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Filipa KV  
a WITTE 
Automotive 

Na přelomu února a března letošního 
roku byla v Karlových Varech zahájená 
úspěšná spolupráce mezi společností 

Filipa KV a WITTE Automotive. Tato spo-
lečnost patří mezi technologické lídry 
v oblasti mechatronických zamykacích 
systémů a vyvíjí a vyrábí inovativní sys-
témová řešení pro dveře, kapoty a se-
dadla automobilů. Založena byla v roce 
1899 v Německu, dnes je součástí 
globálního sdružení dodavatelů automo-
bilového průmyslu. Zaměstnanci Filipa 
KV očišťují vyrobené plastové kliky od 
různých přetoků a nerovností tak, aby 

bylo možné tyto produkty poslat dál na 
lakovací linku. V současnosti na tomto 
projektu pracuje šestnáct zaměstnanců 
Filipa KV a na jejich práci nepřišla žádná 
stížnost. Spolupráce probíhá ke spoko-
jenosti obou stran a v dohledné době 
by mohlo dojít k jejímu rozšíření. 

STRÁŽ NAD NISOU
Na projektu PEKM Kabeltechnik s.r.o. 
(CVG) se nám podařilo rozšířit počet 
našich zaměstnanců ze stávajících šesti 
na devět. Díky dobré spolupráci s tímto 
zákazníkem budeme rozšiřovat i jablo-
neckou pobočku a s novým kolegou 
Pavlem Kadavým tam připravujeme další 
přesun montáže.

AMERICKÁ ULICE
Vzhledem k tomu, že sklad v Americ-
ké ulici se stal pro námi provozované 
služby nevyhovující, přesunuli jsme 
ho do nových, pětkrát větších prostor 
společnosti GALL. V současné době ve 
spolupráci s kolegy našeho partnera 
Magna připravujeme vše pro co nej-
hladší rozjezd provozu.

CHRASTAVA
Z důvodu rozšiřování logistických slu-
žeb pro našeho hlavního obchodního 
partnera Magna jsem přenechal vedení 
externího skladu kolegovi panu Kubíno-
vi, který se zasloužil o jeho rozšíření. 
Pan Kubín začínal jako operátor logisti-
ky a nyní pomáhá s vedením střediska. 
Je tak důkazem toho, že Filipa nabízí 
možnost kariérního růstu a sebezdoko-
nalování.

MAGNA 
Díky našemu flexibilnímu přístupu 
k zákazníkovi se v březnu podařilo toto 
středisko rozšířit, a to z 18 na 24 ope-
rátorů logistiky a dva expedienty. Vše se 
podařilo včas připravit a zaměstnanci se 
rychle zapracovali. 

S provozem Filipy v Poděbradech se 
můžete blíže seznámit na straně 7 a s jeho 
vedoucím Davidem Linhartem na straně 
9. Pro pořádek tady ale uvedeme dvě 
žhavé novinky z tohoto provozu.

PLNĚNÍ BÁZÍ DO E-CIGARET
Během několika málo dnů od poptávky 
se začátkem června podařilo navázat 
a rovnou zahájit spolupráci se společ-
ností Boudoir Samadhi, která vyrábí 
a prodává nikotinové i beznikotinové 
báze pro domácí výrobu náplní elektro-
nických cigaret a dýmek. Elektronické 
cigarety neboli vaporizéry se v minulých 
letech staly velmi oblíbenými především 
mezi kuřáky, kteří chtějí omezit vdecho-

vání škodlivých látek vznikajících při 
pálení tabáku. Vaporizér vytváří páru 
podobnou cigaretovému kouři zahřátím 
tekuté náplně. Kuřák pak tuto páru vde-
chuje. Zaměstnankyně a zaměstnanci 
Filipy plní lahvičky připravenou teku-
tinou, důkladně je uzavírají, na náplně 
lepí etikety a balí je do krabiček.

AIS – AUTOMOTIVE INTERIOR SYS-
TEMS Rovněž v červnu byla zahájena 
spolupráce s německou společností AIS 
– Automotive Interior Systems, která 
vyrábí plastové díly do automobilových 
interiérů světoznámých značek. AIS 
má v Evropě jedenáct provozů a přes 
1100 zaměstnanců. Zaměstnanci Filipy 

očišťují vyrobené plastové součástky od 
různých nerovností a z již kompletova-
ných, ale z různých důvodů nevhodných 
dílů recyklují součástky použitelné.  

Horké novinky z Poděbrad
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Marek Pech, Filipa KV

David Linhart, 
regionální manažer Poděbrady

Zaměstnanci Filipy používají poloautoma-
tické plniče k plnění lahviček tekutinou do 

elektronických cigaret

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

Hana Balatková
Hana Jedličková
Alena Kleandrová
Libuše Krausová
Miroslava Medlíková
Libuše Rejmontová
Naďa Říhová
David Baxa
Jindřich Horn
Jiří Jíška
Milan Rydval

Matěj Horák, vedoucí provozu Liberec
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Milé kolegyně, 
milí kolegové, 
na úvod bych 
jménem 
vedení Filipy 
rád poděkoval 
za Vaši práci 
a úsilí. První 
polovina roku 
pokračovala 
v duchu toho 

loňského, byla plná událostí a nových 
projektů a vyhlídky jsou slibné.
 Musím ale připomenout, jak důležité 
je dodržování bezpečnostních před-
pisů. V dubnu totiž došlo na provoze 
v Mladé Boleslavi k vážnému pracovní-
mu úrazu jednoho našeho zaměstnance 
při střetu s vysokozdvižným vozíkem. 
Buďte, prosím, vždy ostražití, i krátká 
nepozornost může mít nedozírné ná-
sledky. Pochopitelně se něco takového 
spíš stane na místech, kde se ovládají 

