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Vážené kolegyně a kolegové, jistě 
jste již slyšeli o nových předpisech 
o ochraně osobních údajů, o tzv. 
GDPR neboli Nařízení Evropské-
ho parlamentu a Rady 2016/679 
o ochraně fyzických osob v sou-
vislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto 
údajů.

Ve světle GDPR jste vy, zaměstnanci, 
tzv. subjekty údajů neboli fyzické osoby, 
o kterých zaměstnavatel zpracovává 
osobní údaje.
 Zaměstnavatel je tzv. správce a odpo-
vídá za dodržování pravidel pro zpra-
cování osobních údajů. Pokud osobní 
údaje zaměstnanců pro zaměstnavatele 
zpracovává dále někdo jiný, je to tzv. 
zpracovatel. Zpracovatel je oprávněn 
zpracovávat osobní údaje pouze na zá-
kladě smlouvy mezi správcem a zpraco-
vatelem a správci ručí za ochranu všech 
předaných osobních údajů v souladu 
s pravidly stanovenými správcem.
 Vy, jako subjekty údajů, máte dle Na-
řízení různá práva. Jedno z nich je právo 
na srozumitelnou a snadno přístupnou 
informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás 
správce (zaměstnavatel) zpracovává.
Tak tedy:
Ve Filipě zpracováváme různé osobní úda-
je, a dokonce i zvláštní kategorii osobních 
údajů (známé jako citlivé údaje).
 Příklady osobních údajů: jméno, pří-
jmení, datum narození, bydliště, dosaže-
né vzdělání, číslo občanského průkazu, 
počet dětí, číslo účtu…
 Příklad zvláštní kategorie osobních 
údajů jsou informace o zdravotním stavu.
Prvním z předpokladů oprávněného 
zpracování osobních údajů je zákonnost 
zpracování. Osobní údaje zpracová-
váme z jednoho z těchto povolených, 
zákonných důvodů:

∞ Abychom mohli splnit povinnosti 
vyplývající z pracovní smluv – jméno, 
příjmení, datum narození, dosažené 
vzdělání, e-mail, číslo účtu….
∞ Abychom mohli splnit právní povin-
nosti, které se na nás jako zaměst-
navatele vztahují – rodné číslo, počet 
dětí……
∞ Abychom mohli ochránit naše opráv-
něné zájmy – kamerové záznamy 
 U zvláštní kategorie osobních údajů 
splňujeme výjimku, která povoluje 
jejich zpracování, a tou je potřeba plnit 
povinnosti a vykonávat zvláštních práva 
správce v oblasti pracovního práva.
 Abychom zajistili, že pracujeme 
v souladu s Nařízením, provedli jsme 
analýzu toho, jaké údaje zpracováváme, 
jaké skutečně potřebujeme a pro jaký 
účel, zrevidovali jsme všechny personál-
ní dokumenty a odstranili vybrané údaje.
 Osobní údaje zpracováváme jak 
elektronicky, tak v papírové podobě. 
U elektronicky zpracovávaných úda-
jů řídíme jejich zabezpečení pomocí 
přístupových práv a dalších IT nástro-
jů. U papírově zpracovávaných údajů 
prostřednictvím omezení přístupu do 
prostor, kde jsou uloženy. K osobním 
údajům mají přístup pouze oprávnění 
pracovníci mzdové účtárny a personál-
ního oddělení, kteří jsou vázáni mlčen-
livostí. Vedoucí pracovníci mají přístup 
k vybraným údajům, které potřebují 
pro výkon své práce – například jméno 
a příjmení, pracovní zařazení, mzda.
 Po skončení pracovního poměru 
odstraňujeme osobní údaje, které již 
není potřeba zpracovávat v souvislosti 
s pracovně právních vztahem. Přitom 

