 
jsem tady výhradním do-
vozcem pro jednu asij-
skou značku. Ale oni za 
těch deset let neudělali 
žádný vývoj. Takže nás to 
přestalo bavit a rozhodli jsme 
se, že si uděláme vlastní, kvalitnější 
boty a že to posuneme trošku dál. 
Takže každá z těch našich bot, které 
se jmenují A-Jump, je o kilo lehčí než 
ta čínská, což je znát.

Kolik taková bota váží?
I s pružinou váží jedna bota tři kila, 
dřív to byla čtyři, čtyři a půl. To máte 
rozdíl dvě až tři kila na jeden pár bot. 
A když skáčete salta, tak vás to v ro-
taci hodně urychlí.

Jak jste vlastně vybrali Filipu jako 
svého partnera?
Pokud chcete vyrábět něco v České 
republice a zároveň konkurovat čín-

ským výrobkům, tak musíte vyrábět 
za co nejlevnější ceny. Logicky nás 
napadlo, že proto by pro nás moh-
ly být zajímavé chráněné dílny. Tak 
jsme je na internetu vyhledali, Filipa 
byla jedna z nich, tvářila se 
nejseriózněji a tvrdila, že 
toho nejvíc dokáže. My 
jsme totiž řešili nejen 
tu samotnou mon-
táž, ale zkoušeli jsme 
sehnat i někoho, kdo 
umí i něco dalšího. Třeba 
gravírování. Takže jsme to 
nemuseli dělat u dalších dodavatelů. 
Jinak jsou celé ty boty s výjimkou 
pružiny vyrobeny u nás.

V rámci služeb a produktů Filipy jsou 
skákací boty poněkud neobvyklé.
Kolega byl u vás, když se boty mon-
tovaly, a říkal, že na zaměstnancích 

bylo vidět, jak jsou rádi za změnu 
a že byli zvědaví na konečný 

produkt. Chodili jsme k vám 
teď přes zimu, kolega tam 
nějaké skoky předvedl, ale 
nebylo možné nechat to 

vyzkoušet zaměstnance. Paní 
Hošková to třeba chtěla zkusit. 

Doufám, že se tam stavíme v létě 
a kdo bude chtít, tak si zaskáče.

Viděl jsem váš videoklip na YouTube. 
Vypadá to velmi nebezpečně.
Tak nebezpečné to není, i když si 
to každý myslí. Když na těch botách 
chodíte, tak jste 40 centimetrů nad 
zemí. To je, jako byste se postavil na 
židli. A když skáčete, tak si lidi před-
stavují, že jakoby spadnete z dvou 
metrů na hlavu. Ale ono je to tak, 
že už nahoře víte, že je něco špatně, 
takže vy se na pád připravíte. Není 
možné, abyste spadl rovnou na hlavu. 
Vždycky je to tak, že když spadnete, 
tak je to pod nějakým úhlem, nejdřív 

spadnete na kopítka, těmi pád zbrzdí-
te. A pak spadnete na zadek.

Stalo se vám někdy něco?
Jednou jsem si zlomil zápěstí. To 
bylo během jednoho vystoupení na 

plese, něco bylo rozlito na parketu 
a klouzalo to tam. Já říkám, že 

je to bezpečnější než brusle, 
protože na bruslích stačí mírný 
kopeček, strašně se to rozje-
de a vy nevíte, jak to zastavit. 

Nebo vám brusle podjedou 
dopředu nebo dozadu. Je to úplně 

jiný pohyb. Kdežto na 
botách je to pohyb, 
který známe, je to 
chůze. Když padám 
dozadu, udělám 
krok dozadu. 
Padám do strany, 
udělám krok do stra-
ny. Je to přirozené, jen 
máte delší nohy. A kdo to zkusí, ten 
na nich po dvou minutách chodí.  

