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Nová hala

Zaměstnanec Fair play

„Aby lidé
zůstali lidmi...“



Kulaté rohy u pevných vazeb.
Nové technologie na zakulacení rohů u pevných vazeb jsou u nás v plném proudu.

Ptáte se, proč zakulatit rohy knih?
› Nový produkt – odlišíte se od konkurence

› Komfort a bezpečnost – rohy nezraní, nezničí se
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Vážení čtenáři,

jako každý rok máme v tiskárně úkoly, které 
potřebujeme co nejlépe vyřešit. Chybí nám 
místo ve výrobě, proto stavíme novou halu. 
Chybí nám kapacita strojů na některých 
procesech, proto nyní vybíráme, objed-
náváme a pořizujeme nové stroje. Co ale 
uděláme, když nám chybí dobrá atmosféra 
na pracovišti? Jak vyřešíme tuto situaci? 
Můžeme ji vyřešit způsobem jako úkoly 
předchozí? Můžeme si snad koupit novou 
a lepší atmosféru na pracovišti? Můžeme 
si koupit vzájemnou důvěru? A kolik by to 
stálo? Zaplatíme sto, pět set nebo sto tisíc 

korun? Hotově či převodem? To asi těžko. 
Ale co s tím? O tom si můžete přečíst v mém 
dalším článku v tomto čísle.

Mým hlavním úkolem totiž je obnovit u nás 
vzájemnou důvěru. Důvěru mezi oddělení-
mi, vedoucími a jednotlivými pracovníky.  
Chci podpořit zájem jeden o druhého, chci 
podpořit váš zájem o úspěch každého z vás 
i našeho podniku. Chci podpořit hrdost. 
Hrdost na to, co dělám a taky, kde dělám. Je 
to velký úkol pro tento rok a já věřím, že ho 
společně zvládneme.

Aktuální stav FAIR PLAY: 
udělili jsme 

103 

lipových listů



Podívejme se na vývoj tržeb FINIDRu od jeho založení. Od roku 1994 uplynulo 
22 let a tržby se od tohoto milníku mnohonásobně zvýšily.
Bude rok 2016 opět ve znamení růstu?

miniPŘEHLED

rok 2014 rok 2015 % nárůstu

tržby (v mil. Kč) 722 820 13 %

počet zakázek 7 524 8 526 13 %

počet ks knih (v mil. ks) 21,1 22,5 7 %

Marcela Kunčickáaktuálně

FINIDR je výš a výš, víš?
V tržbách jsme zase vystoupali o něco výše 
a dosáhli jsme hodnoty 820 mil. Kč. Oproti  
roku 2014 jsme utržili o 100 mil. Kč více, 
nárůst byl 13 %. Navzdory nárůstu tržeb jsme 
zaznamenali pokles v provozním hospodář-
ském výsledku.  Je zřejmé, že ne vždy je mezi 
výkony fi rmy a jejími provozními výsledky 
přímá úměra. Aby tomu tak bylo, musíme 
pracovní postupy stále opti malizovat a ze-
fekti vňovat. Je to neustálý nekonečný proces 
k hledání nových a lepších cest.

Počet ti tulů, které jsme za rok 2015 reali-
zovali, se vyhoupl na 8,5 ti s. Ve srovnání 
s rokem 2014, kdy byl počet zakázek 7,5 
ti s., jsme nyní vyrobili o 1 ti s. ti tulů více. 
Průměrný náklad však mírně klesl, a to z 2,8 
ti s. na 2,6 ti s. ks knih na jeden ti tul. Za celý 
minulý rok jsme celkem vyrobili 22,5 mil. ks 
knih. Produkce se tak meziročně zvýšila o 1,4 
mil. ks knih, tj. o 7 % vzrostla.

Legenda:
Tržby - peněžní částka, kterou podnik získal prodejem svých výrobků, zboží a služeb.
Provozní hospodářský výsledek - rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady.
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Rok 2016 je teprve na svém počátku a známy jsou zatí m jen lednové a únorové 
výsledky.  Tržby ve výši 138 mil. Kč vykazují opět růst, a to o 11 % meziročně. Výhled 
na 1. kvartál roku 2016 vypadá o něco lépe než v minulém roce.

Rok 2015 je již minulostí, pojďme však ještě nahlédnout
na jeho fi nanční a obchodní výsledky. 



Nová hala

Jaké budou další výhody této nové haly? 
Výhod bude celá řada. Budeme mít k dispozici více skladových 
prostor, větší prostory nám umožní také v mnohém zlepšit logi-
stické toky a meziskladování polotovarů. Už od začátku předpo-
kládáme moderní LED osvětlení, takže pro všechny operace bude 
dostatek světla. 

Přinese s sebou stavba haly ještě něco navíc než 
zvětšení výrobních prostor?
Díky nové hale budeme mít k dispozici dalších více než 5000 m2 
prostoru. Především jde samozřejmě o zvětšení výrobní plochy, 
na kterou nainstalujeme jak nové špičkové stroje, tak i přesuneme 
některé technologie ze současné haly. To vše nám pomůže lépe 
reagovat na potřeby našich zákazníků. Zároveň jsme však měli 
na paměti i jiné záležitosti než potřeby týkající se výroby. Zřizuje-
me v druhém patře haly moderní jídelnu pro větší počet stráv-
níků, než je tomu doposud. O této výhodě se dočtete na jiném 
místě tohoto vydání Finidraku. Dalším „vedlejším“ produktem této 
stavby bude zřízení nového prostorného parkoviště pro 120 aut, 
které pomůže vyřešit současné potíže s parkováním vozidel.

Přejeme, ať se dostavba haly povede bez komplika-
cí a v termínu. Již teď se těšíme na výhody, které 
jsi nám popsal. Děkuji za rozhovor.
I já touto cestou velice děkuji všem, kteří se na výstavbě haly 
a věcí s tím spojených podílí. 