pohyblivé stroje, než u pracovního 
stolu. Ale jak sami z vlastní zkušeností 
víme, i na zdánlivě bezpečných mís-
tech může neopatrnost způsobit velmi 
nepříjemné nehody. Dávejte proto, 
prosím, pozor, abyste Vy i Vaši kolego-
vé vždy přišli v pořádku domů.
 Stěžejním tématem tohoto bulletinu 
je provoz v Poděbradech. Na straně 7 
máte možnost seznámit se s ním i se 
slibnými novými projekty, na kterých 
tam zaměstnanci pracují. Spolupráce 
se společností Automotive Interior 
Systems je další aktivitou v oblasti 
automobilového průmyslu, plnění bází 
do elektronických cigaret je z poněkud 
jiného soudku.
 Filipa provádí návlek rokajlu pro 
společnost Preciosa Ornela již řadu 
let, na stránkách 4 a 5 máte možnost 
seznámit se s perličkami, které miluje 
celý svět. Kdo by řekl, že korálky ze 
severu Čech mohou mít pro mexické 

indiány téměř mystický význam. Každý 
člověk má svůj osud. Jsou tací, jejichž 
životy jsou plné vzestupů a pádů, a kte-
ří mohou být inspirativní pro druhé. 
Troufám si tvrdit, že jedním z takových 
lidí je několikanásobný paralympijský 
vítěz Roman Musil. Seznámit se s ním 
můžete na straně 8.
Na stránkách tohoto Filipa Bulletinu 
toho najdete mnohem víc, včetně další 
zaměstnanecké soutěže. Jen, prosím, 
nezapomeňte, že Filipa Bulletin je tu 
pro Vás. Takže pište (na emailovou ad-
resu redakce@filipa.cz) nebo mi volejte 
(na 602 321 560). Uvítám jakékoliv 
návrhy, připomínky i kritiku.
 Na konec bych Vám ještě rád popřál
 hezké prázdninové měsíce a mnoho
 příjemných chvil na dovolených. S dal-
ším  Filipa Bulletinem se opět ohlásíme
 na konci září.  

Přeji Vám krásné léto 
a příjemnou dovolenou  

David Binar, manažer komunikace
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V termínu od 10. do 12. dubna 2017 proběhl ve Filipě 
pr vní dozorový audit. Cílem tohoto auditu bylo zjistit, zda 
naše společnost plní požadavky specifikované v normě 
ISO/TS 16949. Audit byl prováděn společností BUREAU 
VERITAS s.r.o. Auditor postupně procházel procesy, které 
loňského roku prošly certifikací, nejen ve výrobě, ale i ty 
podpůrné, jako jsou lidské zdroje a logistika v Liberci,  
v provozu v Ampérově ulici.
 Letošní audit byl zaměřen v pr vní řadě na dodržování 
souladu výrobní dokumentace, provádění a zaznamená-
vání kontrol do příslušných záznamových listů a vhodně 
navržená opatření ze zjištění interních auditů. Důraz byl 
také kladen na podpůrné procesy, zvláště pak na lidské 
zdroje.
 Auditor ocenil naši otevřenou komunikaci, pořádek na 
pracovišti a výrazné zlepšení v systému řízení, o čemž 
svědčí fakt, že v loňském roce při certifikačním audi-
tu byly nalezeny dvě majoritní (velké) neshody a čtyři 
minoritní (malé) neshody a při letošním auditu pouze tři 
minoritní neshody.
 Tímto bych chtěla poděkovat vedoucím pracovnicím 
Daně Vagenknechtové a Monice Kováčové za perfektní 
přístup a připravenost a v neposlední řadě samozřejmě 
i všem ostatním, kteří se na auditu podíleli. 

 Lucie Hopová, manažer kvality

 
 
 
 
 
   

Filipa úspěšně obhájila 
systém kvality při prvním 
dozorovém auditu 

Bezpečnost je věcí 
nás všech
Aneb každý se chce vrátit 
z práce domů v pořádku
Vyvarujme se pracovním úrazům
V dubnu došlo na provoze v Mladé Boleslavi  
k vážnému pracovnímu úrazu jednoho našeho 
zaměstnance při kolizi s vysokozdvižným 
vozíkem (VZV). Abychom pracovním úrazům 
předcházeli, zopakujme si proto základní 
pravidla bezpečnosti pro provoz VZV. 

ŘIDIČI:
• Dodržovat maximální povolenou rychlost
• Při jízdě umístit vidlici s nákladem do spodní polohy
• Při jízdě s vysokým nákladem couvat
• Používat bezpečnostní pásy
• Používat VZV pouze pro transport určeného nákladu
• Při odchodu z VZV s sebou vzít klíče/čipy

CHODCI:
• Pohybovat se po chodnících, nevstupovat 
 na manipulační plochy
• Vždy dávat VZV přednost 
• Nevstupovat VZV do dráhy

! Pokud řidič VZV způsobí chodci úraz, hrozí mu policejní vyšetřování 
a obvinění z ublížení na zdraví, které dle míry zavinění a vážnosti 
úrazu může skončit až nepodmíněným trestem odnětí svobody. 
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Tradice sklářského a bižuterního 
řemesla na Jablonecku sahá až 
hluboko do 16. století, kdy byla 
v tamním Mšeně nad Nisou zalo-
žena první sklářská huť. Výroba 
perliček ve formě skleněných 
válečků, sekaných z barevných 
tyčinek má kořeny již v roce 1500 
v italských Benátkách. Odtud po-
stupně přešla do severních Čech, 
kde byla zdokonalována a dove-
dena do světové proslulosti a uni-
kátní šíře sortimentu i kvality. 
Zásadní rozmach výroby skla na 
Jablonecku nastal zejména v dru-
hé polovině 19. století – z Jablon-
ce nad Nisou se během několika 
let stalo světové centrum výroby 
a prodeje skla a bižuterie.
V provozu firmy Preciosa Ornela v Des-
né se vyrábí proslulé skleněné perličky 
nebo korálky, kterým se také říká rokajl. 
Ty tvoří asi dvě třetiny výroby, zbylá 