respektujeme lhůty, které stanovuje le-
gislativa. Údaje, které musíme archivovat, 
řádně archivujeme. 
Další práva subjektu údajů dle Naříze-
ní jsou např:
∞ Právo na přístup k osobním údajům
∞ Právo na opravu
∞ Právo na výmaz
∞ Právo podat stížnost u dozorového 
   orgánu
∞ Právo na omezení zpracování
JAK JE TO S DOCHÁZKOVÝMI TERMI-
NÁLY PODLE NOVÉHO NAŘÍZENÍ?
Dotazovali jsme se u Úřadu pro ochranu 
osobních údajů, zda můžeme používat 
naše současné docházkové terminály. 
Úřad ve svém stanovisku č. 1/2017 
rozvádí problematiku biometrické iden-
tifikace nebo autentizace zaměstnanců. 
Z jeho znění vyplývá, že náš systém 
nepoužívá biometriku založenou na 
zpracování citlivých údajů v centrální 
databázi, a proto je možné jej i nadále 
využívat pro evidenci pracovní doby.
A CO KAMERY?
Kamerové systémy lze použít, pouze 
pokud je k jejich použité právní důvod. 
V našem případě jde o tento důvod: 
zpracování je nezbytné pro účely opráv-
něných zájmů příslušného správce či 
třetí strany. Ochrana majetku spadá 
pod takovýto oprávněný zájem. Např 
zájmem zaměstnavatele je zabránit krá-
dežím materiálu, výrobků či osobních 
věcí zaměstnanců.
 Máte nějaké dotazy k tomuto téma-
tu? Obraťte se prosím na ombudsmana, 
který Váš dotaz či podnět předá dál 
odpovědným osobám. 

 Edita Arabaszová
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Chráníme
vaše osobní údaje

 Jak poznáte, že je nějaký prostor monitorován kamerami? 
Bude označen takovouto cedulkou.
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Milé kolegyně, milí kolegové, 
vítejte u letního vydání Filipa Bulle-
tinu. Opět vám přinášíme aktuální 
souhrn informací o dění ve firmě.
Toto vydání je svým způsobem výji-
mečné, protože ke každému výtisku 
dostanete jako drobnou pozornost 
balení pastelek. Jsem zvědavý na vaše 
krásně vybarvené omalovánky man-
daly ze strany 8.
 Další zajímavostí tohoto čísla je 
přehled firemních novinek, které 
najdete na stranách 10 a 11. Vedle 
seznamu míst v naší zemi, kde se 
všude nachází nějaký provoz Filipy,  
si můžete taky udělat obrázek toho, 
co se v té které lokalitě našim kole-
gům podařilo realizovat.

Důležitým 
milníkem 
v druhém 
kvartálu le-
tošního roku 
pro Filipu 
bylo získání 
certifikace 
IATF 16949 
(viz článek 
níže). Lucie 
Hopová a její 
tým kvalitářů, 
Marcela Hod-

boďová a Ondřej Suchánek, a kolego-
vé z provozů opět nezklamali a zajistili 
bezproblémový přechod na novou 
normu, důležitou pro automobilový 
průmysl. Velký dík patří všem kolegy-
ním a kolegům, kteří se na získání 
certifikace podíleli.
 Protože se blíží prázdniny, tak vám 
přeji krásné léto a klidnou dovolenou. 
Odpočiňte si a dočerpejte energii 
na zbytek roku. A kdo z vás byste 
nás chtěli potěšit, tak nám pošlete 
pohlednici z místa vašeho pobytu.  
Na oplátku z došlých psaní vylosu-
jeme jednoho vítěze, kterého čeká 
příjemná odměna.

Váš Leoš Vrbata
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Filipa poprvé 
certifikována podle 
standardu IATF 16949
V květnu ve dnech 21.-22.05. 2018 absolvovala 
naše společnost úspěšnou certifikaci podle IATF 
16949 u certifikační organizace Bureau Veritas.

Bureau Veritas je přední mezinárodní korporací, která posky-
tuje komplexní služby v oblastech kvality, hygieny, bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, životního prostřední a společenské 
odpovědnosti. Jedná se o první certifikaci podle IATF 16949.
Jak jsme psali v minulém čísle Filipa Bulletinu, kombinace pís-
men a čísel „IATF 16949“ je názvem mezinárodního standardu 
vyjadřujícího požadavky na řízení kvality ve firmách vyrábějících 
náhradní díly pro automobilový průmysl.
 V rámci certifikace byly auditovány dva výrobní provozy 
a podpůrné lokace. Prvním provozem bylo balení a montáž 
náhradních dílů pro zákazníka Magna Liberec hala DC1A, jejímž 
odpovědným pracovníkem je Marek Hypl. Druhým provozem 
byla montáž a příprava nárazníků vozů Škoda Karoq pro zákaz-
níka Plastic Omnium hala DC1B, jejímž odpovědným pracovní-
kem je František Francl.