Už z dálky je vidět, že na volné ploše vyrostla další 
nová hala FINIDRu. Kdy bude stavba dokončena? 
Jsme v termínu?
Ano, dobrá zpráva je, že zatím jsme v termínu. Dokončení výrobní 
části haly je plánováno na květen, obslužné části pak budou do-
končeny v červnu. Okolí haly včetně parkoviště bychom rádi začali 
plně využívat o prázdninách.

Čím se liší průběh stavby nové haly od dvou před-
chozích? 
Základní konstrukce haly je jiná než v případě předchozích. 
Jsou použité nejmodernější technologie betonových nosníků, 
díky kterým jsme mohli stavět i v zimních měsících. Letošní zima 
sice nebyla nijak náročná na mínusové teploty, byli jsme však 
i tak na silný mráz připraveni. Velkou výhodou nové haly bude 
osmnáctimetrová vzdálenost mezi nosnými sloupy, která umožní 
mnohem flexibilnější rozmístění technologií a komunikací mezi 
nimi.

Budou i uvnitř nějaké technologické novinky?
Ano, celá nová hala bude chlazená. V celém prostoru bude 
vzduchotechnika vybavená chladící jednotkou a sofistikovaným 
řízením.  V teplých měsících se bude zcela jistě pracovat mnohem 
příjemněji.  Na zhotovení podlahy byla použita nová moderní 
metoda, která umožní mnohem větší rozestupy mezi dilatačními 
spárami. Pohyb po takovéto podlaze bude velmi pohodlný.

aktuálně
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Tomáš Roman, Lenka Kantorová



Již 22 let společně hledáme cesty, jak co nejlépe uspět na náročném zahraničním a tuzemském knižním 
trhu. Daří se nám to. FINIDR každý rok roste a z malé regionální tiskárny jsme se stali uznávanou a re-
spektovanou tiskárnou. Naše jméno zná většina konkurence v Evropě. V tomto roce chceme také růst. 
Stavíme novou halu, která bude vybavena nejnovějšími technologiemi. Kupujeme další nové, moderní 
stroje. Roste nám celkový počet a objem zakázek. Naši zákazníci jsou i přes některé potíže spokojeni.

Jaroslav Drahošaktuálně

Vize FINIDRu stále platí

Jsme úspěšní. Zaměstnanci FINIDRu mají 
na srovnatelných pozicích vyšší platy. Toto 
porovnání platí nejen pro náš region.  
Spolupracovníkům, kteří se aktivně podílejí 
na dobrých výsledcích společnosti a plní 
nastavené podmínky, vyplácíme třináctý plat 
či další bonus navíc ve formě podílu na zisku. 
Ve FINIDRu je řada výhod, které jsou již 
považovány za samozřejmé. Já jsem velmi 
rád za výhody. Vždy budu razit, podporovat 
strategii, aby se ti lidé, kteří jsou aktivní a ak-
tivně se podílí na výborných výsledcích, také 
podíleli na zisku tiskárny.  V kontextu těchto 
informací to pak může vypadat, že nemáme 
žádné problémy.  Že je vše v absolutním po-
řádku a vlastně není ani co zlepšovat. Opak 
je však pravdou. 

Vnímám, že máme velký problém. V ko-
munikaci, ve vzájemném chápání priorit. 
Pochopení a následně také převzetí vlastní 
odpovědnosti za činnost a proces, na kterém 
pracujeme. Pochopení základního principu 
fungování v týmu a důležitosti každého člo-
věka v tak velkém podniku, jakým se FINIDR 
za 22 let stal. Toto je velká překážka a já chci 
s vámi najít společnou cestu, jak posunout 
FINIDR znovu správným směrem. Jak naplnit 
naši vizi. Vizi, která byla pro mne klíčová 
při prvních krocích, které vedly k založení 
FINIDRu. Toto poslání se nám v minulosti 
podařilo naplnit na 100 %. I přes velký růst, 
který za 22 let FINIDR absolvoval, tento cíl 
stále platí. Já udělám vše proto, aby se nám 
opět tuto vizi dařilo naplnit. I nyní. I přes naši 
velikost. 

O čem hovořím? Jaká byla a je vize 
FINIDRu?

FINIDR je společenství lidí, kteří si navzájem 
důvěřují a pomáhají. Jsou k sobě otevření 
a mají zájem jeden o druhého. Mají zájem 
o společný úspěch FINIDRu a lidé, kteří zde 
pracují, jsou hrdi na to, že ve FINIDRu mohou 
pracovat.

Klíčová slova pro naplnění této vize jsou:

Důvěra a zodpovědnost
Jistota a budoucnost
Vzájemný respekt
Tvůrčí atmosféra

Na těchto základech byl založen FINIDR. Tato vize stále platí a platit bude. Pro někoho 
to můžou být pouze slova.  Ano, pro toho, kdo nechce být součástí FINIDRu a myslí 
jenom na sebe, tomu tak opravdu může být. Pro mě je práce na naplnění této vize 
klíčová. Je to poslání, přesvědčení a můj životní cíl. Věřím, že pro některé z vás to může 
být nepochopitelné a neuchopitelné. Naše firma je stále větší, má také stále více lidí. 
Dnešní doba vytváří podmínky a někdy i podporuje lidi, kteří mají velmi špatnou morál-
ku. Pokud chce někdo jenom brát a zároveň nechce nic dát, nemá u nás co dělat. Jsem 
však přesvědčen, že většina je na správné straně. Nenechte se prosím odradit. Slušnost, 
spolupráce, hledání společných cest a řešení jsou úžasné vlastnosti, na kterých se dá 
dál stavět a budovat spolupráci. 

Toto je to hlavní a důležité. Peníze jsou určitě také důležité. Pro mě však nebyly a nikdy 
nebudou v podnikání klíčové či prioritní. Peníze jsou pro mne důležité především proto, 
abych byl schopen naplnit všechny základní funkce podniku. Zabezpečit jeho rozvoj a za-
jistit jistotu pro každého zaměstnance FINIDRu, který chce u nás dobře pracovat a svou 
prací přispívat k dobrým výsledkům společnosti.

