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Jako každý rok v prvním pololetí i letos pořizujeme nové stroje, a s tím je vždy spojena reorganizace 
jejich umístění ve výrobě. 

Cílem je dosažení co nejlepšího toku materiálu, zvětšení počtu 
paletovacích míst i celkové zkrácení tras přepravy. Letos jsme 
začali pěkně zostra hned na konci ledna a se vším budeme hotovi 
na začátku vánoční sezóny (o letních prázdninách).

S tím je samozřejmě spojeno přesunutí mnoha rozvodů elektřiny, 
vzduchu a vody, bourání některých zdí a stavba nových, nové 
vyznačení okolí jednotlivých pracovišť, moře DOČASNÉHO obtě-
žujícího nepořádku, nové přerozdělení meziskladovacích ploch 
či bolení hlavy všech zúčastněných při vymýšlení, jak to provést 
tak, aby byl co nejméně narušen provoz jednotlivých pracovišť 
(nejlépe vůbec).

Pokud se vám bude zdát, že něco 
trvá déle než by mělo, někde zůstává 
po stěhování nepořádek či budete mít 
nějaký konstruktivní nápad na další 
vylepšení, budeme rádi, když se o to 
s námi podělíte a my se pokusíme to 
napravit, odstranit či zorganizovat 
ještě lépe. 

A když nenajdete některý stroj na místě, na kterém jste na něj byli 
zvyklí, než začnete hledat telefonní číslo na PČR a oznamovat jeho 
zcizení, zkuste se mrknout na přiloženou mapku výroby. Třeba 
jsme ho právě včera přestěhovali...
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Co nás čeká:
1. Výměna dvoubarevného tiskového stroje H1 
2. Přestavba části rotačkárny na místnost pro
 laminátory a jejich přestěhování
3. Stěhování Rotačky 3
4. Stěhování pěti velkých skládaček 
 (kromě MBO) i skládačky předsádek
5. Stěhování řezačky Polar
6. Přestavba kanceláří mistrů
7. Stěhování čtyř šiček
8. Stěhování obracečky palet
9. Stěhování tiskového stroje H5

10. Posuny obou deskovaček, řezačky lepenky
 i řezaček hřbetníků a kapitálku
11. Zvětšení regálového systému ve skladu papíru

- připravujemeVysvětlivky: - hotovo

Tomáš Romanaktuálně



Tomáš Roman

Tiskový stroj Heidelberg 
SM102-2P-S

I přesto, že organizace realizace těchto investic byla náročná, sledovali jsme zá-
roveň technický stav již starších strojů a posuzovali, zda kvůli jejich opotřebení už 
nenadešel čas na výměnu. 

Na konci roku 2014 jsme dostali nabídku na tiskový stroj SM102-2P-S, který 
v podstatě přesně odpovídal našemu stroji H1 s tím rozdílem, že nabízený stroj 
strávil celý svůj život ve výzkumném centru Heidelbergu. Liší se především počtem 
vytištěných archů (50 tisíc), což je o 330 milionů méně než u naší staré H1. A samo-
zřejmě tomu odpovídajícím technickým stavem.

Rozhodli jsme se tedy starý stroj odprodat a pořídit stroj skoro jako nový. Na pře-
lomu ledna a února proběhla instalace a rozjetí nového stroje a ihned po ní násle-
dovala demontáž naší staré dvoubarevky, kterou jsme vyslali na další misi do dálné 
Asie.

Co jsme touto výměnou získali? Na první pohled není mezi stroji 
zásadní rozdíl, nový stroj je vybaven některými opcemi, které byly testovány 
ve vývojovém centru (přenášecí válec mezi druhou věží a vykladačem pro plynulou 
předávku, odsávání prášku z vykladače Cleanstar, první verzí automatického zaklá-
daní desek, jiné chlazení vlhčícího roztoku). 

Hlavní výhodou je ovšem neopotřebovaný stroj, kte-
rý umožní v oblasti jednobarevného oboustranného 
tisku dosahovat maximální možné kvality při vyšším 
výkonu, než na starém stroji H1. 

Zároveň touto investicí podstatně sní-
žíme nutnost nákladných oprav, které 
by nás letos čekaly u starého stroje.

Nový stroj byl umístěn podle nového Layoutu na jiné 
místo, které lépe odpovídá tokům materiálu ve výro-
bě a zároveň prodej staré H1 uvolnil prostor pro další 
optimalizaci rozmístění výrobních zařízení. Postupně 
se tak i díky této investici dostáváme k plynulejšímu 
toku materiálů a polotovarů výrobou.