06

 Na montáži skákacích bot se podíleli
Štěpán Pluhař, Josef Sedláček, Petra 
Žlabová a Jiří Jíška

Filipa 
a HOPsej.cz
Na vysoké 
noze

David Binar, manažer komunikace
Celý rozhovor s Danielem Fajmonem bude zve-
řejněný v dubnu na webových stránkách Filipy.



V provozu Filipy v Kosmonosích 
se všechno točí kolem automo-
bilového průmyslu. Není divu, 
mladoboleslavská automobilka 
Škoda Auto je doma doslova za 
rohem a vedle jejích výrobních 
provozů zde sídlí dlouhá řada 
subdodavatelů. Filipa se zde na-
chází jen coby kamenem dohodil 
od centrálního příjmu na 13. brá-
ně Škoda Auto, kde zaměstnanci 
Filipy odbavují nákladní vozy 
externích dodavatelů.
Automobilový průmysl je v této 
době v České republice v rozmachu. 
Dokazují to nejen dlouhé dodací 
lhůty. Tuzemské automobilky vyrobily 
v lednu a únoru rekordních 251 774 
osobních aut, což je o 9,2 procenta 
více než ve stejném období loňské-
ho roku. Tak třeba na některé verze 
nového modelu Škoda Kodiaq se čeká 
až půl roku. 
 A souběžně s uvedením na trh no-
vého modelu musí automobilky zajis-
tit okamžitou dostupnost náhradních 
dílů pro tyto vozy. Na plné obrátky se 

proto pracuje nejen v automobilce, 
ale i u jejích dodavatelů.
 Velká budova Filipy se nachází na 
kraji Kosmonos, hned u dálnice D10. 
Je to moderní účelová stavba, která 
poskytuje střechu 58 zaměstnancům 
Filipy pracujících ve třech směnách. 
Provoz Kosmonosy není pro Filipu 
typický, protože lidí s postižením zde 
pracuje něco víc než třetina. Jejich 
poměr roste.
 Co člověku hned padne do očí, 
když vkročí do velké haly, je pořá-
dek a čistota, která v provozu pa-
nuje. Vnitřek budovy je rozdělen do 
několika úseků, ve kterých zaměst-
nanci provádí různorodé pracovní 
úkony. Nachází se zde řada speci-
álně upravených stolů, na nichž se 
balí a kompletují různé díly, které 
vyrábí společnost Magna Bohemia 
přímo pro automobilky Škoda Auto, 
Volkswagen nebo třeba Audi. Jedná 
se mimo jiné o nárazníky různých 
modelů zmíněných značek nebo krycí 
lišty se znakem automobilky. Jsou zde 
také pracovní místa u strojů, které 
pocházejí přímo z výrobních provozů 
automobilek, na kterých se jednot-
livé díly podle zadání individuálně 
upravují. Zkompletované díly se balí 
s mimořádnou pečlivostí. Nejen, že za-
městnanci zacházejí s jednotlivými díly 
doslova v rukavičkách. Podle požadavků 
automobilek se díly mnohdy vkládají do 
několika vrstev ochranných fólií a spe-
ciálních papírových obalů a ukládají se 
do kontejnerů na palety, aby nemohlo 

dojít k poškození výrobků.
 Provoz Kosmonosy má pod sebou 
další dva projekty, na kterých Filipa pra-
cuje v rámci spolupráce se Škoda Auto 
Mladá Boleslav. Od ledna letošního 
roku mají zaměstnanci Filipy na starost 
administrativní odbavování nákladních 
vozů externích dodavatelů automobilky 
na centrálním příjmu u 13. brány. A od 
prosince zásobují zaměstnanci Filipy 
montážní linky automobilky potřebný-
mi součástkami, které předtím vyloží 
z kamionu. 
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 Krycím lištám s emblémy automobilky 
Škoda Auto se říká vlaštovky.

 Zaměstnanci a zaměstnankyně provozu Kosmonosy při setkání se zástupci vedení Filipy.