Co se mi tedy nelíbí?  
Ve FINIDRu není dobrá atmosféra. Nejsou mezi námi mnohdy dobré vztahy. Chybí 
vzájemná důvěra a vzájemný respekt. Místo společného hledání cesty, jak to udělat 
lépe, převládá na jednotlivých úsecích špatná atmosféra. Atmosféra závisti, škodolibosti 
a někdy i arogance. Každý ví, co udělal druhý špatně, ale za svou práci nenese odpověd-
nost. Pokud pak dojde k problémům, pak se to většinou „stalo samo“, nebo „to udělali 
oni“. To vše pak vytváří XXL koktejl negativní a mnohdy i velmi depresivní atmosféry. Je 
to koktejl, ze kterého se pak musíme každý den alespoň trochu napít. Nevím jak vám, 
ale mě to nedělá vůbec dobře.  

Proč k tomu dochází? 
Už po několikáté se v historii FINIDRu nacházíme v podobné situaci. Výrazně roste-
me, máme stále více nových a rychlejších strojů. Tyto stroje potřebují kvalifikovanější 
obsluhu. Větší počet lidí zase potřebuje lepší vedení. S velikostí firmy rostou také nároky 
na odbornost a kvalitu nejen vedoucích, ale také všech ostatních pracovníků. To vše lze 
pochopit. S každým růstem vznikají určité problémy a ty je potřeba řešit. To je normál-
ní a běžné pro každou společnost. Nechápu však, proč spolu o tom neumíme komuniko-
vat. Proč nemáme k sobě vzájemný respekt a proč také někdy zapomínáme i na základní 
dodržování pravidel chování, které nás učili naši rodiče. Proč necháme za sebe někdy 
mluvit lidi, o kterých víme, že nejsou ani nikdy nebudou morální autority?

F i n i d r a k6



70 1  -  2 0 1 6

„Pro člověka, který chce a má vě-
domosti, není nic nemožné.“ 

Toto je citát Tomáše Bati, který jasně vyja-
dřuje, že to určitě jde. Je to nejen možné, 
ale také velmi reálné. Prosím, přečtěte si 
několikrát tento článek a zamyslete se nad 
ním. Potřebujeme řadu věcí zlepšit a znovu 
nastavit. K tomu, aby se nám to povedlo, 
potřebuji vaši pomoc, vaši aktivitu a také 
vaše nadšení. Slibuji vám, těm, kteří chtějí, 
že během třech měsíců zásadně zlepšíme 
atmosféru v naší tiskárně. Odstraníme řadu 
problémů, které nás nyní trápí. Vrátíme se 
tak k základním principům, na kterých byl 
FINIDR postaven v době svého vzniku.

Sami si tak vytváříme prostředí, které nás 
nemotivuje a které nás také netěší. 

Kdo atmosféru v naší tiskárně 
nejvíce ovlivňuje?

Jsem přesvědčen, že se na tom podílíme 
všichni. Hlavní odpovědnost však mají vedou-
cí. Každý vedoucí, který vede lidi. Co tedy je 
hlavním problémem? Negativní atmosféra, 
o které jsem psal, se objevuje pouze na těch 
pracovištích, kde chybí:

Pravidelná a důsledná kontrola   
Důslednost při realizaci činností  
Hledání kořenových příčin 
Pravidelná a otevřená komunikace 

Pokud dochází k těmto problémům, tak je to proto, že vedoucí na těchto úsecích 
nepřebrali odpovědnost za vedení svého úseku. Toto se nyní týká především vedení 
výroby. Chybí odpovědnost za lidi, za proces a za kvalitu produkce. Toto je hlavní 
problém stávajícího stavu a atmosféry, která na pracovišti převládá. I tato nesnáz má 
řešení. Když dodržíme správný postup a nastavíme správné kroky, lze velmi rychle 
a viditelně změnit stávající stav a atmosféru na pracovišti.

Co s tím? Potřebuji vaši pomoc. 
Potřebuji, aby každý z nás „jenom“ plnil své cíle a úkoly. Aby odbornost každého 
z nás odpovídala pozici, kterou zastává. Potřebuji, aby každý opravdu začal od sebe 
a nehledal problémy u jiných. Má představa a očekávání od jednotlivých lidí na jed-
notlivých pozicích je uvedena na jiném místě v tomto časopise.  Recept ale zní celkem 
velmi jednoduše, „začněme každý od sebe“. Každý z nás musí vzít za dění okolo sebe 
zodpovědnost.

Problémem je však, že zodpovědnost je věc dobrovolná. Pokud totiž na sebe nechce-
te převzít zodpovědnost, nemůžete také ani vůbec nic změnit. V tomto případě je pak 
úplně jedno, zda pracujete jako vedoucí, strojník či obsluha stroje.

„...potřebuji vaši pomoc, 
vaši aktivitu a také

vaše nadšení.“



Aleš Kněžíkaktuálně

Kvalita aneb Nulová tolerance
nekvality  Část I.

Proč takový přísný metr? Jelikož nechceme 
vyrábět knihy, které koupíme na každém 
kroku. Naším cílem je vyrábět knihy, které 
po vzetí  do rukou vzbudí ať u autora, vydava-
tele nebo koncového zákazníka pocit „Páni, 
toto umí vyrobit FINIDR!“. Proto jsme se 
opět v letošním roce rozhodli zařadit do sku-
piny projektů KVALITU.