Takže na závěr přejme novému stroji desítky milionů 
vytištěných archů bez nehody. A tiskaři, dobře se 
o něj starejte....

aktuálně
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Monika Ocieczkováaktuálně

Velmi si vážíme důvěry našich zákazníků, díky které 
můžeme vyrábět krásné knihy. Zhmotňujeme jejich 
představu, dotváříme detaily a díky precizní práci 
všech, jsou námi vytvořené knihy také oceňovány 
napříč Evropou.

Státní cenu udělenou za nejkrásnější knihu Rakouska získala kniha 
„Museum der Träume“, kterou jsme měli tu čest tisknout pro nakladatelství 
Brandstätter. Ocenění bylo naši tiskárně předáno na slavnostním večeru 
ve Vídni, kde Sylvie Cekierová, naše obchodnice pro rakouský trh, státní 
cenu převzala. 

Mezi nejkrásnější knihy 5. ročníku soutěže International Creative Media 
Award, organizované International Editorial-Design and Research Forum 
(Německo), získala bronzové místo v kategorii Art Books kniha Listy Oľge, 
které jsme měli tu čest tisknout pro Vydavateľstvo Slovart.

Evropa 
oceňuje 

Eberhard Wolf
Professor Visual Communication, AMD 

Munich

Michael Adams
Editor in Chief and Art Director, 

Beobachter Natur, Zürich

Blasius Thätter
Creative Director, Roland Berger Strategy Consultants 

Munich

Reinhard Sorger
Creative Director, Publicis 

Erlangen

Birgit Leifhelm
Designer Editorial Design, 

Coop Presse, Basel

Meike Quentin
General Manager Das Amt, 

Kiel

Carolin Anselmann
Editor-in-Chief, Vodafone update

Düsseldorf

Katharina Meisel, 
Head of Branding & Publishing, Metro Group,

Germany

Christian Baun
Logodesign.dk, 

Denmark

Katharina Reitan, Journalist
video. blogging. wording. training. 

Vienna

Bronze Award
We hereby honour

Listy Ol‘ge
with the icma Bronze Award

for exemplary design and concept in the category

Art Books
364 publications par ti ci pa ted in the fi � h icma – International Creative Media Award. 

The competition has been founded in 2010 and is organized by the International Editorial-Design 
and Research Forum, Germany. The competition aims to support the exchange 

of creative ideas at the international platform.
 

Awards of Excellence are given in twentytwo categories:
employees newspapers and employee magazines, image brochures, annual reports, books, 

company logos, corporate design, magazines, customer magazines B2B, customer magazines B2C,
trade magazines, cover and coverstory, typography, photography, photo-report, visual storytelling, 

visualization, alternative storytelling, infographics, illustration, online and tablet apps. Nakladatelstvím a autorům oceněných knih 
gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů. 
Všem zaměstnancům, kteří se na tvorbě těchto 
knih podíleli, děkujeme.
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Tiskárna FINIDR se v letošním 
roce rozhodla podpořit francouz-
skou prestižní akci "Noc knihy". 
Jedná se o předávání cen za lite-
rární tvorbu, kdy se na jednom 
pódiu sejde autor díla společně 
s nakladatelem. Komentátor celé 
akce několikrát podtrhl význam 
této nerozlučné dvojice, bez které 
by žádná knížka nemohla vznik-
nout: autor přichází s myšlenkou, 
nakladatel dává této myšlence 
formu, tiskárna potom hmatatel-
nou podobu.

Barbora Ottnerová

Noc knihy
v Paříži

Letos se konal již třináctý ročník této akce. Pořadatelé obdrželi přes 400 přihlášek 
a návrhů oceněných knih. Odborná porota vybírala výherce v celkem 13. kategori-
ích, naše tiskárna předávala cenu v kategorii "fotografické publikace". Na slavnostní 
ceremoniál se dostavilo 530 hostů.

Prostory jsou naprosto výjimečné a úchvatné. Jedná se o jedno z nejslavnějších pa-
řížských divadel Odéon, se kterým jsou spjaty některé bouřlivé momenty francouz-
ských dějin. Divadlo otevřela v roce 1782 královna Marie Antoinetta a o dva roky 
později se v něm hrála, na svou dobu odvážná, Figarova svatba, která přispěla k revo-
lučním náladám, jež nakonec přivedly královnu až na popraviště. Ve foyer Odéonu se 
nachází muzeum a nedávno zde byla otevřena knihovna specializující se na divadlo.

Za naši tiskárnu se slavnostního večera zúčastnili pan obchodní ředitel Miroslav Klos 
a Barbora Ottnerová, obchodnice pro francouzský trh. Během několika minut jsme 
měli možnost představit naši tiskárnu všem hostům. Sklidili jsme úspěch, a to nejen 
díky odlehčenému projevu, rovněž naše propagační materiály byly vtipné a měly 
myšlenku.