třetina jsou pak sklářské polotovary, 
které používají například umělci nebo 
automobilový průmysl a další skleněné 
výrobky jako skleněné špunty na víno.
 Perličky se využívají pro bižuterní 
účely, našívají se na látky, boty, kabelky, 
prakticky na cokoliv, co má být hezké 
a mimořádné. Nebo se lepí na různé 
dřevěné předměty. V Rusku nebo na 
Ukrajině lze koupit set rokajlu s nábo-
ženským motivem, na kterém je nazna-
čeno, jaké perličky se mají našít na tu 
kterou část předlohy. Z jednoduchého 
obrázku se tak stane unikátní ikona. 
V Grónsku tvoří české perličky důle-
žitou ozdobu tradičních krojů tamních 
Inuitů. V Mexiku se české perličky lepí 

na dřevěné sošky, které si pak turis-
té odvezou domů jako něco typicky 
mexického. Také kmen Masajů v Africe 
zdobí rokajlem různé věci. Předměty, 
které používají sami, zdobí českými per-
ličkami, na suvenýry pro turisty používají 
levnější a méně kvalitní čínský rokajl.

MALIČKÉ PNEUMATIKY
Klasické české perličky firmy Preciosa 
Ornela nejsou úplně kulaté, vypadají tak 
trošku jako maličké pneumatiky. Firma 
pochopitelně nabízí řadu dalších vý-
robků, které sortiment doplňují a které 
mají různé tvary jako třeba trojúhelníky 
nebo farfalle. Korálky mohou mít také 
dírky různých tvarů – můžou být kulaté, 
hranaté nebo trojúhelníkové. Rokajlu se 
v Desné ročně vyrobí přibližně tři tisíce 
tun. Výroba se odvíjí od poptávky, která 
se pohybuje ve víceméně pravidelných 
cyklech a závisí jak na módních tren-
dech, tak na politické nebo ekonomické 
situaci ve světě.
 Kvalita českých perliček má přísné 
normy, některé parametry se měří 
s přesností až na desetinu milimetru. 
Některá kritéria se nedají měřit žádnými 
přístroji, existují ovšem mechanismy, 
jak je kontrolovat vizuálně. Sortiment 
českého výrobce je ve světě jedineč-
ně široký a nabízí jak velké množství 
nejrůznějších tvarů a velikostí, tak jejich 
zpracování. Úpravy se provádí použi-
tím nejrůznějších barev, vypalováním 
drahých kovů, zdrsněním povrchu   
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Preciosa 
Ornela:

České 
perličky 

miluje 
celý svět

 Více než dva miliony perliček v sytých barvách, šestnáct kilogramů včelího vosku  
a 9000 pracovních hodin bylo potřeba k přetvoření Volkswagen Brouka na neuvěřitelně 
barevné umělecké dílo. Osm huicholských řemeslníků pocházejících ze dvou takto vý-
tvarně zaměřených rodin v Mexiku vyzdobilo kultovní vůz svými tradičními ornamenty 
z českých perliček. Toto auto je vystavováno na mnoha místech celého světa a stalo se 
barevným velvyslancem mexické lidové kultury.

 České perličky jsou velice oblíbené u mexických Indiánů kmene Huicholů, žijících na 
severu země. V roce 2015 navštívil Preciosu Ornelu jejich šaman Don José Luis Ramírez, 
takřka s posvátnou úctou procházel provozem a o rokajlu mluvil jako o téměř mystické věci. 
Provází je celý život, děti se s perličkami učí počítat, rozpoznávat barvy, všichni se jimi zdobí 
a prodejem produktů z rokajlu se živí. Výrobní ředitel firmy Leoš Adler musel Ramíreze opě-
tovně ujišťovat, že produkce perliček bude pokračovat i v budoucnu.
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broušením, nanášením titanové páry 
a podobnými procesy. Možností úprav 
je nepřeberné množství, záleží jen 
na přání zákazníka. Toto šlechtění se 
provádí v provozu firmy Preciosa Ornela 
v městysu Zásada nedaleko Desné.

ČESKÉ PERLIČKY JSOU VYSOCE 
KVALITNÍ
Preciosa Ornela je jediným výrobcem 
rokajlu v západním světě, tedy v Evro-
pě nebo Americe. Existují sice výrobci 
v Číně a v Japonsku, avšak český pro-
ducent má nejširší nabídku. Japonské 
produkty vypadají trochu jinak, tamní 
výrobce se soustředí na vybrané tvary 
a velikosti a barvy. Číňané se snaží 
prorazit nízkou cenou, přitom však trpí 
kvalita. „Řada našich zákazníků čínské 
výrobky zkusila, se zlou se ale potáza-
li, a vrátili se k nám. Čínské výrobky 
nemají stálý vzhled, vypadají pokaždé 
jinak, polovina perliček nejde navlék-
nout, protože má ucpanou dírku. Takže 
zákazník sice při nákupu ušetří, ale 
v konečném důsledku zjistí, že se mu to 
prodražilo, protože musel polovinu vy-
hodit,“ říká výrobní ředitel společnosti 
Preciosa Ornela Leoš Adler.
 Převážná většina celkové produkce 
se prodává sypaná na váhu v pytlíčcích, 
část se ale navléká na bavlněnou nit. 
Nejedná se přitom o finální výrobek, 
není to náhrdelník ani bižuterie. Je to 
návlek, který zákazníci vyžadují, a český 
výrobce je na světě jediný, který jim 
ho poskytuje. Možnost nabídky ro-
kajlu na návleku zajišťuje již řadu let 

Filipa. V provozu v Lázních Bělohrad 
si zaměstnanci vyzvedávají perličky 
k navlékání v rámci domácích prací. 
Většina strojního návleku se ale provádí 
v provozu v Poděbradech.