V posledních letech se nám dařilo plnit 
požadavky kvanti tati vní, ale nesmíme 
zapomenout držet krok kvalitati vní. V dnešní 
době to je jeden z klíčových ukazatelů, 
kterým se hodnotí  výrobce, a který mu dělá 
jméno. Proto se v letošním roce neřeší pouze 
samotná kvalita výroby, ale projekt obsahu-
je několik oblastí  jak z výrobní části , tak ze 
strany servisních středisek: 

studio  vstupy

údržba  kvalita strojového parku

technologie  předpříprava 

obchod  přesná defi nice požadavků
                    zákazníka

Pr. Plnění Pr. Plnění Pr. Plnění Pr. Plnění Pr. PlněníPravidla, postupy, plány Procesy

Blokace neshod ve 
výrobě

Katalog vad( revize kat. 
z roku 2008)

Nekompletní údaj ve VP

Mezioperační kontrola
1

Audity Q

KOOPERACE

1

2

Uvolnění výroby

Interní reklamace

Ražba desek

1

1

Nepřesně poskládáno

Nepřesný rozřez/ořez

1

Zaměřeno

2

Externí reklamace

Metalická ořízka

Lamino

2

2

3

1

1

2

2

2

2

5

3 1

ALWAN( pravidla pro 
dotisky)

Unifikace papíru

Makulatura            
(použít)

Ele. razítko na Knihárně

Podpůrné procesy

Nesprávně předepsaná 
operace

1 1 1 1Nevycentrované hřbety
Kontrolní plány / listy, 

eskalační  plány = 
směrnice

Velké kanty

Zaměřeno

3

Zaměřeno

4

2

1

Knih. tolerance ISO 
16762 ,ISO 16763

Zákaznický audit u 
kooperanta

SOP ( revize / nové)Uskočeno z tisku

Externí reklamace, Interní reklamace, Procesy, Pravidla, Podpůrné procesy
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Nebude to jednoduché. Je nutná podpora všech spolupracovníků, kteří s hrdostí  nosí 
na zádech „Tým akti vních, slušných a pocti vých lidí“. K dosažení našich cílů k nám přišla 
posila z automoti ve, paní Markéta Kubičková. Věříme, že obohatí  naše dosavadní zkuše-
nosti  o nová pravidla, která jsou v automoti ve nekompromisní k NEkvalitě, NEdodržení 
pravidel a ke všem dalším NE. 

Cíle, na které jsme se v tomto roce zaměřili v projektu KVALITA, 
jsou znázorněny na tomto terči:

Projektový tým defi noval oblasti:

Z celkového počtu 70 návrhů, které padly během prvních dvou sezení, jsme nakonec vybrali 24. Ty jsou podle nás klíčové a umožní nám 
postoupit o schod výš k absolutní špičce. Doufám, že při psaní další části  o našem projektu už budeme mít i první výsledky našeho snažení. 

Externí reklamace, Interní reklamace, Pravidla, Procesy, Podpůrné procesy

Stav plnění:                  splněno (žlutě)
                                       nesplněno (modře)

Externí reklamace, Interní reklamace, Procesy, Pravidla, Podpůrné procesy



   V projektu se zaměřujeme na úkoly, které řeší:

 odstranění nevýrobních časů (především prostojů na ti skových strojích)

 vytvoření zásoby práce mezi jednotlivými pracovišti , tj. dostatečné fronty
 práce před vybranými stroji 

 odstranění nestabilních procesů (např. zajištění dostatečného počtu  
 zaučených lidí a dostatečné zastupitelnosti  těchto lidí na více strojích
 – např. deskovačky, skládačky)

 odtí žení úzkých míst využití m jiných  strojů (plochý jednobarevný ti sk
 nahradí ti sk rotační)

Je také třeba zmínit, že zvý-
šením průtoku (objemu vý-
roby), se zabývá také projekt 
Layout - stavba nové haly 
a stěhování strojů, kanceláří 
a skladů a projekt Kvalita - 
Nulová tolerance nekvality. 
Vyšší průtok potřebuje více 
prostoru v průběhu celé 
výroby zakázky. Kvalitnější 
příprava výroby a kvalitní 
výroba samotná nám zvýší 
kapacity tí m, že nebudeme 
muset výrobu opakovat 
nebo opravovat a vyrobíme 
napoprvé plné množství.

Sponzorem, tedy jakýmsi 
otcem projektu, je majitel 
fi rmy Jaroslav Drahoš. Ve-
doucím projektu je Witold 
Palowski, vedoucí logisti ky. 
Členové týmu však sami 
průtok nezvýší. Potřebují 
součinnost nás všech, spolu-
pracovníků ti skány FINIDR.

Cílem projektu s názvem „Zvýšení průtoku FINIDRu 2016 o 15 % 
vůči roku 2015” (zkráceně Průtok 2016) je zavést zlepšení, která 
dovolí překročit výši 900 mil. Kč ročních tržeb naší tiskárny v roce 
2016. Konkrétních zlepšení chceme dosáhnout bez významných 
investic do nových strojů. 

Projekt
Průtok 2016

Witold Palowski aktuálně
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Letos poprvé rádi přivítáme 

v prostorách tiskárny ty, kteří 

mají zájem u nás pracovat. Všem 

zájemcům o práci nabídneme krát-

kou ochutnávku toho, co tiskárna 

FINIDR svým zaměstnancům 

nabízí. Jaké jsou u nás pracovní 

příležitosti, jaké máme úspěchy 

a co dokážeme.

KDY: 29. 4. 2016

KDE: prostory FINIDRu

PŘIHLÁŠKY ZDE: 

htt p://www.fi nidr.cz/prace

Podělte se o tuto
informaci se svými

nejbližšími či známými. 

Budeme rádi za co největší účast 

a těšíme se na nové kolegy, kteří 

se stanou posilou našeho týmu 

FINIDR. Týmu aktivních,
slušných a poctivých lidí.

Srdečně vás zveme
a těšíme se na setkání.

Pozvánka na 

Den s ti skárnou 
FINIDR
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Tomáš Romanaktuálně

NOVÁ TRIKA 
PRO ROK 2016

Jako každým rokem i letos objednáváme nová 
trička pro výrobu a ostatní oddělení. Doručení 
a distribuci triček očekáváme 
v průběhu dubna. 