Pevně věříme, že se nám díky této akci povede rozšířit povědomí o tiskárně FINIDR 
ve Francii a následně získat nové klienty.
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Aktualizovali jsme Etický kodex společnosti 
FINIDR, s.r.o., který obsahuje naše základní hod-
noty, stanoviska i konkrétní pravidla chování pro 
všechny naše zaměstnance. Jsme přesvědčeni, že 
se v dlouhodobém horizontu vyplácí ctít morální 
zásady při podnikání. 

Etickým kodexem dáváme svému okolí najevo principy naší tis-
kárny a jasně deklarujeme, jak je pro nás etické chování důležité. 
Prioritou je pro nás kvalita vztahů s našimi zákazníky. Stále pracu-
jeme na zkvalitnění interní komunikace a také na zlepšení komu-

nikace s našimi obchodními partnery. Usilujeme o to, aby naše 
kultura byla založena na důvěře, vzájemné úctě a vysoké úrovni 
profesionálního chování. Kodex představuje závazek společnosti 
FINIDR, s.r.o. podnikat poctivě a naplňovat cíle společnosti.

A protože chceme, abychom etickým kodexem v naší firmě také 
žili, připravili jsme tzv. týdny s etickým kodexem. Jde o to, přiblížit 
všem zaměstnancům tiskárny jednotlivé oblasti aktualizovaného 
etického kodexu. A tak střední management vytvořil harmono-
gram s konkrétními kroky, které postupně realizujeme.

kodexem
A jak to vypadá?
Každou oblast Vám představíme v reálném životě po dobu 14 
dní. S informacemi se již od ledna letošního roku potkáváte 
na každém kroku – na našich webových stránkách, prezentace 
na LCD obrazovkách, kniha Etického kodexu na stojanu u vstupu, 
plakáty s domkem „Tým aktivních, slušných a poctivých lidí“ a také 
pracovní trička se stejným heslem na zádech, u výplatních pásek, 
informace na info tabulích, namluvený obsah na toaletách i zde 
na stránkách Finidraku.

V průběhu týdnů s EK se snažíme implementovat prvky jednot-
livých oblastí také na úsekových poradách, a to formou diskuse.  
Pro pracovníky ve výrobě jsme zvolili různá motta, která by měla 
danou oblast více přiblížit nebo  o etickém kodexu více přemýšlet. 

Dalším podpůrným nástrojem jsou ankety, ať už dotazníky v pí-
semné podobě, kterými chceme rovněž podnítit přemýšlení k eti-
ce, slušnosti, chování buď mezi námi samotnými nebo směrem 
k internímu či externímu zákazníkovi, změřit danou oblast anebo 
k tomu využíváme drobné podpůrné ankety. S výsledky anket 
budete vždy průběžně seznamováni. Ke konci roku pak uceleným 
průzkumem shrneme náš posun.

S aktualizací Etického kodexu a jeho propagaci nedojde k okamži-
té změně chování, ale pokud se naučíme dávat a přijímat zpětnou 
vazbu včetně realizace opatření k tomu, jistě se prostředí firmy 
změní.    

Maryla Adamčíková, Michal Strnadaktuálně

Týdny
s Etickým
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Maryla Adamčíkováudálosti z tiskárny
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Předání vozíčku Klárce

Předání vozíčku proběhlo v pátek 30.1. 
2015  v prostorách tiskárny FINIDR, kdy 
jsme kolem 11.30 hod. zastavili výrobu 
a slavnostně jsme Klárce její vysněný 
vozíček předali. 

A protože to bylo den po vysvědčení, při 
krátkém interview se nám Klárka poch-
lubila, že měla samé jedničky. Gratuluje-
me k tak skvělým výsledkům a zároveň 
z celého srdce Klárce přejeme, ať je stále 
veselá, usměvavá, šťastná a splní se jí sen, 
studovat jazykové gymnázium v Ostravě.

Tým tiskárny FINIDR pořídil tři-
náctileté slečně z Českého Těšína, 
Klárce Hospůdkové, elektrický 
vozíček, který jí usnadní život. 

FINIDR aneb lidi se štítkem „SRDCE NA PRAVÉM MÍSTĚ“
Byl překrásný zimní den, já jsem si hrála ve svém pokojíčku, když najednou v obývacím pokoji zazvonil telefon.  Maminka spěchala přijmout hovor a já byla zvědavá, kdo volá.  O chvíli později mamka otevřela dveře mého pokoje a s úsměvem na tváři mi oznámila, že volala paní Adamčíková a domluvila si s námi schůzku ve FINIDRu.