NÁVLEK JE DRAHÝ, ALE ZÁKAZNÍCI 
HO VYŽADUJÍ
„Návlek je prakticky to nejdražší, co na-
bízíme, protože tam je velký podíl lidské 
práce. Přesto to naši zákazníci chtějí,“ 
říká Leoš Adler a upřesňuje: „Důvodů 
může být řada. Například na návleku 
není ani jedna perlička, která by byla 
ucpaná. Mnozí zákazníci dávají navleče-
né nitě na stojany, takže jejich zákazník, 
který přijde z ulice, nevidí rokajl v pytlí-
ku, ale vidí ho navlečený. Může si třeba 
k tomu přidat záponku a už má náhr-
delník. Nebo jsou zákazníci, kteří z té 
dlouhé nitě přetáhnou perličky na jehlu 
a používají je na výšivky nebo na lepe-
ní. Zrovna v Mexiku si to z nitě stáhnou 
na jehlu a z té jehly to pak píchají do 
včelího vosku, když tvoří mozaiku.“
 Výrobní ředitel si spolupráci pochva-
luje. „S Filipou jsme spokojení, výkony 
šly výrazně nahoru, obzvláště v oblasti 
strojního návleku. A bezvadně funguje 
i vzájemná komunikace,“ říká a dodává: 
„Nechci to zakřiknout, ale v oblasti ná-
vleku máme dobré období, poptávka je 
stabilní a dobrá. Zakázek máme relativ-
ně hodně a přes výkyvy v minulosti se 
nám teď daří a zákazníci návlek chtějí. 
Máme zakázek dost a o budoucnost se 
nebojíme.“ 
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 Mexické figurky jako tato ještěrka se 
vyrábí tak, že se dřevěná soška potře vče-
lím voskem, do kterého se vtlačí perličky. 
Autor má představu podoby sošky v hlavě 
a podle ní vybírá ty perličky, které se mu 
zrovna hodí. Přitom jsou kombinace ro-
kajlu velmi složité, používají se různorodé 
vzory a mnoho variací různých barev.

 Rokajl se vyrábí ze skla. Roztavené sklo se vytáhne do 85 centimetrů dlouhých 
trubiček. Ty se nechají vychladnout na pokojovou teplotu a ideálně šest týdnů uzrát. 
Trubičky se pak rozsekají a znovu se ohřejí na vysokou teplotu. Sekanina má tendenci 
se slít zpět do kapiček. Tento proces je řízený tak, aby se dírky nezalepily a aby se  
z perliček nestaly skutečné kuličky.

 České perličky jsou oblíbené po celém 
světě. Na obrázku je dívka z afrického 
kmene Masajů. Rokajl je také významnou 
součástí krojů Inuitů v Grónsku nebo 
severoamerických Indiánů.

David Binar, manažer komunikace
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Ceny léků, 
které si 
v  lékár-
ně můžete 

koupit bez 
receptu, ne-

podléhají státní 
regulaci. To v praxi znamená, že vý-
robci nejsou nijak omezeni v tom, za 
kolik peněz je můžou prodávat. Mast 
na bolest kloubů může stát 20 i 150 
korun. Pacienti v  lékárnách přitom 
většinou netuší, že mají na výběr 
mezi nákupem takzvaných origi-
nálních léků a  generik. V  prvním 

případě jde o  léky, jejichž výrobce 
dané účinné látky přímo vynalezl, 
investoval do jejich výzkumu a jejich 
patentová ochrana již vypršela nebo 
nebyla zavedena.  
 Generické léky jsou oproti tomu 
kopií originálu a  snaží se jim kon-
kurovat především cenou. Mohou 
se lišit ve složení pomocných látek 
a v technologii zpracování, ale účin-
ná látka generik a  originálních léků 
je identická. Například v  případě 
populárního přípravku proti bolesti 
s  účinnou látkou ibuprofenem byl 
originálním lékem Brufen, který 

vznikl ve Velké Británii a v Českoslo-
vensku se prodával už v roce 1973. 
Dnes je ibuprofen v Česku dostupný 
i  prostřednictvím celé řady gene-
rických léků jako Ibalgin a Nurofen. 
Cena nejlevnějšího z nich je přitom 
oproti Brufenu poloviční. Cenová 
porovnání jednotlivých druhů léků 
zpracovaná Českým rozhlasem na 
jaře 2017 naleznete na nástěnce 
u  vás na provoze, nebo na webové 
stránce https://interaktivni.rozhlas.
cz/leky-generika/

 Stranu připravila Edita Arabaszová, 
manažer lidských zdrojů

Generika jsou levnější

Výše hrubé mzdy
Požadavky na pracovní výkon na chrá-
něných pracovních místech jsou sníže-
ny s ohledem na zdraví a individuální 
potřeby či možnosti našich zaměstnan-
ců. Očekávané pracovní výkony dosa-
hují úrovně zhruba 70% v porovnání 
s výkony na standardním pracovním 
místě bez zdravotních omezení.

Mzda na chráněném 
pracovní místě při  
úvazku 4 hod denně  
a při plnění sníženého 
70% výkonu
6 000 Kč
6 500 Kč
7 000 Kč
7 500 Kč
8 000 Kč

Částka odpovídá této 
mzdě na standardním 
pracovním místě při 
úvazku 8 hod denně při 
plnění 100% výkonu
17 100 Kč
18 600 Kč
20 000 Kč
21 400 Kč
22 900 Kč
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Aneb pracovat 
s fajn lidmi 
je k nezaplacení 

Znáte někoho, koho byste chtěli 
k sobě do party? Přiveďte ho 
do firmy a získejte odměnu 
(více informací u vedoucích).