Provoz 
Kosmonosy
Vše se točí 
kolem aut

David Binar, manažer komunikace
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Filipa je chráněná dílna a jako 
taková stojí na svých zaměst-
nancích z řad lidí s postižením. 
Je si vědoma často velmi těž-
kých osudů spojených s jejich 
zdravotním stavem. Jiné chrá-
něné dílny a organizace vnímá 
jako partnery, kteří se snaží 
ulehčit život handicapovaných. 
Některé takové organizace ak-
tivně podporuje. 
Důležitá organizace, která patří do 
oblasti, ve které Filipa působí, je 
Nadační fond pro podporu zaměstná-
vání osob se zdravotním postižením 
(NFOZP). Fond je jediná organizace 
v Česku, která se komplexně věnu-
je problematice vzdělávání firem, 
zaměstnanců, lobbingu i generování 
peněz, které potřebným stoprocentně 
rozděluje v grantovém řízení. Fond 
také zahájil projekt Srdcerváči, který 
každoročně představuje pět zdravotně 
postižených, kteří se nebojí s životem 
porvat a plní si své osobní i profesní 
sny. Srdcerváči také provozují Katalog 
jedinečných zážitků a dárků, které 
získávají od firem i jednotlivců a po 
celý rok nabízejí drobným i větším 
dárcům možnost, jak přispět na 
podporu vzniku pracovních míst pro 
lidi s postižením, a přitom získat něco 
jedinečného, co se jinde koupit nedá.
S ředitelkou fondu Hanou Potměšilo-
vou jsme se bavili o situaci lidí s po-
stižením a aktivitách její organizace. 

Proč vznikl Nadační fond pro pod-
poru zaměstnávání osob se zdravot-
ním postižením?
Viděli jsme, že existuje mnoho 

diagnóz, které jsou léčitelné nebo 
vyléčitelné, ale když lidem vstoupí 
do života, tak pro ně často znamenají 
stopku. A stopku především vnitřní. 
Bojí se, jak na ně bude veřejnost na-
hlížet, jak na ně bude nahlížet rodina. 
Jestli budou pro kamarády z fotbalu 
nebo hasičů pořád dobrými parťáky. 
Fond vznikl, aby ukázal člověka se 
zdravotním postižením jako někoho, 
kdo je normální součástí společnosti. 
Jako člověka, který svou prací zdra-
vým pomáhá posouvat se dál. 
 A aby se lidi, kteří prodělali rako-
vinu prostaty, rakovinu prsu, mají lu-
pénku, mají epilepsii, nebáli to nahlas 
přiznat. Takový krok jim často uleví 
na jejich duši, lépe se jim funguje, 
lépe se jim žije a vychovávají i svoje 
děti a svoje okolí v tom, že i když mi 
do života něco přišlo, neznamená 
to, že došlo k výmazu mého mozku, 
k výmazu mých zájmů, chci fungovat 
dál a budu rád, když normálně pů-
jdeme na pivo, na pizzu nebo na letní 
grilování.

Dá se říct, že fond jste ze země 
vydupala vy?
Fond založilo čtrnáct lidí. Byli to 
lidé s postižením, zaměstnavatelé 
i já. A protože jsem byla v tu dobu 
nejmladším článkem, tak jsem byla 
jmenovaná ředitelkou s tím, že nejvíc 
vydržím. Stala jsem se ředitelkou, 
aniž bych o to stála. Za těch deset 
let jsme i díky systémovým změnám 
v problematice zaměstnávání lidí 
s postižením, díky naší aktivní spolu-
práci třeba s provozovatelem portálu 
práce.cz pomohli najít zaměstnání 