Za pár dní jsme se nadšeně dostavily do dané budovy.  Vešly jsme velkými dveřmi do velkolepé chodby a za nějakou chvíli jsme měli tu možnost se se-známit s paní Adamčíkovou osobně. Poté se s námi vyvezla výtahem do její kanceláře, kde jsme se posadily, byly jsme vřele přivítány a začaly jsme hovořit o mně . Za cca hodinu strávenou v útulné pracovně se sympatickou paní jsem se dověděla, že společnost FINIDR by mi chtěla přispět částkou na mechanic-ký vozík neb jej dokonce i zakoupit, čímž pro mne v tu chvíli byla poslíčkem dobrých zpráv. Velmi dobrých zpráv. Potom jsme se rozloučily a celé dojaté jsme s maminkou FINIDR opustily. Mamka tedy doma začala pátrat po cenových a parametrových nabídkách mechanických vozíků, aby mohla FINIDRu předložit její návrh.

Po dalším zazvonění telefonu jsme se dozvěděly překvapivou zprávu – FINIDR se rozhodl mi zakoupit místo mechanického vozíku vozík elektrický. WOW! pomy-slela jsem si. Byla jsem velmi, velmi, ale opravdu velmi mile překvapená.  Tato zpráva mně dojala až k slzám. Maminka proto kontaktovala jednu firmu, co nám pomohla při výběru mechanického vozíku a poprosily  jsme o radu ohledně elektrického vozíku.  Našli jsme společně jeden úchvatný vozíček, o kterém se mi ani nezdálo. A ještě k tomu, že by mohl být můj? WOW! Nádhera!
Přišel den D. Několik dní před Vánočními svátky se uskutečnil večírek FINIDRu, kde se mělo konat slavnostní předání šeku, tudíž jsme se dostavily na místo, užily si krásný večer a se slzami v očích a s velkým díky jsme od pana ředite-le Drahoše převzaly šek příspěvku FINIDRáků. Ve chvíli, kdy jsem převzala šek, jsem měla pocit, že držím v rukou klíč od mého snu, jenž mi už nikdo nikdy nevezme.

O měsíc později jsme opět přišly do mé milované firmy, převzít si po úmorném čekání svůj sen v reálné podobě.  Po předání jsme se společně vyfotili a já si odnesla zážitek, na který nikdy v životě nezapomenu.

Měla jsem přání, ale FINIDRÁCI mi splnili sen, DĚKUJI.

Klárka Hospůdková
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„Tak, jak se cítíš ? Za chvilku začínáme.“ 
vystřelí na mě Emily, hlavní organizátor-
ka konference, svou perfektní angličtinou.
„Už aby to bylo.“ pohotově odpovídám 
a je to tak. Právě odbila druhá hodina 
a do chodby, která protíná jednotlivé sály 
připravené pro konference, začínají vchá-
zet první nakladatelé. 

Všichni z nich jsou obtěžkáni IPG taškami 
,ve kterých mají kromě programu konfe-
rence a dalších dokumentů také prospekt 
a dáreček z FINIDRu. Zvědavě okukují 
jednotlivé stoly společností,  které jim na-
bízejí spolupráci a s úsměvem procházejí 
do jednotlivých konferenčních místností. 

IPG konference v Britském Oxfordshire, 
nedaleko známého Oxfordu, se stala již 
tradicí a nedílnou součástí mnoha brit-
ských nakladatelů. Z jejich 560 členů se 
konference každoročně zúčastní více než 
150 a ani tento rok nebyl výjimkou. Tato 
komunita je velmi různorodá. Můžete zde 
potkat úspěšné a zkušené nakladatele, 
kteří jsou členy více než 30 let, ale také 
nováčky, kteří s vydáváním knih právě 
začínají.  Tuto konferenci navštěvují, 
protože právě zde obdrží spoustu cenných 
a užitečných informací, které jim v jejich 
činnosti mohou pomoci. 

Konference se zaměřuje na nejčastější 
oblasti týkající se běžné praxe vydavatelů, 
probíhá zde řada přednášek a workshopů, 
kde se nakladatelé seznamují s novinkami 
především v oblasti marketingu, které 
jim mohou pomoci zvýšit svou efektivitu 
a prodeje. 

IPG (The Independent Publishers Guild – 
Spolek nezávislých vydavatelů) je známým 
pojmem nejen ve Velké Británii. Svým 
členům poskytuje především poradenství 
v oblasti vydavatelství, podporu v pod-
nikání a především informace, které 

je na chodbě méně rušno, čehož ihned 
využívám a podnikám průzkum okolních 
– konkurenčních společností. Je to dobré, 
jsme zde jedinou ofsetovou tiskárnou. Mí 
sousedé jsou společnosti propagující pouze 
tisk digitální, anebo nabízející portfolio 
služeb souvisejících s polygrafií. 