Volné pracovní pozice pro OZP:
JABLONEC kabelové svazky, kontrola dílů, úklid

LIBEREC kabelové svazky, kontrola dílů

PODĚBRADY návlek korálů, balení výrobků

KOSMONOSY balení malých dílů

BĚLOHRAD montáže a balení výrobků, řidič, 
  skladník, administrativní pracovník

Další volné pracovní pozice:

KOSMONOSY údržbář mechanik, operátor logistiky, 
  expedient, inspektor kvality 

JAK JE DŮLEŽITÉ M
ÍTI FILIPA

Aneb věděli jste že?

Filip 
hledá 
parťáka



 

Co do počtu zaměstnanců je podě-
bradský provoz Filipy s odstupem 
největší. Více než 130 kolegyň 
a kolegů zde ve třech směnách 
pracuje na celé řadě projektů pro 
partnery z rozmanitých oborů 
hospodářství.
Nevelký průmyslový areál na kraji 
Poděbrad toho už leccos zažil. Od 
jeho výstavby proběhla desetiletí a je 
zřejmé, že do údržby a modernizace 
příliš investováno nebylo, i když je znát 
jistá snaha, že by se to mohlo začít 
zlepšovat. Přispívají k tomu záhony 
s kvetoucími růžemi před některými 
domky. Jednopatrové budovy skrývají 
produkční haly, sklady i kanceláře něko-
lika firem. Filipa využívá budovy přímo 
naproti vjezdu do areálu. V té menší 
je malá kancelář, kde úřadují někdy 
i tři zaměstnanci — regionální mana-
žer Poděbrady David Linhart a jeho 
kolegyně Hana Veselá a Jana Müllerová. 
Když k tomu ještě přijde návštěva, tak 
tu bývá celkem těsno.
 V hale sousedící s kanceláří se 
u dlouhého pracovního stolu kompletují 
stavební objímky pro společnost Walra-
ven. Je to dlouhodobá, stabilní spolu-

práce. Strojní návlek rokajlu probíhá ve 
vedlejší budově. Partner Filipy Preciosa 
Ornela je jediným výrobcem, který má 
ve své nabídce již navlečené perličky. 
Proces navlékání je pracný a zdlouhavý 
a vyžaduje neustálou pozornost. Vý-
hradně pro tento účel vyrobené stroje 
zvláštním způsobem natřásají perličky, 
které se přitom zachycují svými dírkami 
o tenké jehly s dlouhými bavlněnými 
nitěmi.
 V další místnosti pak najdeme 
několik podélných pracovních stolů, na 
kterých stojí přístroje k plnění báze pro 
domácí výrobu náplní elektronických 
cigaret a dýmek. Kolegyně a kolegové 
plní 10 ml plastové lahvičky speciální 
olejovou bází, lepí na ně patřičné eti-
kety a následně je včetně příbalového 
listu balí do krabiček.
Vzhledem ke spokojenosti zákazníka 
i oblíbenosti elektronických cigaret to 
vypadá, že se bude jednat o spolupráci 
dlouhodobou. Elektronické cigarety se 
totiž v minulých letech staly velmi ob-
líbenými především mezi kuřáky, kteří 
chtějí omezit vdechování škodlivých 
látek vznikajících při pálení tabáku. 
Vědecké výzkumy potvrzují, že dým 
z e-cigaret je skutečně méně škodlivý. 
Studie ze začátku letošního roku, zve-
řejněná v odborném časopise Annals of 
Internal Medicine, uvádí, že elektronic-
ké cigarety jsou přibližně o 95 procent 
méně závadné než kouření tabákových 
výrobků. Nebylo by tedy překvapivé, 
kdyby popularita elektronických cigaret 
rostla i v budoucnosti.
 V další hale běží linka na výrobu 

stejnosměrných elektromotorů, která 
vznikla díky dotacím Úřadu práce. 
Vedle ní se pracuje na druhém aktu-
álním projektu. Je to spolupráce se 
společností AIS — Automotive Interior 
Systems, která vyrábí plastové díly do 
interiérů světoznámých značek aut. 
V poslední hale kontrolují zaměstnanci 
vyrobené plastové součástky a očišťují 
je od různých nerovností. Díky spe-
ciálnímu přístroji, který navrhl David 
Linhart, recyklují z již kompletovaných, 
ale z různých důvodů nevhodných dílů, 
znovu použitelné součástky. Šetří tím 
nejen náklady, ale také životní prostředí.
Vedle zmíněných projektů se v po-
děbradském provozu také pracuje na 
jiných projektech a další rozšíření aktivit 
v budoucnosti není vyloučeno. 
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 Pro společnost Preciosa Ornela pro-
vádí Filipa v Poděbradech strojní návlek 
rokajlu. Ve sklářských oblastech severních 
Čech se po chalupách perličky navlékaly 
na nitě tradičně více než sto let.

 Zaměstnanci očišťují plastové 
autodíly firmy AIS od různých přetoků 
a nerovností a připravují je na další 
zpracování.

 Kompletace stavebních objímek pro 
společnost Walraven je dlouhodobým 
projektem poděbradského provozu Filipy.

 Nový projekt v Poděbradech je plnění bází do 
elektronických cigaret. Zaměstnanci plní lahvičky 
připravenou tekutinou, důkladně je uzavírají, na 
náplně lepí etikety a balí je do krabiček.