Auditoři zavítali i do Liberce, kde je logistické centrum v ulici 
Americká, a do provozu Gall, který patří pod naše podpůrné 
lokace a jehož odpovědným pracovníkem je Matěj Horák.
Výsledek auditu byl velmi pozitivní a bylo shledáno celkem 
šest méně závažných neshod. V září letošního roku nás ještě 
čeká certifikace provozu na hale DC3 v Kosmonosech, kde 
jsou připravovány díly pro výrobní pásy automobilky Škoda 
Auto. Chtěla bych tímto poděkovat všem pracovníkům, kteří se 
podíleli na přípravě, za obětavou práci v rámci náročné imple-
mentace nových požadavků standardu IATF 16949.  

Lucie Hopová, manažer kvality
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HLEDÁME ZKUŠENÉHO  
FOTOGRAFA. 

Kdo z vás se chce podílet 
na tvorbě Filipe Bulletinu?

Ozvěte se prosím  
na redakce@filipa.cz  

nebo na tel. 602 321 560.

FOTOGRAF
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Historie jablonecké pobočky  
se začala psát v roce 2010,  
kdy byla otevřena chráněná  
dílna v Ladově ulici. Zahájila se 
zde s výroba kartáčových držáků 
pro společnost SATREMA (PMP 
PAL či následně PRICOL).

Pobočka se postupně rozvíjela a výroba 
byla rozšířena o montáž stavebních ob-
jímek pro společnost Walraven. Vzhle-
dem k rostoucímu počtu zaměstnanců, 
byly prostory již nedostačující, a proto 
se celá pobočka v roce 2014 přestě-
hovala do větší provozovny U Přehrady. 
Nyní v jablonecké pobočce pracuje více 
než 110 pracovníků pod vedením He-
leny Tomešové, která provoz v původní 
chráněné dílně v Ladově ulici zahajovala 
a celý provoz řídí.
 Filiálka Filipy v Jablonci nad Nisou 
zajišťuje montáž stavebních objímek 
pro společnost Walraven. Objímek se 
u nás montuje několik druhů a velikostí. 
Samotná montáž spočívá v osazení ko-
vových dílů gumovou vložkou, plasto-
vou nebo kovovou podložkou dle typu 
objímky a následným sešroubováním 

dle parametrů v technickém výkresu na 
daný druh. Celá montáž je pak zakon-
čena balením objímek podle zadání 
zákazníka do sáčků a krabic.
 Dalším projektem je montáž kabelo-
vých svazků pro společnost PEKM. Zde 
se jedná o postupné spojování vodičů 
do jednotlivých svazků, takzvaných 
kompletů, podle technické dokumen-
tace. Tento projekt byl v naší pobočce 
zahájen v roce 2016 a k velké spokoje-
nosti zákazníka dochází k postupnému 
rozšiřování kompletačního sortimentu. 
 V současné době kolegyně a kole-
gové sestavují 12 druhů kabelových 
svazků pro automobilový průmysl. 
A připravuje se další rozšíření těchto 

sestav, kompletů či podkompletů.
 Jedním z posledním projektů v Jab-
lonci je spolupráce se společností AKT. 
Zde se kontrolují a třídí balicí a izolační 
materiály značky Mirelon a papírové 
kartony podle velikostí a druhů.
Zatím poslední projekt provozu v Jab-
lonci je spolupráce s cukrovinkářskou 
společností MOCCA Liberec. Tento 
projekt je ze současných projektů 
nejmenší. Kompletujeme zde krabičky 
pro různé druhy cukrovinek a bonbónů. 
Hotové krabičky z naší chráněné dílny 
se mohou objevit nejen na tuzemském 
trhu, ale dokonce až v zámoří. 

Helena Tomešová,  
vedoucí provozu Jablonec nad Nisou

Provoz Jablonec

Od stavebních 
objímek až  
po krabičky 
na cukrovinky

 Široký výběr kabelů, ze kterých se vyrábí kabelové svazky pro 
automobilový průmysl.

 Stavební objímka pro společnost Walraven.

 Balicí a izolační materiály Mirelon před (v pozadí) a po kont-
role a třídění.