Další změnou, která oproti minulým kon-
ferencím nastala, je ta, že jsme součástí 
soutěže, která celou konferenci nejen 
oživuje, ale také ji činí zajímavější. 

Za FINIDR jsme do soutěže jako výhru, 
věnovali láhev francouzského koňaku. 
Soutěž spočívá v tom, že účastníci sbírají 
potvrzení jednotlivých společností, která 
musí být kompletní, aby mohli svůj sou-
těžní list vhodit do slosovací bedny. 

Při věnování potvrzení mám vyšší šanci 
navázat vzájemnou komunikaci, a tím 
pádem rozvinout debatu vedoucí k možné 
budoucí spolupráci. A ono to funguje! 
Výborný nástroj, pochvaluji si. 

Po třech dnech konference hodnotím celou 
akci jako úspěšnou, nyní je na nás, aby-
chom získané kontakty proměnili ve spo-
lupráci založenou na reálných zakázkách.  
Držte nám, prosím, palce .

jsou často tou nejcennější komoditou 
v podnikání.
 
IPG konference se účastním poprvé 
a přiznávám, že na rozdíl od klasických 
veletrhů má tato konference své kouz-
lo. Na chodbách mezi sály probíhá živá 
komunikace mezi nakladateli a atmosféra 
je zde více než přátelská. Je to především 
tím, že spousta členů se již zná a navzá-
jem si sdělují své zážitky a zkušenosti. 
Toto je výhoda i pro nás, jelikož první 
kontakty zde navazuji mnohem snadněji 
než kdekoliv jinde. 

Výhodou letošní konference 
je i fakt, že umístění stolů spo-
lečností propagující své služby 
je na chodbě, která je mezi 
jednotlivými sály a místem, 
kde jsou členové zváni na čaj, 
kávu či drobné občerstvení, 
takže naše šance, se s nimi 
setkat, je mnohem vyšší. 

V době, kdy se koná více před-
nášek či workshopů najednou, 

události z tiskárnyMartin Štourač

The IPG Annual Spring 
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v Lipsku
se potkávají

knihy z celého světa
V první polovině března jsme se jako ka-
ždým rokem vydali na mezinárodní akci 
do Lipska v Německu – na knižní veletrh, 
kde se potkávají lidé ze sféry nakladatelů, 
autorů, distributorů, výrobců polygrafic-
kých materiálů a v neposlední řadě i tiská-
ren. 

My, z obchodního oddělení pro německy mluvící země, 
jsme měli pro prezentaci naší firmy vyhrazený prostor 
na stánku České republiky. Dostali jsme tak příležitost, pod 
záštitou Ministerstva kultury představit naši tiskárnu všem 
návštěvníkům, potkat se zde s našimi stávajícími, dlouhole-
tými klienty a navázat kontakty i s novými, kteří by s námi 
rádi spolupracovali v budoucnu. 

Expozice knižního veletrhu byla rozdělena do čtyř hal, 
ve kterých od čtvrtku, 12. do neděle 15. března desítky tisíc 

návštěvníků z řad odborných návštěvníků, ale i dětí, studentů, celých rodin 
a vášnivých čtenářů, zvídavě hledali knižní novinky všech možných žánrů. 

Je potřeba říci, že tento knižní veletrh je zaměřen především na koncového 
uživatele – tedy čtenáře. Ti si mohli jak na samotných stáncích, tak i ve ve-
letržním knihkupectví pořídit nové úlovky do své knihovny. Mohli se také 
zúčastnit doprovodných programů, autorských čtení, nebo navštívit pátou 
veletržní halu, která byla věnována komiksovému kultu Manga. Tato expozice 
bezesporu oživila celý veletržní areál, jelikož návštěvníci potkávali doslova 
na každém kroku komiksové postavy a filmové hrdiny, za které se stovky mla-
dých návštěvníků veletrhu převlékli a ochotně se s lidmi nechávali fotit. 

Pro naši tiskárnu je účast na tomto veletrhu pokaždé výborná příležitost 
potkat naše klienty a probrat s nimi aktuální i budoucí spolupráci. Máme zde 
možnost inspirovat se novými trendy v zušlechťování knih i novými nápady 
v knižních vazbách a hledat cesty k novým zákazníkům, kteří budou s radostí 
vyrábět knihy přímo u nás. Za rok na stejném místě bude FINIDR zase v cen-
tru dění.

Martin Valentaudálosti z tiskárny



O zábavu se tentokrát postarali:

Výborné „Legendy se vrací“, které měly 
3x vstup po hodině, navíc celý večírek 
moderoval úžasný Petr Šiška, který nás 
profesionálně a s přehledem provázel 
večerem.

Silák „Zekon“ nás překvapil nejen svou 
obrovskou sílou, ale také peprným humo-
rem z Valašska. Zapojením diváků do své 
show získal jen body navíc.