přes 200 tisícům lidem se zdravotním 
postižením. Za těch deset let nám 
u portálu práce.cz proběhlo přes 
260 tisíc pracovních nabídek pro lidi 
s postižením a nebýt nás, tak tam tato 
sekce vůbec nevznikla. Nebýt nás, 
tak zaměstnavatelé nebyli díky tomu-
to portálu osloveni napřímo. Úřady 
práce takové množství pozic nenabí-
zí. Nabízí to privátní portál, který si 
s námi sedl a spolu jsme rozklíčovali 
to, co může personalistům říct, jak je 
správně motivovat, aby se zamysleli, 
proč by ta která pozice mohla být 
vhodná pro nevidomého, neslyšícího. 
  Zdali opravdu to pracoviště je ba-
riérové, když by třeba stačilo na dva 
schody připevnit prkna, a hned by 
tam byla bezbariérová úprava pra-
covního prostředí. Jenom díky tomu, 
že jsme portálu práce.cz vysvětlili, 
že nemá cenu bát se lidem s posti-
žením dát práci, byli pro nás strašně 
důležitými partnery právě v komuni-
kaci s personalisty, kterých je na ně 
napojeno přes 40 tisíc. 
Jak vypadaly začátky fondu?
Během jednoho roku se poskládali lidi 
napříč celou Českou republikou, s růz-
nými zájmy, různými profesemi, byli 
to jak lidi se zdravotním postižením, 
tak zaměstnavatelé lidí se zdravotním 
postižením. Já jsem se asi deset let 
věnovala systémovým změnám 

Srdcerváčka 
Hana Potměšilová
Člověk s postižením 
je normální součástí 
společnosti

 Srdcerváči jsou fundraisingovým 
a osvětovým projektem NFOZP, který 
veřejnosti ukazuje, že zdravotně postižení 
chtějí a mohou pracovat.
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ve zdravotnictví a měla jsem k tomu 
blízko, protože jsem chtěla napo-
moct našim pacientům, aby se nebáli 
přiznat svou anamnézu. Prvních šest 
let jsme dělali cílenou pomoc lidem, 
zaměstnavatelům, aktivně jsme dělali 
lobbing k legislativě. A to nám vlastně 
zůstalo do dneška. Prvních šest let 
fond fungoval čistě dobrovolně, ce-
lých deset let ho vedu dobrovolnicky.
 Asi před čtyřmi let jsme spustili 
projekt Srdcerváči. Jeho cílem je 
ukazovat lidi se zdravotním posti-
žením jako ty, kteří jsou součástí 
společnosti, kteří neškemrají, chtějí 
pracovat a často pracují. A zároveň 
v rámci projektu získat díky Katalogu 
unikátních dárků a zážitků peníze, 
které rozdělíme tam, kde to má smysl 
a kde to stát nepodporuje. Grantová 
komise se také snaží cílit na rozvoj 
drobného podnikání lidí se zdravot-
ním postižením. To je něco, co stát 
vůbec nepodporuje.
Co ještě Srdcerváči nabízí?
Máme ještě takové podtéma expert-
ních dobrovolníků, což jsou odborníci 
z řad zdravých i zdravotně postiže-
ných. A tito lidé poskytují svůj čas 
a rady bezplatně lidem se zdravotním 
postižením nebo jejich zaměstnavate-
lům v oblasti třeba učetnictví, marke-
tingu, PR, obchodních strategií nebo 
pletení košíků, napříč všem možným 
oblastem. Smyslem je posunout tyto 
lidi dál, aby byli konkurenceschopní 
nebo vůbec na trhu práce uplatnitel-
ní. Tato služba v rámci Srdcerváčů 
nám přišla jako skvělá, protože za 
námi chodí lidé, že mají skvělé myš-
lenky, ale často neví, jak je uchopit. 
Neví, bojí se jít do rizika, do rozběh-
nutí samostatného podnikání nebo do 
změny kariéry.
Kolik je lidí se zdravotním postiže-
ním, kterým jste pomohli nastar-
tovat podnikání a kteří jsou dnes 
sami zaměstnavatelé?
Za těch deset let bych řekla, že stov-
ky. Zároveň fond při svém vzniku ini-
cioval vznik ochranné známky „Práce 
postižených“, která se v roce 2010 
stala součástí Národní politiky kvality. 
Známka certifikuje zaměstnavatele, 