Kutná Hora je královské město, které 
bylo ve středověku považováno za 
stříbrnou pokladnici českého králov-
ství, a to především díky těžbě stříbra. 
V současné době je Kutná Hora zařa-
zena na seznam světového kulturního 
dědictví UNESCO.
 Nejznámější a nejkrásnější památ-
kou v Kutné Hoře v je dozajista gotická 
katedrála sv. Barbory, která je patron-
kou horníků. Za zmínku však stojí např. 
i královská mincovna ve Vlašském 

dvoře, galerie Středočeského kraje síd-
lící v bývalé jezuitské koleji, Kostnice, 
Kamenný dům anebo České muzeum 
stříbra.
 Právě České muzeum stříbra a jeho 
Cesta stříbra nabízí nevšední zážitek 
nejen pro malé, ale i dospělé návštěvní-
ky. Tento okruh přibližuje cestu stříbrné 
rudy od jejího dobytí po vyražení min-
ce. Nejprve se návštěvníci seznámí se 
středověkým způsobem těžby, zpraco-
váním surového stříbra a s technologií 
ražby mince. V prostoru původního 
velkého těžního stroje na koňský pohon 
jsou návštěvníci vybaveni svítilnou, 
helmou a hornickou halenou s kápí (tzv. 
perkytlí), a takto vybavení odcházejí do 
štoly sv. Jiří, kde v hloubce 40 m pro-
cházejí 250 m dlouhou částí původního 

středověkého dolu. Nakonec si mohou 
návštěvníci na zahradě Hrádku prohléd-
nout i tzv. havířskou osadu. Zde jsou 
k vidění hrázděné a srubové stavby, 
přístřešky, promývací koryta na rudu 
a replika nístějové pece s měchy, což je 
dobová huť se svými zařízeními a ná-
stroji. Nechybí ani figuríny pracovníků, 
kteří se zabývali úpravou a tavbou rudy. 
Prohlídka trvá cca 1,5 hod. 

Alena Hejnová, účetní
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Tip na výlet
Kutnohorská  
Cesta stříbra

Mrkvovo-ořechový dort
Suroviny na dort: 300g mrkve, 300g vlašských ořechů, 

300g cukru, 80g mouky bezlepkové nebo „lepkové“,  

4 vejce, citronová kůra + špetka soli, ½ prášku do pe-

čiva Suroviny na polevu: 300g smetanového sýru (třeba 
Lučiny), 2 lžíce másla, 1–2 hrnky cukru moučky, 1 lžíce 
vanilky, citronová šťáva

Postup přípravy: Nejprve vyšleháme vejce s cukrem, nase-
kané ořechy – část nahrubo, část najemno a nastrouhanou 
mrkev. Do směsi přidáme nastrouhanou citronovou kůru, 
špetku soli, mouku a kypřicí prášek. Vše dobře promícháme 

a dáme do vymazané formy. Pečeme v předehřáté troubě po 
dobu deseti minut na 160 stupňů, poté teplotu zvýšíme na 
180 stupňů a pečeme půl hodiny. Následně necháme dort 
vychladnout, podélně rozpůlíme, natřeme třetinou polevy, 
přiklopíme a celý dort potřeme zbylou polevou. Ozdobíme 
oříšky, popřípadě marcipánovými mrkvičkami. Necháme 
v ledničce rozležet. Vydržel by klidně i déle, kdyby se ale do 
druhého dne celý nesnědl ;-). 
 Tento recept je od kolegyně Kateřiny Velichové z účtárny. 
Pokud i vy máte nějaký oblíbený recept na nějakou pochout-
ku, pošlete nám ho ideálně s fotkou na emailovou adresu 
redakce@filipa.cz.

pro zaměstnance
Recept 

OKÉNKO  
OMBUDSMANA
V minulém Filipa Bulletinu jsme vás informovali  
o firemním ombudsmanovi. Tuto funkci zastává 
Lada Andrýsková a zaměstnanci se na ni mohou 
s důvěrou obrátit ve všech věcech, které je na 
pracovišti nějakým způsobem trápí a které by chtěli 
vylepšit. V moci ombudsmana bohužel není, všechny 
podněty vyřešit. U některých to nelze, jiné jsou finanč-
ně příliš náročné. Snaha ovšem je zlepšit, co se dá.
 Lada pravidelně objíždí jednotlivé provozy a je (i anonymně) 
zastižitelná na emailové adrese ombudsman@filipa.cz. Není 