Od letošního roku 
došlo ke dvěma změnám:

1. Některá oddělení budou 
    v jiných, nových barvách, 
    z důvodu zrušení několika 
    druhů barev výrobci. 

2. Jakákoliv úmyslná úprava 
    tohoto oděvu je zakázána. 

Věříme, že si na nové barvy všichni rychle 
zvykneme a že se v novém pracovním oděvu 
budete cíti t dobře.

KALENDÁŘ
FIREMNÍCH AKCÍ

• 29. 04. 2016    
   DEN S TISKÁRNOU FINIDR

• 18. 06. 2016   
   FINIDRÁCKÝ DEN NA NOVÉ POLANĚ

• 10. 09. 2016
   DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

• 28. 11. 2016
   MIKULÁŠ 

• prosinec 2016
   VÁNOČNÍ VEČÍREK 
 „ČESKOSLOVENSKÝ GULÁŠ“

Layout výroby 2016

V letošním roce je ovšem projekt Layout zajímavější tí m, že se vedle stávajících prostor 
přistavuje nová hala. Říkejme jí hala „C“ a tudíž nám celý projekt výrazně ovlivní.
Co se tedy v rámci projektu Layout 2016 děje a bude dít?

Investice v roce 2016
Oblast šití  posílíme o dvě nové šičky, které zvýší kapacitu šití  a umožní zvýšit u někte-
rých typů produktů i kvalitu.
Pro zkvalitnění výroby v oblasti  V2 a PUR bude pořízen nový trojřez se stohovačem 
a paleti zérem.
Počítačka archů nám v druhé polovině roku umožní zpřesnit vydávání papíru
do produkce.
Nový zakládací vozík  pořídíme do regálového systému v nové hale C.

Stěhování
V rámci realizace výstavby nové haly a opti malizace výroby dojde samozřejmě ke stěho-
vání strojů.
 
Do nové haly budeme stěhovat:
 kompletní pracoviště deskovaček včetně řezání lepenky, 
 celou expedici, balení hotové produkce a ruční práce,
 údržbu i její sklady, vedení údržby, dílny i kovoobrábění.

Díky uvolnění místa v současné hale deskovaček zde dále upravíme podlahu a přesune-
me rotačkový ti sk. Do uvolněných prostor po rotačkách se postupně přesunou skládačky 
a dojde ke zvětšení mezioperačního prostoru pro vyti štěné archy před skládáním. 
Po přestěhování expedice do nové haly se také mohou přestěhovat skladníci do vhod-
nějších prostor po expedici a kontrole.

Serverovna 2
V nové hale vznikne také prostor pro serverovnu. Zde budeme schopni zálohovat naše 
fi remní data a zvýšit naši datovou bezpečnost. Takže v rámci layoutu 2016 proběhne 
i virtuální stěhování jedniček a nul na záložní datová úložiště.

Na realizaci všech výše uvedených investi c a stěhování se podílí tým lidí, kteří spolupra-
cují na tom, aby vše klaplo. Samozřejmě se vše děje během normálního chodu fi rmy 
a výroby a výše uvedené opatření musí co nejméně ovlivnit výrobu.

Chtěl bych vás, všechny spolupracovníky FINIDRu, poprosit, abyste strpěli případný malý 
diskomfort. A vycházeli vstříc všem, kteří mají realizaci layoutu 2016 na starosti . Děkuji.

Jak se už stalo v naší tiskárně 
zvykem, vždy v první polovině 
roku řešíme změnu uspořádání 
strojů a toků materiálů mezi 
nimi. V návaznosti na nové 
investice co nejlépe optimalizu-
jeme výrobní toky, skladovací 
prostory a spolupráci mezi jed-
notlivými pracovišti. Souhrnně 
tento proces již několik let 
nazýváme projekt Layout.
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I naše fi rma chce zlepšovat své ekologické chování. Abychom zjis-
ti li, jak naše společnost svou činností  ovlivňuje klimati cké změny, 
musíme změřit uhlíkovou stopu naší fi rmy. Odborně řečeno - uhlí-
ková stopa fi rmy je měřítkem dopadu fungování fi rmy na životní 
prostředí a zejména na klimati cké změny. Je nepřímým ukazate-
lem spotřeby energií, výrobků a služeb. Měří množství skleníko-
vých plynů, které odpovídají akti vitám či produktům fi rmy.

DŮVODY, PROČ STANOVIT UHLÍKOVOU STOPU 
FIRMY JSOU:
 Firemní závazek – to, že budeme zodpovědní vůči životnímu
 prostředí, je součástí  naší fi remní strategie.

 Úspora nákladů – identi fi kujeme, která část našich akti vit
 spotřebovává nejvíce energie a zdrojů a kde lze hledat snížení
 nákladů.

 Rozšíření byznysu – úspory nákladů vedou k růstu
 konkurenceschopnosti  a rozšíření našeho byznysu.

 Konkurenční výhoda – zákazníci, kterým záleží stejně jako nám
 na ochraně životního prostředí, si vyberou raději nás za svého
 dodavatele než konkurenta bez stanovené uhlíkové stopy.

 Zelený marketi ng – vyjdeme vstříc rostoucímu počtu zákazníků,
 které zajímá náš dopad na klima a životní prostředí.

CÍLEM PROJEKTU „ŘÍZENÍ UHLÍKOVÉ STOPY“ JE:
  zmapování tvorby skleníkových plynů ve FINIDRu – zdroje,
 množství

  vytvoření akčního plánu pro snižování emisí a jeho
 implementace

  získání certi fi kátu CO2 Measuring, CO2 Reducing – fi remní

  novým produktem na veletrhu ve Frankfurtu 2016 bude kniha
 s CO2 Neutral

CO PROBÍHÁ:
  identi fi kace všech významných zdrojů emisí

  postupné shromažďování potřebných dat pro výpočet námi
 vypuštěných emisí (např. spotřebované množství elektřiny
 a plynu, ujeté kilometry služebních vozidel, apod.)