Provoz  
Poděbrady
Pestrá škála 
služeb

David Binar, manažer komunikace
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Roman Musil:
Paralympik 

a milý kolega  
z provozu 

v Poděbradech

 Za každého počasí dojíží Roman do práce na své tříkolce

Ve výrobní hale Filipy v Podě-
bradech sedí kolem dlouhého 
pracovního stolu asi dvacet za-
městnanců a kompletují stavební 
objímky pro společnost Walraven. 
Na kraji sedí nenápadný pán 
a pilně pracuje. Koho by napadlo, 
že je to Roman Musil, několika-
násobný držitel paralympijských 
zlatých medailí a mistr světa 
v atletice handicapovaných.
Roman se narodil s takzvanou 
kvadruparetickou formou dětské 
mozkové obrny. Má postižené ruce, 
nohy i páteř, částečně i mozek. Vinou 
onemocnění má trvalé spasmy, i vnitřní. 
Jeho tělo si nikdy nedokáže pořádně 
odpočinout. Někdy se v noci probudí 
a musí rozcházet křeče, které má v no-
hou i v rukou.
 Na nemoc se přišlo, protože se ani 
ve věku tří let nezačal stavět na nožičky. 
Matka hned začala situaci řešit. Roman 
jezdil do lázní, po ústavech a díky trvalé 
rehabilitaci a cílenému tlaku maminky 
se může pohybovat bez elektrického 
vozíku o berlích. Svůj handicap se snaží 

mazat svou tříkolkou, na které jezdí za 
každého počasí, za mrazu, za deště, do 
práce a na výlety. Mrzí ho ale, že kvůli 
úlekovým reakcím nemůže řídit auto.
 Vedle berlí také používá mechanický 
invalidní vozík, ale jak říká: „Vinou posti-
žení bych taky mohl být na elektrickém 
vozíku, mohl bych být atrofovaný, po-
kroucený jako nějaký samorost. Zaplať 
pánbůh nejsem a snažím se udržovat 
v kondici.“
 Právě díky matce se dostal ke 
sportu. A šlo mu to skvěle. Během své 
dvacetileté sportovní kariéry absolvoval 
tři paralympiády — v Sydney, Aténách 
a Pekingu —, ze kterých si odnesl čtyři 
zlaté medaile za hod oštěpem, vrh 
koulí a časovce na tricyklu. Má také 
paralympijské stříbro, dvakrát bronz, je 
dvojnásobným mistrem světa a několi-
kanásobným mistrem Evropy v atletice 
handicapovaných.
 Díky svým sportovním výsledkům 
a zkušenostem měl dobře placenou 
práci a byl jedním z prvních profesi-
onálních handicapovaných sportovců 
placených klubem v Česku. Po spor-
tovní kariéře pracoval jako instruktor 
sportu a trénoval handicapované děti 
po mozkové obrně. Pak ale nastala 
další etapa života, přišla restruktura-
lizace klubu a oddílu a Roman se stal 
nadbytečným. Zkusil podnikat, pět let 
si dotoval živnost na čištění automobi-
lových interiérů. Byla to těžká řehole, 
která nebyla korunována úspěchem. 
Po několikaměsíční zkušenosti v jedné 
chráněné dílně našel Filipu, kam před 
necelými dvěma lety nastoupil.

 Ve Filipě je spokojený, kompletuje 
stavební objímky a kvůli svému postiže-
ní nemusí plnit normu. „To je pro mne 
veliké plus. Nemusím se stresovat, tak-
že mozek se ty úkoly naučil. Nezvládám 
ale tolik jako ten, co má ruce zdravější,“ 
říká a kvituje, že u práce může sedět ve 
speciálním křesle, takže ho nebolí páteř 
a nohy. „Pracuji jenom prsty, což je 
vynikající.“
 Když se Romana zeptáte, jak hodnotí 
státní politiku týkající se lidí s postiže-
ním, tak je cítit značná trpkost. „Toto 
téma bych ani neotevíral,“ říká a na 
základě svých zkušeností ze světa je 
přesvědčený, že jsou na Západě lidé 
vůči handicapovaným vstřícnější a stát 
na ně víc myslí. Nikdy nezapomene na 
zážitek ze třetí třídy. „Šel jsem do školy 
a nějaká maminka vedla prvňáčka. A on 
na mne koukal a ptal se: Mami, co je 
tomu klukovi? A ona mu odpověděla: 
Na něj nekoukej, ten je divný, špatný," 
říká Roman a je přesvědčen, že tento 
přístup se dodnes nezměnil. Myslí si, že 
lidi mají svých starostí dost a od postiže-
ných se odvracejí, nedokáží je akceptovat. 
Romanovo osobní motto, které by chtěl 
předat dál, zní: „Dokážete všechno! 
Když se zakousnete a nepustíte. Je to na 
vás. Musíte bojovat, nesmíte to položit, 
nesmíte hodit flintu do žita. Já jsem taky 
měl v životě pech, kolikrát bych to taky 
nejradši zabalil. Ale to je potom konec. 
Nesmíte propadnout depresím, musíte 
bojovat a nesmíte spoléhat na stát. Život 
stojí za to žít.“ 

 Na letních paralympijských hrách  
v Aténách získal Roman zlato ve vrhu 
koulí. Foto archiv Romana Musila

David Binar, manažer komunikace
Více o Romanovi se dozvíte v průběhu 

prázdnin na www.filipa.cz.
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Regionální manažer Poděbrady David 
Linhart se narodil v Ostrově nad Ohří 
nedaleko Karlových Varů. Po ukonče-
ní studia absolvoval základní vojen-
skou službu v Čáslavi, kterou ukončil 
na podzim 1999. Následující rok strá-
vil cestováním po Evropě, zejména 
pak po Španělsku, odkud se po roce 
vrátil. Jednalo se nejen o obrovskou 
zkušenost z hlediska osobního rozhle-
du, ale byly to i časy, o kterých i dnes 
rád přemýšlí. Vzpomíná na ně jako na 
období, které zásadně ovlivnilo jeho 
plány do budoucna a kdy si definoval 
cíle, kterých chce v životě dosáhnout.
 Po návratu měl jasno. Jeho touha po 
vlastní cestě bez podpory byla velice 
silná, a tak se i vzhledem k neprůmy-
slové povaze regionu odstěhoval za 
prací do Pardubic. Zde působil dva roky 
v sortingové agentuře jako rezident 
a po dvou letech zde svoje působení 