proto zapotřebí navštěvovat ji doma. V této rubrice informuje 
o některých podnětech, s kterými za ní zaměstnanci přišli.
Ostrov: S firmou Witte řešíme  problém se šatními skříněmi 
a s židlemi. Firma bohužel nemá prostory na skříňky, a to ani  
pro kmenové zaměstnance. Přestože naše židle jsou označeny 
nápisem Filipa, kvůli vymezenému prostoru ve velké hale se 
často někam zatoulají. Snažíme se situaci s firmou Witte řešit.
Svatava: Provoz získal nové, velmi kvalitní židle, na které je  
záruka 10 let.
Václavská, Lázně Bělohrad: Kvůli zlepšení pracovní prostředí 
především v létě byla instalována nová klimatizace.
Obecná informace: O letních prázdninách ombudsman nebude 
navštěvovat jednotlivé provozy. V případě neodkladného problé-
mu je ovšem možné kontaktovat Ladu přímo e-mailem nebo přes 
vedoucího provozu. 
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ČTYŘSMĚRKA
Po vyškrtání slov přečtete tajenku po řádkách  
z třinácti nevyškrtaných písmen.

DOPLŇOVACÍ OSMISMĚRKA
Začátek tajenky přečtete po řádkách z devíti nevyškrtaných písmen, 
její konec získáte doplněním písmen do prázdných políček.

OBDÉLNÍKOVÁ ČTYŘSMĚRKA
Tajenku přečtete po sloupcích z  písmen doplněných do prázd-
ných políček. Řetězec písmen každého výrazu tvoří obdélník.

OSMISMĚRKA
Po vyškrtání slov přečtete tajenku po řádkách  
z třinácti nevyškrtaných písmen.

BANKA
BRANKA
BRATR
DEGAS
DISKAŘ
GORILA
HANGÁR
KALIKO
KAMERA

KANADA
KANOE
KARDAN
KLACEK
KOLESO
LÁVKA
MAKRO
MARKA
MAŠINA

NARVAL
OŠATKA
PASTOR
POLEVA
POLOHA
POTOPA
PROFIT
SOBOTA
ŠESTKA

TANKER
TIRANA
TRUBKA

APARÁTY
ATLETI
IMPALA
IMPORT
KAKOST
KAKTUS
KAPELA
KLOKOČÍ
KORVETA
KOTLET
KOTLÍK
KOUPELNA
KURATIVA
KYTARA
LAPÁLIE
LEOPOLD
LITERÁT
MELTA
MOLO
MOTORY
OFICÍNA
OHAREK
OZÍDKY
PAPULA

POKLICE
POLENA
POLÉVKA
POUKLE
PRSKAŘ
RENOMÉ
SAMURAJ
SMETANA
TAJTRLÍK
TALENT
TANTAL
TĚLESO
TRÁMKY
VOLNO
ZPRUŽ

BODLÁK
BROKÁT
CELNÍK
DEFEKT
DEKORY
DOBRÁK
DRAVEC
DŘEVÁK
FRAŠKA
HADRÁK
JEDLÍK
KAPOUN
KAŠTAN
KLOKAN
KORBEL
KOŠILE
KŘÍDLO
LODNÍK
MANDEL
METODA
NÁRAZY
NOVINY
OVERAL

PALIVO
PANTER
PARÁDA
PARNÍK
PASTOR
PÍSMÁK
PLEVEL
POLENO
PRACKA
PRAČKA
RODINA
ROZKOŠ
SMYČKA
STOJKA
STOPKA
ŠKOLÁK
ŠPALEK
TAPETA
TERÉNY
VRÁSKA

AMBRA
ANORAK
ATRAPA
FRAŠKA
HOUSKA
KALIKO
KARBAN
KOTNÍK

LIPSKO
MADLO
MALINA
MARAST
MOTÁK
MOTOR
NÁKAZA
NOVOST

PANAMA
PASTOR
PÁTRAČ
POLEVA
POTKAN
RAMENO
ROVINA
STRAVA

SVAZEK
TAMPON
TARPAN
TLAMA
VARANI
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Z jarního čísla Filipa Bulletinu přišlo na soutěžní otázky opět osm 
správných odpovědí. Losování proběhlo za účasti svědků dne  
1. června počítačovým programem Gewinnspiel Ausloser  
(https://tools.superanton.de/gewinnspiel-ausloser.html). Vyloso-
váni byli Veronika Polášková, Alžběta Buranská a Jan Dohnal. 
Všem srdečně gratulujeme. Samozřejmě, že i v tomto čísle máte 
možnost zúčastnit se soutěže a  získat příjemné překvapení (viz 