CO NÁS ČEKÁ:
  ke všem zdrojům emisí přiřadit správné emisní faktory

 výběr vhodné výpočtové metody a samotný výpočet emisí

  stanovení cílů na snižování emisí, vypracování a implementace
 akčního plánu
  sledování a vykazování zlepšení našeho ekologického chování

  absolvování auditu a získání certi fi kátů.

Každý z nás produkuje CO2, tzv. uhlíkovou stopu. Jezdíme auty, používáme elektrospotřebiče v do-
mácnosti, nakupujeme zahraniční dovážené potraviny. To vše má vliv na množství skleníkových plynů 
v zemské atmosféře. Ty jsou považovány za hlavní příčinu globální klimatické změny. Každý z nás však 
může udělat mnoho pro zmenšení své uhlíkové stopy.

Projekt ŘÍZENÍ UHLÍKOVÉ STOPY
                            (CFM – CARBON FOOTPRINT MANAGEMENT)

Dagmar Kempná aktuálně

 

 

 

Zajímá vás, jakou uhlíkovou stopu
vytváříte ve vaší domácnosti?
Zkuste si ji spočítat na webu htt p://kalkulacka.
zmenaklimatu.cz/kalkulacka.html Výsledek si bu-
dete moci porovnat s českým průměrem, ale také 
s uhlíkovou stopou běžného Evropana či obyvatele 
Země. Na stránkách také najdete rady, jak své 
emise snížit.

Než se pustí te do práce, vezměte si k ruce roční 
zúčtování elektřiny, tepla, plynu, prostě informa-
ce o roční spotřebě energie ve vaší domácnosti . 
Usnadní vám to práci.



Po úpravách vstupních prostor tiskárny, dámských i pánských 
šaten, návštěvní místnosti klientů a mnoha dalších, přišlo 
na řadu obchodní oddělení. Kanceláří obchodního oddělení 
a zákaznického servisu máme celkem šest a to pro německý, 
rakouský, francouzský, anglický, skandinávský a česko-sloven-
sko-polský trh.

 Nová výdejna jídel bude poskytovat zázemí až pro 86 strávníků. 

 Celá výdejna bude zařízená novým, moderním nábytkem.
 Příjemný pocit útulnosti  vyvolává barevná podlaha v tónech
 zelené a oranžové společně s velkoplošnými obrazy přírody.

 Nová vzduchotechnika s profesionální digestoří zajistí  odsávání 
 nežádoucích pachů.

 Jistě všichni oceníme širší vstup s turnikety. Díky tomu bude
 vcházení a vycházení z jídelny pohodlné.

 Zázemí pro našeho dodavatele jídel bude zmodernizováno
 a uzpůsobeno nárůstu strávníků.

 Celý prostor jídelny působí velmi vzdušně. Velká okna budou
 propouštět dostatek denního světla. Vzhledově bude oddělena
 část se dvěma stoly, která bude sloužit návštěvám, školitelům
 apod.

 Zajímavostí  je pěti metrové okno z jídelny přímo do nové
 výrobní haly.

 Do budoucna bude jídelna opatřena i plátnem s data
 projektorem. Bude tak moci, v době mimo výdej jídel, sloužit
 k poradám nebo školením.

Služby dodavatele jídel se nijak nezmění.

Vše, co je nyní stanoveno, bude platné i v nové jídelně:

 každý den výběr ze tří jídel + 4. jídlo salát

 každé PO a PÁ FIT jídlo

 každé ÚT a ČT navíc příplatková „Specialita“

 minimálně jednou týdně ryba

 2x týdně ovoce

 každý pátek „sladká tečka“

 každý den pitný režim a příloha - zeleninový salát

Pojďte společně se mnou nahlédnout do prostor nové
jídelny. Její provoz by měl být zahájen v měsíci červnu.
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Zuzana Ciencialováaktuálně

Tady nám bude chutnat



Hledáme 
talenty ve výrobě 

Cílem workshopů je řešit tři prioritní cíle:
Zvýšení průtoku
Zlepšení kvality
Snížení nákladů a zvýšení produktivity

Dalším cílem workshopů je také nastavit 
základní pravidla pořádku na pracovištích 
a péče o stroje, což jsou základní předpo-
klady výše zmíněných hlavních cílů. Tyto 
aktivity poběží až do začátku května a jedním 
z výstupů bude i nominace jedné skupiny 
talentů, kteří v květnu zahájí svůj roční rozvo-
jový program.

S každým z vybraných účastníků se společně 
s jejich nadřízeným sejdeme právě v květnu 
a sdělím všechny důležité informace, které 
by každý talent v programu měl znát – co 
pro něj znamená zařazení do programu, co 
od něj společnost očekává, jak bude probíhat 
rozvoj a proč vidíme zrovna tohoto člověka 
jako talenta.

Začínáme něco nového ve FINIDRu, ale 
čerpáme z dobré zkušenosti jiných výrob-
ních firem, kde tyto programy běží už řadu 
let a přinášejí to nejdůležitější – výchovu 
vlastních lidí pro pozice směnových mistrů 
a procesních techniků. A to je důvod, proč 
nyní hledáme talenty ve výrobě.

BT = Business team
PO = Pracovní osádka

aktuálně
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Maryla Adamčíková aktuálně

Naše tiskárna FINIDR každým rokem roste a s tím také rostou 
nároky na lidi. V letošním roce se zaměříme na přípravu spo-
lupracovníků z výroby, kteří chtějí a mají předpoklady doplnit 
současný výrobní management oddělení tisku a knihárna.

Ti, kteří jsou již v tuto chvíli na pozicích směnových mistrů a procesních techniků, 
procházejí uceleným programem rozvoje. Ten má za cíl pomoci nám v současné situaci 
a připravit výrobu na zvládnutí vánočního trhu, který je před námi. Tento program je 
připraven pro období březen až červen 2016 a na jeho tvorbě se podíleli spolu se vzdě-
lávací společností i vedoucí BT.