kteří opravdu zaměstnávají více než 
50 % lidí se zdravotním postiže-
ním, certifikuje konkrétní produkty, 
konkrétní služby, na kterých je práce 
lidi s postižením minimálně ze 70 %. 
Neboť našim cílem bylo, aby se firmy 
přestaly bát nahlas říkat, že postiže-
né zaměstnávají. Naopak, aby se tím 
pochlubily. Díky této známce ukazuje-
me, že práce lidí s postižením dokáže 
být kvalitní a konkurenceschopná. 
Často bývá ještě kvalitnější než práce 
zdravých, protože firma musí dokázat, 
že není důvod, aby se odběratel bál 
snížené kvality.
 Získat tuto známku znamená něco, 
jako získat ISO. Známku posuzují cer-
tifikovaní posuzovatelé ISO a zároveň 
posuzovatelé, kteří znají chráněný trh 
práce. Byli jsme rádi, že jsme s touto 
známkou vstoupili právě do Národní 
politiky kvality, která ručí za kvali-
tu ochranných známek, jako první 
s něčím, co není jenom o tom tvrdém 
byznysu, ale o propojení sociálních 
přístupů a byznysu zároveň.

Jak vnímáte přístup českého státu 
vůči postiženým v rámci zaměstná-
vání?
Stát na lidi s postižením stále nahlí-
ží jako na někoho, koho je potřeba 
opečovávat, dávat mu sociální dávky, 
místo aby ho motivoval vydělat si na 
sebe, na svůj starobní důchod. Inva-
liditu by neměl považovat za něco, 
co zvyšuje jejich plat. Už jenom ten 
moment, kdy člověk žádá o přezkou-
mání zdravotního stavu na invalidní 

důchod, kdy musí dokázat, jestli 
pracuje, kolik vydělává, je z mého 
pohledu špatně. Invalidní důchod má 
být kompenzační dávkou s ohledem 
na zdravotní stav. Aby si dotyčný 
mohl koupit v rámci systému sám to, 
co má pocit, že potřebuje, ať už ve 
zdravotním systému nebo v sociálním 
systému. Bez ohledu na to, jestli pracu-
je nebo nepracuje. Jestli pracuje nebo 
nepracuje, by mělo být čistě na něm.

Jaký je váš názor na náhradní 
plnění?
Náhradní plnění byla právě jedna 
z věcí, kvůli které vznikla ochranná 
známka Práce postižených. Našim 
cílem bylo systém změnit tak, aby 
náhradní plnění bylo pouze přida-
nou hodnotou pro všechny držitele 
známky. Zrovna v těchto dnech tato 
známka slouží jako model pro Minis-
terstvo práce a sociálních věcí v rám-
ci certifikace zaměstnavatelů osob se 
zdravotním postižením. 
 Náhradní plnění z mého pohledu 
má být opravdu obchodní benefit 
pro prověřeného zaměstnavatele, 
o kterém systém ví, že lidi, kteří 
pracují u daného subjektu, mají kon-
kurenceschopné mzdy, dělají práci 
ve vhodném, adekvátním prostředí, 
a náhradní plnění je poskytováno 
pouze na ty konkrétní služby, nebo na 
ty konkrétní produkty, se kterými lidé 
s postižením pracují. 

David Binar, manažer komunikace
Celý rozhovor s Hanou Potměšilovou bude zve-
řejněný v dubnu na webových stránkách Filipy.

 Hana Potměšilová (s kytkou) spolu s členem dozorčí rady NFOZP Petrem Vyhnánkem 
navštívili v únoru provoz Filipy v Kosmonosích.
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Celkem 24 odpovědí nám přišlo se správně vyluštěnou 
tajenkou z minulého čísla Filipa Bulletinu. Správná odpověď 
zněla: "Veselé Vánoce". Ze všech odpovědí jsme vylosovali tři 
výherce. Příjemné překvapení pro ně je Farmářská bedýnka 
obsahující zvěřinové paštiky a džemy. Losování proběhlo 
ve středu 15. března ve 13 hodin v kanceláři vedení Filipy. 
Jednatel společnosti Leoš Vrbata vytáhl z klobouku se jmény 
všech účastníků soutěže následující vítěze, kterým srdečně 
gratulujeme: Zdeňka Hodková, Luboš Polcar, Vladimír Štilec.
V tomto čísle máme pro vás  tři otázky, na které najde 
odpověď každý, kdo si Bulletin důkladně přečte. Ze správ-

ných odpovědí vylosujeme tři účastníky souteže, kteří získají 
příjemné překvapení. 