foto uprostřed stránky), když do 31. srpna zašlete odpovědi na 
níže uvedené otázky týkající se obsahu tohoto Filipa Bulletinu 
na e-mailovou adresu redakce@filipa.cz nebo je předáte své-
mu nadřízenému. Soutěžní otázky tohoto čísla: 1. Jeden příklad 
zvláštní kategorie osobních údajů. 2.  V kterém roce se přestěho-
vala Filipa v  Jablonci do větší provozovny U  Přehrady? 3. Co je  
IATF 16949?
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Filipa slaví letos své dvacáté naro-
zeniny. Při této příležitosti je přílo-
hou každého Filipa Bulletinu malé 
balení pastelek s ořezávátkem.

Pastelky můžete dát dětem nebo je 
použít k  vybarvení této antistreso-
vé omalovánky. Z  knihy Antistresové 
omalovánky pro dospělé od naklada-

telství Grada jsme vybrali takzvanou 
mandalu. Mandala znamená kruh a  je 
symbolem jednoty a rovnováhy vysky-
tující se ve všech dobách, kulturách 
i  náboženstvích. Mandaly jsou staré 
jako lidstvo samo, což dokazuje i  fakt, 
že nejstarší obrazce tohoto druhu se 
vyskytují už ve starší době kamenné. 
V psychologii a psychoterapii jsou po-

užívány jako relaxační pomůcka a jako 
doplněk k tradiční léčbě. Mandaly patří 
k  nejoblíbenějším motivům omalová-
nek vůbec.
 Pokud se vám podaří vymalovat 
zvlášť vydařenou mandalu, pošlete nám 
ji vyfocenou nebo naskenovanou na 
emailovou adresu redakce@filipa.cz. 
Nejhezčí obrázek rádi zveřejníme. 

Antistresové omalovánky 
pro dospělé
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Alžběta Buran-
ská pracuje 
v jabloneckém 
provozu Filipy 
více než rok. 
Kontroluje zna-
ky automobilek 
Škoda Auto 
a Volkswagen. 
Kontrola musí 
být velmi dů-

kladná, protože znaky musí být perfektní 
a případné vady mohou být velmi malé 
a lehce přehlédnutelné. Do Filipy dojíždí 
z Tanvaldu, je zde spokojena, protože 

jak práce, tak kolektiv je dobrý. Alžběta 
je pracovně znevýhodněná, má opero-
vané pravé koleno, rychlou unavitelnost 
v pravé ruce a už i levá ji prý začíná 
zlobit. Než přišla do Filipy, pracovala 
v jiné chráněné dílně a poté, co jí zrušili 
pracovní omezení, tak v nedaleké firmě 
chvíli montovala kryty do motorů. Před-
tím pracovala dvacet let na automatickém 
soukacím stroji Autoconer.
 Když ještě žil otec, tak měli velké 
hospodářství, obdělávali pět polí a cho-
vali tři koně, 150 králíků a nějakých dvě 
stě slepic a pomáhala tahat dříví v lese. 
Hospodářství patřilo Alžbětině rodině 
a po otcově smrti se s matkou přestě-
hovaly do paneláku. Venkovský život 

Alžbětě hodně chybí, přírodu a zvířata 
totiž zbožňuje. Významnou část života 
prožila na Slovensku, otec byl slovenský 
Maďar, matka je Maďarka, maďarsky se 
Alžběta dorozumí. Ve volném čase ráda 
čte, především historické knihy. Baví 
ji totiž životy králů a šlechty. Její velká 
vášeň je vyšívání, kterou zdědila po ba-
bičce a matce. „Když si chci doopravdy 
odpočinout, tak si vždycky sednu, dám 
si nohu nahoru a vyšívám. Přitom jsem 
pak úplně mimo. Je to výborný relax,“ 
říká a dodává, že tuto činnost má ráda, 
protože u ní musí hodně přemýšlet. 
„Strašně ráda namáhám hlavu, já snad 
přemýšlím i ve spaní,“ říká s úsměvem na 
rtech Alžběta.  