Snad všem do jednoho v sále se tajil 
dech při jedinečném artovém zpracování 
světelné show Alexe Dowise o historii 
a výrobě knih. Úžasná, neopakovatelná 
a nezapomenutelná světelná podívaná. 
Video je rovněž ke zhlédnutí na našich 
webových stránkách.

„Lucie“ revival rozproudila dav lidí 
a všichni si zpívali oblíbený hit „Sex je náš“.

Děkujeme za pochvalu, poděkování 
i velmi kladné ohlasy za organizaci 
vánočního večírku. Vždy nás to 
potěší a je to hlavním motorem pro 
pořádání dalších firemních akcí. 
Ten příští nese název „DIVOKÝ 
ZÁPAD“, těšíme se na Vás v pátek, 
18. 12. 2015 již tradičně v KaSS 
Český Těšín.

Loňský úspěch u diváků si zopakovali 
„Kabáti“ revival, tentokrát na hlavním 
pódiu.

Ďábelský houslista Jiří Erlebach nebyl 
úplně ďábelský, ale našel si v sále své 
publikum.

DJ v Jazz Clubu hrál oblíbené hity až 
do rána.

Hitem tohoto večírku byl fotokoutek 
s rockovým pozadím, a tak si každý z Vás 
mohl hned ten večer odnést domů vzpo-
mínku v podobě fota.

Tetování už znáte a máte je rádi, ten-
tokrát byly pro Vás připravené hned dvě 
tatuérky s nejen rockovými předlohami.

Také Guitar hero a Kvíz show Vás mohl 
bavit v průběhu celého večera.

Emoce však byly tento večer 
na prvním místě. Finidráci 
předávali šek na nákup elek-
trického vozíčku třináctileté 
slečně, Klárce Hospůdkové, 
která byla se svou mamin-
kou hosty večírku.

Rockovými legendami začínal 
a také končil Vánoční večírek 
pro zaměstnance FINIDRu 
dne 19. 12. 2014.

Rockové Legendy
Maryla Adamčíkováudálosti z tiskárny
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telegraficky

ZMĚNA ODBĚRATELE ODPADOVÉHO PAPÍRU

Na podzim roku 2013 od nás začala odebírat odpadový papír spo-
lečnost SITA. Po cca roční spolupráci a ekonomickém vyhodnoce-
ní se tento odběratel rozhodl za dohodnutých podmínek z roku 
2013 nepokračovat ve spolupráci. Bylo vypsáno nové výběrové 
řízení, jehož vítězem se stala společnost ASA. Únor 2015 byl 
prvním měsícem nové spolupráce s ASOU, proběhl bez problémů 
a věřím, že takto budeme pokračovat i nadále. Děkuji tímto všem 
pracovníkům firmy SITA za více než roční profesionální spolupráci. 
 

NOVÁ TRIČKA

V letošním roce opět každý zaměstnanec ve výrobě a vybraných 
odděleních dostane nová trika s potiskem. Novinkou bude 
motto z Etického kodexu na zádech pod logem FINIDR: Tým 
aktivních, slušných a poctivých lidí. Zaměstnanci budou mít 
opět nárok na 3 trička nebo nátělníky. Z důvodu rychlejšího 
opotřebení triček, byla schválena výjimka pro zaměstnance 
tisku – oddělení skládačky. Tito pracovníci dostanou celkem 5 
triček.

Trika se budou vydávat po tříměsíční zkušební době. Nová 
trička obdržíte od svého nadřízeného, který vede evidenci 
jejich výdeje. Přejeme mnoho dobře odvedené práce v nových, 
na míru Vám šitých, firemních tričkách! 

III. ROČNÍK FIREMNÍ LIGY V PLNÉM PROUDU

V plném nasazení hrajeme III. ročník Firemní ligy v badminto-
nu a bowlingu. Letošní ligu garanti ozvláštnili novými pravidly 
k posílení týmového ducha. V bowlingu každý hráč sbírá body 
sám za sebe a také za tým, do kterého se vylosuje. U hráčů 
badmintonu každý týden probíhá losování dvojic, které se snaží 
o vítězství a připsání vítězných bodů. Zahrají si tak všichni hráči 
spolu navzájem v různých sestavách a vyzkouší si, jak jim to 
spolu klape. Výborná nálada, uvolnění, pročištění hlavy, ale 
také sportovní nasazení a chuť vyhrát, jsou tím, co nás na lize 
baví a užíváme si to.