V letošním roce však potřebujeme ještě něco navíc, abychom dokázali obstát v nárůstu 
výroby v dalších letech. Proto chystáme otevření programu Talenti ve výrobě. Program 
reaguje na potřebu výchovy nových směnových mistrů a procesních techniků z vlast-
ních spolupracovníků. U nás je řada dobrých zaměstnanců na pozicích ve výrobě, kteří 
dělají kvalitně svoji práci a naplňují hodnoty naší společnosti. Jim chceme poskytnout 
možnost rozvoje, která je po ročním programu může vést na zodpovědnější pozice 
ve výrobě.

Program má jasný cíl – vychovat si vlastní spolupracovníky pro budoucí růst společnosti. 
Toto jednoznačně podporuje naši strategii a dává možnost motivovat šikovné lidi a dá-
vat jim příležitost růstu. 

V letošním roce proběhne pilotní program, do kterého pan Drahoš, vedoucí BT a ve-
doucí PO navrhli celou řadu schopných spolupracovníků. Z nich budeme vybírat jednu 
skupinu, která projde ročním talentovým programem.

Zeptala jsem se pana Drahoše, kdo je podle něj talent?
„Když se řekne talent, vidím člověka, který chce dělat svoji práci pořádně. Je to člověk, 
který je zvídavý a chce na sobě stále pracovat. Chce být lepší a je ochoten proto také 
něco udělat.  Je to člověk, který spolupracuje s ostatními a dokáže i v těžkých chvílích 
šířit pozitivní atmosféru v týmu. Talent má určitě jasno v hodnotách a v zodpovědnos-
ti. A takové lidi ve výrobě máme, s nimi pak můžeme tvořit budoucnost.“ 

Když převedeme slova pana Drahoše do řeči kompetencí a toho, jak máme ve FINIDRu 
definovány dovednosti a znalosti lidí na konkrétních pozicích, pak vybíráme do progra-
mu lidi, kteří prokazují:

 Zodpovědnost
Proaktivní přístup
Jdou příkladem ostatním
Učí se a aplikují to, co se naučí ve své pozici = zlepšují 

V březnu se tito lidé zúčastní pracovních Quick Win workshopů – tedy týdenních řešitel-
ských workshopů spolu se směnovými mistry a procesními techniky. 



Dvě Jiřinky
ze skládaček

Jiřinky
ze skládačky...

Maryla Adamčíkovározhovor
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... se nám představí v dnešním netradič-
ním rozhovoru dvojic. Rodilé těšíňačky,
Jiřina Kristková s dcerou Jiřinou 
Turoňovou.
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rozhovor

Jak Vám říkají?
Maminka: Mamko a taky Jiřko.

Dcera: Jiřko.

Co byste řekly jedna o druhé? Jaká je Jiřinka dcera?
M: No výborná, samozřejmě. Je na ni spolehnutí , organizuje 
různé výlety, vždy něco vymyslí, kam zajet. Je organizační typ. 
Vždycky mi zavolá.

D: A jaká je maminka? Maminka mi vždy pomůže, když potřebuji 
poradit. Jak v práci, tak v životě. Máme hezký vztah.

M: Ráda bych řekla, že jsme se s manželem snažili vždy rodinu 
sbližovat.

Která z Vás tady pracuje déle?
M: Mamka Jiřka. Pracuji tady 16 let.

D: Já tady pracuji teprve dva roky.

M:  Pracuje tady s námi i má vnučka Dominika, Jiřka je její teta. 
Ve FINIDRu dělá rok a půl. Je moc šikovná.

Takže dokonce tady máme tři generace. To je skvělé. Všechny 
pracujete na skládačkách?
M: Ano, všechny.

D: Předtí m jsme byly na lince a pak přešly na skládačku. Před 
FINIDRem jsem pracovala v Papírnách na klížení, pak jsem byla 
dlouho na mateřské, 13 let. Jsem ráda, že zde mohu pracovat.

Třináct let na mateřské je dlouhá doba, viďte?
D: Mám tři děti , tak proto. Nejstaršího mám kluka, teď je mu 
čtrnáct let a chodí na fl oorball. Pak mám dvě holky, ty mají 11
a 6 let. Všichni nám dělají radost.

Mamka Jiřka má kolik dětí?
M: Mamka Jiřka má pět dětí . Dva syny a tři dcery, ale jen jedna 
z nich pracuje ve FINIDRu. Mám také deset vnuků a jedno pra-
vnouče, to už má rok. Všichni mi dělají velkou radost. 

Paní Jiřko, Vy jste již v důchodu, jak si ho užíváte?
M: Jezdíme hlavně na zahradu. Důchodu si ale neužívám – mám 
doma dědu, který je „ležák“ a musíme se o něho starat. K tomu 
také ještě chodím do práce a manžel o něho po tu dobu pečuje. 
Předtí m, než jdu do práce, uvařím a postarám se o něho. Sám 
doma zůstat nemůže, takže se střídáme. S manželem jsme spolu 
41 let, občas přijde bouřka, asi jako všude, ale jinak je to stálice.

Míváte tradici, že se scházíte celá rodina?
M: Sejdeme se hlavně u narozenin nebo když grilujeme u Jiřky 
na zahradě. Taky děláme různé akce pro děcka.

D: Zahrada je můj další koníček.

M: Sousedé mi pak říkají, „Neopovaž se jít do práce na přesčas, 
víš, že grilujeme“. Plánuji si to raději dopředu. 

Co děláte ve volném čase?
D: V létě chodíváme na hřiby, vášnivě houbaříme.

M: Chodíme společně. Všechno vlastně děláme společně.

D: Nasbírané houby pak sušíme nebo děláme řízky. Vše máme 
pro osobní potřebu.

M: Já je ještě i zamrazuji.

Jiřina Kristková   * 1957
Znamení: Býk

Již 16 let má v srdci FINIDR. Toho času pracující dů-
chodkyně je, jak sama říká, tak trochu blázen. Neustále 
usměvavou a duší mladou optimistku těší její velká 
rodina a také práce na novém stroji. Ze všeho nejvíce se 
teď těší na plánovanou dovolenou na Mallorce.