Osud se s Jiřím 
Bachmannem 
nepáral. Když 
mu bylo jed-
nadvacet, tak 
jel se čtyřmi 
kolegy ze sta-
vební firmy, ve 
které byl tehdy 
zaměstnán, 
starým Wart-

burgem do práce. Seděl uprostřed zadní 
sedačky, když vůz havaroval. Co se přesně 
stalo si, nevybavuje, ale vůz se podle všeho 
převrátil a vyletěl ze silnice. Protože auto 

nemělo bezpečnostní pásy, Jiří proletěl ok-
nem a měl velké štěstí, že přežil. „Byl jsem 
roztrhaný jako papír,“ vzpomíná. 
  Z posádky vozu dopadl nejhůř. Půl roku 
strávil v kómatu na anesteziologicko-re-
suscitačním oddělení, a když se probral, 
zjistil, že má amputovanou nohu. Později se 
dozvěděl, že kolega, který v osudový den 
seděl za volantem a z nehody si odnesl jen 
pár šrámů, vůbec neměl řidičské opráv-
nění. „Kdybych to věděl, tak do toho auta 
nevlezu,“ říká Jiří a dodává, že viník nehody 
nakonec dostal trest tří let vězení.
 V nemocnici v Ústí nad Labem mu vy-
robili stehenní protézu. Strávil zde nějakou 
dobu a učil se nejen znovu chodit, ale 
i jezdit na invalidním vozíku, kdyby protézu 

nechtěl používat. Ale Jiří ji používat chtěl 
a díky ní a s pomocí berlí může chodit. 
Jednoduché to ovšem není a vyžaduje to 
značnou námahu. Když v jabloneckém 
provozu Filipy začínal, tak musel z Velkých 
Hamrů, kde žije, složitě dojíždět. Několikrát 
musel přestupovat, čekal třeba i hodinu na 
spojení v Tanvaldu. Dnes má upravenou 
pracovní dobu tak, aby mohl na cestě do 
práce i pak zpět domů využít přímý autobu-
sový spoj.
 Po rekonvalescenci pracoval z domova, 
navlékal korále. Od bývalé přítelkyně ale 
dostal tip na Filipu a před několika měsíci 
nastoupil. Ve Filipě kompletuje stavební 
objímky a říká: „Kolektiv je dobrý, lidi jsou 
tu fajn.“  

V jeden mo-
ment se život 
Reginy obrátil 
naruby. Kon-
krétně o tom 
mluvit ne-
může, ale byl 
to „strašný, 
předlouhý pří-
běh.“ Objevily 
se u ní psychic-

ké potíže a zdravotní problémy s páteří. 
„Všechno se to nakumulovalo, až mne to 
dostalo do třetího stupně invalidity,“ říká 
dnes. Poté, co překonala nejhorší, zkoušela 

se udržet nad vodou všelijakými brigáda-
mi. Zaslechla také o chráněných dílnách. 
„Do jedné jsem se šla podívat, ale to byl 
horor, byla to manufaktura z 18. století,“ 
vzpomíná. Pak jí známá doporučila, ať se 
jde podívat do Filipy. „Tak jsem šla a mrzelo 
mne, že jsem o tom nevěděla dřív,“ říká 
Regina, která do práce dojíždí z Rychnova 
u Jablonce nad Nisou.
 Od dětství bavilo Reginu malování, 
kreslení, věnovala se i navrhování oděvů. 
„Měla jsem zákazníky i šikovné švadleny. 
Ty modely jely,“ vzpomíná. Jak se jí ale 
zásadně změnil život, musela se odstěho-
vat. Pronajala si byt, kde byla krásná karma 
v krásně vypadající místnůstce. Dala si tam 
své drahocennosti, své malby, fotografie, 

i obrazy, které chtěla prodat, protože byla 
ve finanční tísni. „Ten kotel vybuchl a vřelá 
voda zničila všechny cennosti. Z olejových 
obrazů tekly čůrky, všechny fotky a kresby 
plavaly ve vodě,“ prozrazuje Regina. Svůj 
um dnes využívá pro děti, maluje třeba 
obrázky z pohádek pro školky. Anebo když 
známí potřebují něco navrhnout, nebo pro-
dat a nemá fotku, tak mu to ráda nakreslí. 
 Reginina matka žila za války v Anglii 
s československým letcem, který byl 
v roce 1943 sestřelen. S autory, kteří vy-
dali několik knih o letcích, chce spolupra-
covat na nové publikaci. „Po odchodu do 
starobního důchodu budu ráda vzpomínat 
na milé kolegy, kteří se mnou ve Filipě 
spolupracovali,“ uzavírá Regina. 