Otázky jsou následující:
1. U které brány Škoda Auto v Mladé Boleslavi 
 pracují zaměstnanci Filipy?
2. Jaký je rekord ve skoku do výšky na skákacích
  botách?
3. Jak se říká novému informačnímu systému?
Přejeme příjemné čtení a účastníkům soutěže mnoho štěstí 
při losování. 

Zaměstnanecká soutěž

 Vítězové a poražení: Před příjemným překvapením leží pa-
pírky se jmény vylosovaných. V klobouku jsou papírky se jmény 
všech ostatních účastníků soutěže.

 Leoš Vrbata si dal záležet, aby nemohl být nařknut, že loso-
vání neproběhlo spravedlivě. Veronika Volák Timková to může 
potvrdit.

zaměstnance

Jestliže máte nějaký svůj oblíbený recept,  
o který byste se rádi podělili, tak neváhejte 
nám ho poslat. Autorkou tohoto receptu je 
Zdeňka Šmídová z účtárny.

Hruška dušená v čaji a bílém víně
Ingredience: 4 hrušky, oloupané a zbavené já-
dřinců, Černý čaj, 1 l bílého vína, 300 g cukru 
krupice, 3 hřebíčky, 3 badyány,1 skořice celá

Postup přípravy: Přivedeme do varu víno, do 
kterého přidáme čaj, cukr, hřebíček, badyán, 
skořici a poté vložíme hrušky. Na mírném plameni 
vaříme do změknutí. Poté odstavíme a necháme 
vychladnout. Můžeme servírovat se zredukova-
ným sirupem nebo zmrzlinou.

Recept 

Pozvánka
Člověk často dlouhodobě s někým pracuje a vůbec si neuvědo-
muje, co vlastně kolega, který sedí třeba jen ve vedlejší kancelá-
ři nebo na druhé straně pracovního stolu, dělá ve svém volném 
čase. A často to můžou být velmi pozoruhodné, někdy bohulibé 
činnosti. Chtěli bychom představit více zajímavých kolegů 
a kolegyň. V účtárně pracuje Zdeňka Šmídová, která je aktivní 
členkou flétnového souboru Pifferaios. Soubor je přímo z Lázní 
Bělohrad. V současné době ho tvoří deset žen, které hrají na 
zobcové flétny a zpívají. Repertoár sboru je sestaven ze skladeb 
z období renesance a baroka, ale i skladeb současných autorů, 
duchovní hudby, lidových písní a spirituálů. Návštěva koncertu 
sboru Pifferaios určitě stojí za to.
Zde jsou plánované termíny vystoupení:
20.05.2017 / Pifferaios na Valdštejně
16.06.2017 / Pifferaios v Mnichově Hradišti
24.09.2017 / Pifferaios v Hradci Králové
07.10.2017 / Pifferaios na hradě Pecka
Více informací o sboru zájemcům rád prozradí Zdeňka Šmídová, 
nebo je najdete na stránkách pifferaios-cz.webnode.cz
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ČTYŘSMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která 
jsou v  něm umístěna ve čtyřech různých smě-
rech, přečtete tajenku po řádkách z  jedenácti 
nevyškrtaných písmen.

DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm umístěna v osmi 
různých směrech, přečtete začátek tajenky po řádkách po doplnění prázd-
ných políček a konec tajenky po řádkách ze čtrnácti nevyškrtaných písmen.