ukončil. Oženil se, přestěhoval se do 
Nymburka a začal působit jako inženýr 
kvality ve společnosti FIAMM Mladá 
Boleslav. 
 Tato praxe ho uvedla do světa au-
tomobilového průmyslu. Jako vedoucí 
procesní a výstupní kontroly působil ve 
firmě  bezmála deset let. Tento obor se 
od té doby prolíná Davidovým životem 
prakticky nepřetržitě. Na jaře 2015 
nastoupil na pozici vedoucího oddělení 
kvality exteriérové produkce ve spo-
lečnosti MAGNA. A pak přišla ke slovu 
Filipa. Hned na začátku jeho působení 
v naší společnosti se stal otcem dcery 
Emy a jeho život se změnil jak ve sféře 
osobní, tak i pracovní. 
 Filipu považuje za velice progresivní 
společnost, která má před sebou velmi 
zajímavou budoucnost. Fascinují ho 
hodnoty, které si firma vzala za vlastní. 
David je velice rád, že se Filipě daří najít 
uplatnění pro lidi se sníženou pracovní 
schopností, a zajistit tak jejich zařazení 
do pracovního procesu, které by v běž-

ných výrobních společnostech hledali 
jen velmi těžko. Davidovým prvořadým 
cílem je zajištění ekonomické stability 
Filipy v regionu Poděbrady, zvýšení po-
čtu pracovních pozic a udržení silného 
jména, pod kterým budeme vnímáni 
jak seriózní partner pro potencionální 
i zaběhnuté zákazníky. 

Matěj Horák je vedoucí provozu v Li-
bereckém kraji. Nedávno oslavil své 
33. narozeniny a pro Filipu pracuje 
již pátým rokem. Na začátku svého 
působení ve Filipě rozjížděl sklad 
Americká v Liberci. 

Svou pracovní kariéru začínal jako 
řadový dělník ve výrobě, kdy montoval 
brzdové systémy do kamionů. Poté mu 
učarovala logistika, stal se operátorem 
a připravoval vnitrostátní expedice 
brzdových systémů a náhradních dílů. 
To trvalo přibližně jeden rok a pak 
dostal tento sektor na starost z pozice 
vedoucího. Před dvanácti lety přišla na-
bídka na pozici referent komisionování 
a přebalování v rámci projektu Stratex. 
Tam poznal logistiku i jiného zaměření 
a poprvé vedl kolektiv lidí.
 Matěj žije v rodinném domě v malé 
vesničce Kunratice kousek od města 
Frýdlant v Čechách, který si koupil před 
sedmi lety a který prochází komplet-

ní renovací. Prakticky veškeré práce 
provádí sám. Jak sám říká, prošel totiž 
školou svého otce, který ho vše naučil 
a připravil do života.
 Doma na něj každý den čekají dva 
„trhači“, velcí psi, kteří se těší na spo-
lečnou procházku. Vedle psů má malé 
hospodářství, stará se o zvířectvo, které 
chová velmi rád.
 Matěj také rád rybaří. Tomuto 
koníčku věnuje své volné chvíle a je 
rád, že nedaleko jeho domu leží dobře 
zarybněný sportovní rybníček. Zatím se 
sice žádnými kapitálními úlovky chlubit 
nemůže, jeho největším úlovkem je os-
mikilový kapr, ale věří, že jednou z vody 
vytáhne něco podstatně většího. 

David Linhart

Matěj Horák

Filip Spokojený
Filip Spokojený, krátce Filip, je novým maskotem Filipy. 
Setkáte se s ním v třech různých podobách — smějícího 
se, mračícího se a Filipa neutrálního. Již v tomto vydání 
bulletinu měl svou premiéru. Když se podíváte na pře-
dešlé stránky, najdete ho ve dvou podobách. Doufejme, 
že úsměv nejen na jeho tváři bude převažovat. Protože, 
jak řekl filozof Immanuel Kant: „Proti trampotám živo-
ta dal Bůh člověku tři věci — naději, spánek a smích.“
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Čas lze trávit různými způsoby. Skvělé je, když ho člověk tráví 
kreativně a přitom lidem ve svém okolí dělá radost. Snaží se 
o to Petr Fól, syn Nadi Fólové z personálního oddělení Filipy.
  Spolu s dvěma kamarády mají hudební kapelu, hrají na 
různých společenských akcích, jako jsou plesy, zábavy, svat-
by nebo narozeninové párty. Když Petr hraje s bubeníkem Ji-
řím Vágenknechtem, tak si říkají One&Half, a přidá-li se k nim 
Jirka Zadrobílek, který hraje na dvanáctistrunnou kytaru, tak 
se jejich kapela jmenuje Vofouz (VagenknechtFólZadrobílek). 
Společně hrají jenom převzaté písničky. 

 Petr je z Bělé u Pecky, bubeník Jiří je ze Studénky u Nové 
Paky, o sobě jako kapele říkají, že pochází z Novopacka. Kluci 
se poznali na střední škole a spolu s dalšími dvěma založili 
dnes již zaniklou kapelu Yellow Sweet Bananas, se kterou 
získali první zkušenosti s vystupováním na veřejnosti. 
 A o tom, že to klukům pěkně šlape, se mohli přesvědčit  
účastníci oslavy 33. narozenin Matěje Horáka, vedoucího 
provozu Liberec. Na zahradě jeho domu hráli známé hity 
českých i zahraničních kapel do pozdních nočních hodin. 
A diváci, včetně Petrovy maminky Nadi, nadšeně trsali. 

Firemní kapela

 K vydařené oslavě patří i dobrá hudba. "Firemní kapela" Filipy sklidila 
za své vystoupení velký potlesk. Zleva: Petr Fól, David Linhart (regionální 
manažer Poděbrady), Jan Křovina (IT manažer) a Jiří Vágenknecht.

 Jiří Vágenknecht a Petr Fól - sympatičtí kluci dělají zábavnou hudbu.