Alžběta Buranská

Jiří Bachmann

Regina Tulachová



SOKOLOV

OSTROV

LIBEREC JABLONEC NAD NISOU

KOSMONOSY

MLADÁ BOLESLAV

PODĚBRADY

LÁZNĚ BĚLOHRAD

KVASINY

STRÁŽ NAD NISOU

CHRÁSTAVA

Novinky z provozů 
společnosti Filipa
Na mapce najdete seznam všech míst, kde má Filipa své 
zastoupení. Může to být vlastní provoz nebo se může jednat  
o vymezené místo uvnitř partnerské společnosti. V některých 
místech, jako třeba v Lázních Bělohrad, máme dva provozy 
(Lázeňská a Václavská) a v Kosmonosech dokonce tři  
(DC1, DC3, DC4).
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HOLEŠOV

KVASINY

CHRASTAVA
∞ Byl zahájen provoz skladu projektové 
logistiky v provozu Chrastava.

HOLEŠOV
Poměrně náročnou práci provádějí zaměstnanci Filipy v novém 
provozu v Holešově, nedaleko Kroměříže. Pro společnost ELKO 
EP zde pájí, osazují a kompletují relé. Nová vedoucí provozu je 
Klára Michalčíková. ELKO EP patří k předním světovým výrob-
cům elektronických zařízení pro domovní, kancelářské a průmy-
slové automatizace.

LIBEREC – BÁNSKOBYSTRICKÁ
∞ Byla zahájena montáž předních 
a zadních nárazníků a mřížky chladiče 
na nejnovější verzi terénního vozu 
automobilky Mercedes třídy G.

∞ Zaměstnanci kompletují nárazníkové 
sety pro nákladní vozy značky MAN. 
Každý set obsahuje dva horní a dva 
spodní díly předního nárazníku  
a středovou lištu, takzvanou „blendu“. 
Každý set je lakován podle požadavku 
zákazníka. Vybírá se přitom z přibližně 
1700 odstínů a variant.

PODĚBRADY
Slibně 
se rozvíjí 

spolupráce se společností ROBE 
lightning z Valašského Meziříčí. Firma 
je předním světovým výrobcem 
inteligentní osvětlovací techniky pro 
scénické osvětlování a architekturu. 
Jsou potvrzeny zakázky do konce 
letošního roku.

LÁZNĚ BĚLOHRAD – LÁZEŇSKÁ
Probíhá rekonstrukce hlavní 
administrativní budovy. Pro vstup 
do provozu se používá zadní brána. 
Parkovací místa pro zaměstnance 
musela být přesunuta do zadní 
části dvora a vstupovat do areálu je 
zapotřebí se zvýšenou opatrností.

KOSMONOSY DC1
Od dubna letošního roku jsme zaháji-
li výrobu na frézovacím centru, které 
k nám bylo přemístěno z Magny 
v Liberci. Na tomto stroji se frézují 
otvory do nárazníků, jako například 
otvor pro tažné zařízení, otvory pro 
senzory nebo omyvače světel. Cel-
kem umí tento stroj vyfrézovat  

39 různých materiálů a současně na něm lze vyrábět až čtyři 
různé výrobky. Na tomto stroji vyrábíme nejen náhradní díly, 
ale i díly na současné modely Škoda Fabia a Octavia. Děkujeme 
všem zůčastněným za úspěšné přestěhování do nových prostor.

JABLONEC
Nejnovější 
projekt je 
spolupráce 
s cukrovinkář-
skou společ-
ností MOCCA 
Liberec. 

Zaměstnanci Filipy kompletují krabičky 
pro různé druhy cukrovinek a bonbónů.
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FILIPA BULLETIN JE TU PRO VÁS!
Pošli nám svůj příběh • svůj oblíbený recept (pokud možno vyfocený) • tip na výlet • svůj obrázek  

• fotku nějakého vlastního výtvoru nebo domácího mazlíčka • nápad na článek, rubriku
Ozvi se buď e-mailem na redakce@filipa.cz, na mobil 602 321 560 nebo přes svého vedoucího.

NE!
RADĚJI 
FILIPA BULLETIN