VYHODNOCENÍ FOTOSOUTĚŽE 
ÚSMĚV ROKU 2014

Fotosoutěž trvala téměř půl roku a došly samé krásné úlovky. 
Děkujeme za ně. Ochutnávku těch nejlepších z nich jsme Vám 
představili v minulém čísle a dnes výherci, kteří byli odměněni 
na Vánočním večírku dne 19. 12. 2014.
Porota ve složení Iva Babiarová, Pavel Chylik a Jaroslav Drahoš 
vybrali snímky:

 

1. místo
Kristýna Kyjonková

3. místo
Daniel Waliczek

2. místo
Renata Andrlová

ROK 2015 S CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

V rámci celé České republiky pořádá v roce 2015 nezisková 
organizace Čelé Česko čte dětem, kterou naše tiskárna dlouhodo-
bě podporuje, čtení dětem v nemocnicích, předává knižní dary 
do nemocnic a dětských ordinací a dále knihy a propagační mate-
riály v rámci Vítání občanků. Dále probíhá cyklus seminářů „Čtení 
dětem jako základ moudré výchovy v rodině“, cyklus setkání se 
seniory, vzdělávací a kulturní akce, 5. Týden čtení dětem – jeho 
zahájení bude součástí 55. Zlínfestu – mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež. 
Více informací najdete na www.celeceskoctedetem.cz.



Hradec 
nad Moravicí

S přicházejícími teplejšími dny se nám opět oteví-
rají nové možnosti, kam vyrazit na nějaký pěkný 
výlet.

V zimě jsme si užili většinou jen kratší procházky, sportovněji nadaní 
jedinci trávili zimní radovánky na lyžích, běžkách nebo s dětmi 
na saních. Ti však, kteří již netrpělivě očekávali první jarní paprsky, se 
možná nechají rádi inspirovat dnešním tipem na výlet. Tentokrát Vás 
pozvu do krásného slezského města Hradec nad Moravicí.

Hradec je usazen v kopcovitém terénu na předhůří Nízkého Jeseníku, 
asi 30km od Ostravy. Může se pyšnit překrás-
ným údolím, kudy protéká řeka Moravice. 
Nabízí výhodné podmínky nejen pro ryba-
ření, ale hlavně pro pěší turistiku a rovněž 
cykloturistiku. Můžete si tak vybrat z bohatě 
značených turistických či cykloturistických tras 
tu, která Vás zaujme nejvíce. Každoročně se 
zde také konají oblíbené sjezdy řeky Mora-
vice. Ke koupání Hradec nabízí jak městské 
koupaliště s plaveckým bazénem pro dospělé, 
bazénem a  brouzdalištěm pro děti, tak rovněž 
koupaliště přírodní. K delšímu pobytu je toto výletní místo vybaveno 
řadou ubytovacích zařízení a cenově dostupných restaurací. Milov-
níci kultury můžou zavítat na divadelní představení nebo do kina. 
Ke sportu jsou k dispozici hřiště, sportovní areál, cesty pro in-line 
bruslení či možnost zajezdit si na koňském hřbetě.

Největším lákadlem tohoto města je však nejpůvabnější slezský 
zámek, bývalý knížecí hrad Přemyslovců. Tento překrásný historický 
skvost, který je od roku 2002 národní kulturní památkou, má bohaté 
sbírky. Prohlídky je možno shlédnout v několika okruzích. Můžete 
zde nahlédnout do luxusně zařízených reprezentačních salónů, 

pokojů i hostin-
ských apartmá. 
Přenesete se tak 
do romantiky 
dávných časů, 
všude na Vás 
bude dýchat 
atmosféra dob 
králů, vládců 
i uměleckých 
osobností, neboť 

zde bylo jednoho času zřízeno centrum hudební kultury. Zdi tohoto 
zámku tak mohly slyšet hudbu samotného Ludwiga van Beethovena 
či Niccola Paganiniho. Dodnes se každoročně v červnu koná meziná-
rodní interpretační soutěž studentů uměleckých škol - Beethovenův 
Hradec. Milovníci knih zde zase můžou obdivovat rozsáhlou knihov-
nu s více než 15 000 svazky knih.

Zámecké budovy jsou rozděleny do 3 komplexů. První z nich, takzva-
ný Bílý zámek, je zasazen do nádherného anglického parku, druhý 
se nazývá Červený zámek, který vznikl během 2. poloviny 19. století 
a poslední je novogotická Bílá věž.

Jestliže Vás tato kulturní památka zaujala, 
vězte, že ne náhodou v roce 2008 vyhrála 
anketu „O nejpohádkovější hrad nebo zámek 
v České republice“. Možná také proto mnohé 
páry volí tento skvost jako místo, kde si říkají 
své láskyplné „ano“. Jejich vstup do svazku  
manželského tak vskutku začíná pohádkově!