OBDÉLNÍKOVÁ ČTYŘSMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, která jsou v něm umístěna 
ve čtyřech různých směrech, přečtete tajenku po řádkách z pětadvaceti 
nevyškrtaných písmen. 
Řetězec písmen každé-
ho výrazu tvoří obdél-
ník (vyškrtnutí prvního 
slova ze seznamu je už 
v  obrazci vyznačeno).

OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, pře-
čtete tajenku po řádkách z devíti nevyškrtaných 
písmen.

BALKON
CITRON
HOBLÍK
INKASO
KANTOR
KLAPKA
KORBEL

KOSTKA
KOSTRA
KROKET
KULISA
MERLOT
OVÍSEK
PANTER

PASTEL
PLATBA
POKLAD
POKLEK
POKUTA
POSTEL
ROVINA

RVAČKA
SKOKAN
SLÁVKA
STORNA
STRANA
STRAST

AKVARELY
BANALITA
BANDASKA
BAOBAB
BAROMETR
BLANKET
BRADIČKA
BRUSÍRNA
CESTÁŘ
ČOKOLÁDA
DEKLINACE
DIABETIK
JADERNÍK
JINOTAJ
KABRŇÁK
KAMPANILA
KARAKAL
KARAVAN
KOALICE
KOMNATA
KORBELE
KRAPINKA
KRASAVEC
LETADLO

MATADOR
MATURITA
NECUDA
NESTORKA
OPEŘENEC
OSTRANKA
PÁLIVOST
PAŘENICE
PLANKTON
PLÁTENÍK
POLARITA
PRANOC
PROJEKT
PŮLTÓN
PUTNÁŘ
RAJTAR
SBĚRAČKA
SKOKANKA
SPIRÁLKA
SUROVINA
TEKUTOST
VLASATEC
ZNOJMO

BANDASKA
BANKOVKA
BESEDNÍK
BOJOVNÍK
BOTANIKA
DIVOČINA
KANTORKA
KAPALINA
KARAMELA
KARAVANA
KOPŘIVKA
KRABIČKA
KŘÍŽOVKA
KULATINA
LEDNIČKA
LISTONOŠ
LITVÍNOV
LOKALITA
MOTANICE
PEPŘOVKA

PLYNOJEM
POLOVINA
PRAKTIKA
PRAVIDLO
PROLETÁŘ
PŘEDLOHA
PŘÍČESEK
PUSTOVKA
REDAKTOR
ROSNIČKA
RUKAVICE
SLADIDLO
SLAVÍČEK
STAROSTA
STAVITEL
STOLEČEK
SVALOVEC
TAKTOVKA
VESTIBUL
VRTULNÍK

ARMÁDA
AUKCE
BENGÁL
BOLTCE
CENÍK
EMISAR
FANGLE

HOUSE
JAKOST
KROKEV
NEONKA
OHONKA
OKRAJE
OMLUVA

OTRAPA
PILOTA
REVÍR
SKELET
STEZKY
STRAST
SVĚTLA

ŠESTÁK
TALENT
TARASY
TOUHY
TRAKTY
TREZOR
VANILA
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Vzhledem ke kladným ohlasům na křížovky z minulých vydání 
Filipa Bulletinu jsme se rozhodli nabídku “mozkového trénin-
ku” rozšířit. Jak je vidět, křížovka je tentokrát podstatně větší. 
Zároveň jsme vyhověli přání některých kolegyň a kolegů 
a zařadili jsme nově i osmisměrky. Ty najdete na předchozí 
straně. Jak křížovka, tak osmisměrky sice obsahují tajenky, ale 

tentokrát asi zklameme nadšené luštitele. Soutěž o malé pře-
kvapení nebude vycházet z vyluštění křížovky. Vymysleli jsme 
něco jiného, aby se tentokrát mohli zúčastnit i ti zaměstnanci 
Filipy, které třeba luštění křížovek příliš nebaví. Víc o tom si 
můžete přečíst na straně 10, kde zároveň najdete vyluštění 
tajenky z minulého vydání Filipa Bulletinu.