Aktuální dobrota je opět od Zdeňky Šmídové  
z účtárny. Pokud máte nějaký oblíbený recept na 
nějakou pochoutku i vy, pošlete nám ho ideálně  
s fotkou na redakce@filipa.cz. 

Čabajkové tyčinky
2 ks čabajky, 200 g tvrdého sýra, 1 cibule,
250 g hladké mouky, 250 g polohrubé mouky,
1 vejce, ½ lžičky soli, špetka drceného pepře, 
špetka kmínu, 250 g tuku, 1 žloutek na potření
sezam, mák, lněné semínko

Postup přípravy: Oloupané čabajky, sýr a cibuli 
umeleme na masovém strojku. Přidáme mouku, vej-
ce, sůl, pepř, kmín a tuk. Vypracujeme tužší těsto, 
které necháme v chladu odpočinout. Potom z těsta 
uděláme silnější váleček, z toho krájíme stejně velké 
kousky a formujeme do tyčinek. Klademe na pečicí 
papír. Potřeme rozšlehaným žloutkem a posypeme 
semínky. Pečeme na plechu při 180°C dozlatova.

Recept zaměstnance

T ip na výlet
Hrad Zvířetice
Nedaleko od provozu Filipy v Kosmonosích leží impozant-
ní zřícenina hradu Zvířetice, která stojí za návštěvu. Jedná 
se o zbytky původně gotické pevnosti z 14. století, kterou 
nechal postavit Zdislav z Lemberka, syn legendární léčitelky 
svaté Zdislavy. Hrad byl na konci 16. století přestavěn v rene-
sanční zámek, který středověkou pevnost proměnil k nepo-
znáni. V letech 1693 a 1720 zámek vyhořel a byl opuštěn. 
V dalších letech byl rozebírán na stavební materiál a rychle 
chátral. Zřícenina hradu je dobře viditelná od vlakové zastáv-
ky Bakov nad Jizerou, odkud je cesta k ní dlouhá necelý kilo-
metr. Z nedaleké vesničky Podhradí vede krátké stoupání po 
modré turistické značce. Vstup je volný. Pod hradem je údolí 
řeky Jizery, na které je pěkný výhled z hradní věže. V dáli jsou 
vidět i Český ráj, Ještěd, Bezděz a Krkonoše. 
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OSMISMĚRKA
Jestliže z obrazce vyškrtáte uvedená slova, pře-
čtete tajenku po řádkách z devíti nevyškrtaných 
písmen.

KOSODÉLNÍ-
KOVÁ 
OSMISMĚRKA
Řetězec písmen 
každého výrazu 
tvoří kosodélník. 
První tajenku  
přečtete po 
sloupcích po 
doplnění prázd-
ných políček, 
druhou tajenku 
přečtěte  
po řádcích  
z nevyškrtancýh 
písmen. 

SLAVNÉ SVOJICE OSMISMĚREK
PRAVOÚHLÁ ČTYŘSMĚRKA
V tajence se skrývá název malé nejedlé houby, kte-
rá byla nedávno objevena v  Belianských Tatrách. 
Roste od června do října na holé vlhké písčité půdě 
s vyšším obsahem vápníku.

AMBICE
CENTRA
HRADLO
K APOTA
K ARETA
KLACEK
KLANDR

KLISNA
KMENT
KOLONA
KORZO 
KRÁPOT
KŘÍDLO
KULISA

LAUREL
LUDLOV
MACESY
NERUDA
ORLÍK
OZDOBA
PAŘÁT 

PATNÍK 
PIASTR 
PLAST
POLENA
POROTA
POTISK
SKŘET

STŘELA 
TANTAL 
TERASA
UZLINY
VANDAL
VEČEŘE

AKUTNOST
ALIMENTY
BURLESKA
DATABÁZE
DOBRAČKA
EMINENCE
HÁRAVOST
HUBENOST
HYPOTAXE
KOŘENÁČE
KOSTELNÍK
KRAJÁNEK
KRIMPLEN
LITVÍNOV

NÁSTRAHA
NETŘESKY
OBRATNÍK
OHRADNÍK
OKOSTICE

OPLÉTÁNÍ
PATRONÁT
PODRÁŽKA
POLICAJT
PRODEJCE

PŘÍDAVEK
SLOŽITEL
STAŘENKA
SVĚTITEL
TVARŮŽEK

VÁLČIŠTĚ
VLÁSENKA 
VRATIMOV
VZOREČEK

DOKTOR
DRATEV 
DŮVĚRA
EKVITA 
GAVIÁL
K AMERA
KLEPNA
KLIMPR

LEOŠEK 
MERGLE
NEKOV Y
NOCLEH
OBLOHA
OBRODA
OHONEK
OPASEK

PLOMBA
POVĚST
SLIZÁK
SNŮŠKY 
STRAK A 
SVORK A
TRUBAČ
TRŮNEK

TUPLÁK
VINDRA
VIOLK A
VLÁČEK
ZÁSTUP
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Na soutěžní otázky z  minulého čísla nám přišlo osm odpovědí, 
všechny z nich byly správné. Losování proběhlo za účasti svědků 
dne 14. června v hlavní kanceláři Filipy. 
 Vylosovány byly následující výherkyně: Zdeňka Hodková, 
Lída Křivánková a Romana Kutmonová. Kolegyním tímto srdeč-
ně gratulujeme. 
  I v tomto čísle máte možnost zúčastnit se souteže a získat pří-
jemné překvapení, pokud zašlete odpovědi na tři otázky z tohoto 

Filipa Bulletinu na e-mailovou adresu redakce@filipa.cz nebo je 
předáte svému nadřízenému. Ze správných odpovědí vylosujeme 
tři vítěze. 
Tentokrát jsou otázky následující:
 1. Jaký materiál se v Mexiku používá k lepení rokajlu 
 na dřevěné sošky?
 2. Co jsou to generické léky?
 3. Kde se konaly Paralympijské hry v roce 2000?