Hradec se však nevyznačuje jen zámkem. Po-
kud se chcete podívat na svět trochu z výšky, 
vystoupejte na rozhlednu Šanci, která stojí 

v nadmořské výšce 522 m. Odměnou Vám bude nádherný výhled 
na Opavsko, Jeseníky a Beskydy. Tato rozhledna je pojmenována 
po unikátním souboru pozůstatků zemních opevnění tzv. „šancí“ ze 
slezských válek. Ty můžete rovněž prozkoumat. Za zhlédnutí stojí 
také kostel sv. Petra a Pavla ze 16. století či křížová cesta Slezská 
Kalvárie. Nezapomeňte rovněž navštívit papírenský náhon, dlouhý 
3,5 km, který vede třemi svahovými tunely a dvěma akvadukty. 

Pokud jste na výletě s dětmi, k dispozici je dětské hřiště, ve kterém 
se rovněž můžete cítit jako na hradě. Do hřiště vstoupíte přes tzv. 
„Červenou bránu“, oplocení je ve stylu hradeb a dvou strážních věží. 
Jestliže Vám to čas i nálada dovolí, nenechte si ujít návštěvu nedale-
kého zámku Raduň, který je vzdálený pouhých cca 10 km od Hradce 
nad Moravicí. 

Každá pohádka však jednou končí a tak končí i má dnešní pozvánka 
do pohádkového prostředí plného historie, přírodních krás i spor-
tovního či uměleckého vyžití. Nuže, milí návštěvníci, zazvonil zvonec 
a pohádky je konec! Nezbývá než zajít osobně zakusit romantiku to-
hoto významného výletního místa našeho kraje. Věřím, že jsem Vás 
alespoň trošku nalákala a Vy se sami zajedete přesvědčit o krásách 
Hradce nad Moravicí.
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na konec

Hovězí 
líčka

ŘEŠENÍ MINULÉ HÁDANKY:
Z došlých 5 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala:  Jana Ježová (kontrola tiskových dat).
Gratulujeme!

TAJENKA MINULÉ KŘÍŽOVKY:
„Jasná noc o Štědrém dnu, MRAZY LEZOU KE DNU“
Z došlých 9 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, kterým se stala: 
Petra Latochová (snášečka-knihárna).
Gratulujeme! 

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ SUDOKU:
Z došlých 8 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala: Lenka Burešová (odběračka-Forta).
Gratulujeme! 

Všichni výherci si mohou své výhry vyzvednout na sekretariátě.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ NAJDI 10 ROZDÍLŮ:
Z došlých 3 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, kterým se stala:
Lenka Marszalková (obsluha knihařských strojů).
Gratulujeme!

Z hovězích líček odstraníme šlachy, drobné můžeme ponechat.  Každé líčko osolíme a jemně opepříme. Ve velkém hrnci rozehřejeme olej 
a na prudko každé líčko necháme zatáhnout, poté přendáme do pečící nádoby. Ta by měla být dostatečně velká, aby se maso propeklo 
rovnoměrně. 
Pustíme se do přípravy zeleniny. Mrkev i celer očistíme a nakrájíme na malé kostky (cca 3 cm), stejně tomu bude u bílé cibule. Do rozpálené-
ho omastku, ve kterém se opékalo maso, vhodíme mrkev a celer. Nyní je důležité zeleninu smažit do té doby, než začne hnědnout a mrkev 
krásně pouštět karoten. V tuto chvíli přidáme cibuli a za občasného promíchání opékáme až do zhnědnutí. V receptu jsem se dočetla, 
že nevadí, když se zelenina mírně připálí, takže žádný strach, trocha vývaru to napraví. 
Zhnědlou zeleninu zalejeme vínem, které necháme vyvařit. Bude to trvat až do té doby, než v hrnci pod zeleninou zbude  jen olej. Směs 
zalejeme vývarem, přivedeme k varu a vlijeme jí na líčka v pekáčku. Troubu předehřejeme na 140 °C a překrytý pekáček do ní na tři hodiny 
uložíme. Já zakrývám pečící nádobu alobalem.
Určitě se dlouhá doba pečení vyplatí a je důležitá, maso  pak můžeme krájet doslova lžičkou, je lahodné, chutné a neuvěřitelně  jemné. 
Po uplynutí pečení maso vyjmeme z omáčky, kterou následně propasírujeme přes sítko. 
Podáváme obvykle s bramborovou kaší, do které líčko krásně uhnízdíme a dokreslíme omáčkou.
                      Nechte si chutnat!

Připravte  si:
1kg hovězích líček

2 mrkve
polovinu střední bulvy celeru (cca 300 g)

střední bílá cibule
1dcl červeného vína

sůl, pepř
malá plechovka rajského protlaku 

1,5 litru hovězího vývaru
slunečnicový olej

kousek másla 