Jaký je Váš oblíbený fi lm?
Volání divočiny.

Jaká je Vaše nejoblíbenější činnost?
Péče o rodinu a houbaření.

Kterých vlastností si nejvíc vážíte u mužů?
Spolehlivosti.

Kterých vlastností si nejvíc vážíte u žen?
Tolerance.

Co byste chtěla umět?
V práci poskládat vše na 101%.
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Kam jezdíváte nejraději na houby?
M: Do lesa. 

D: My jezdíme na Hrčavu.

Tam máte svá vychytaná místa?
D: Přesně tak.

M: Tam vlezete do lesa a vždycky nějakou houbu najdete.

Máte nějaké společné koníčky?
M: Máme. Spolu jsme pletly. Pamatuješ, jak jsme spolu pro děti  
pletly a soutěžily, která z nás bude mít dříve upletené?

D: Ano. Teď už na to není tolik času.

M: Dnes se to už ani neoplatí , oblečení koupíte za pár korun. Také 
rády jezdíme na borůvky. To pak manžel upeče koláč.

D: Jinak chodíváme na hory a teď jsme se s rodinkou dali na lyžo-
vání. Chodíváme do Mostů nebo do Bukovce.

A co v práci? Co Vás baví nebo zlobí?
D: Mě štve, když nemůžu vyštelovat obrázky. To mě rozčiluje. 
Hodně. Nebo, když se mi ve stroji zmuchlá papír.

M: Ježinkote, tam je tolik věcí! Práce je to ale pěkná. Jinak bych 
tu nebyla, že? Teď mě dali na nový stroj, tak to jsem si říkala, že už 
neodejdu vůbec. Já jsem takový blázen. Hodně se ale tlačí na nor-
mu. Za některé věci, i kdybyste se rozkrájela, nemůžete. Například 
čekáte na řezače nebo máte křivě rozřezané archy nebo špatně 
vyti štěné. Na druhou stranu se požaduje kvalita. Vy jako sklá-
dačka musíte stát a upravovat. Není to tak, že to sjedete. Musíte 
vychytávat ty chyby. To mě na tom štve. Umíme ale stroj seřídit, to 
ano. Někdy se i hodinu trápím a zkoumám, co je za problém a až 
teprve pak jdu pro údržbu. Kdybychom dělali ne na normu, ale 
na časovku, pracovali bychom v menším stresu. 

Kdo Vás v práci zaučoval?
D: Mamka.

M: Jsme spolu na směně. Jiřka šla na mé místo a mě dali na nový 
stroj. Byl tak čas Jiřce poradit a zaučit. Mohli by nás dát i všechny 
tři s Dominikou na jednu směnu, my bychom byly rády. 

Blíží se léto, máte nějaké plány?
D: Jedeme na dovolenou na Mallorcu. Samozřejmě s mamkou.

M: Jo, jedeme spolu i s manželem. Dědu zkusíme dát na hlídání.

D: Jedeme v červenci na 8 dnů, vše už máme vybráno. V loňském 
roce jsme byli v Chorvatsku, letos jsme chtěli zkusit Mallorcu. Už 
se moc těšíme.

M: Vybrali jsme hotel hodinu od leti ště. Máme taky v plánu podí-
vat se na show delfí nů. Ježinkote, já se těším!

Chtěly byste něco vzkázat spolupracovníkům? 
M:  Aby lidé zůstali lidmi, pomáhali si a všechno, co dělají, ať dělají 
s láskou.

U Jiřinek je vidět, že se mají opravdu rády. Při rozhovoru se 
na sebe usmívaly, doplňovaly se. Při povídání o práci bylo vidět, 
že je baví. O tom se rozpovídaly nejvíce. Při otázce o blížící se 
dovolené však pookřály úplně. Přejeme jim, ať se plány vydaří 
a letos si společnou dovolenou pořádně užijí. 

Děkuji za rozhovor.
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Jiřina Turoňová   * 1977
Znamení: Rak

Mladší z Jiřinek je matkou tří dětí, v zimě  s nimi 
a manželem ráda lyžuje. Je organizační typ, s ma-
minkou plánují vše společně. Její zálibou je zahrada 
a nejraději chodí na houby na Hrčavu.

Jaký je Váš oblíbený fi lm?
Drahé tety a já.

Jaká je Vaše nejoblíbenější činnost?
Péče o rodinu.

Kterých vlastností si nejvíc vážíte u mužů?
Tolerance, spolehlivosti.

Kterých vlastností si nejvíc vážíte u žen?
Upřímnosti.

Co byste chtěla umět?
Dobře lyžovat.
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Jaroslav Drahošz ti skárny

Co je zodpovědnost a důvěra?

Zodpovědnost
Je vědomí, že mohu něco změnit.
Je to schopnost „vzít věci do svých 
rukou a pohnout s nimi dopředu“. 

Důvěra
Důvěru lze přirovnat k mazivu,
které snižuje tření a vytváří podmínky
pro mnohem lepší výkon.

Na čem pracuji já:
1. Zabezpečuji změny na všech úrovních ve-
dení výroby - kladu důraz na zásadní změny 
v přístupu ve vedení lidí. Vyvíjím maximální 
tlak na zvýšení schopností  vedoucích spo-
lupracovníků (odborné znalosti  a znalosti  
ve vedení lidí). Vedoucí získají díky svému 
přístupu a znalostem přirozenou autoritu. 
Získají váš respekt a vaši důvěru. 

2. Podporuji nastavení systému - který 
zabezpečí udržení a zlepšování kvality, údržby 
strojů, zvyšování průtoku. Pracuji na nastavení 

systému, který zajistí  rychlou reakci na chyby 
a umožní systemati cké zlepšování procesu.

3. Měním komunikaci - pracuji na vytvoření 
prostoru pro osobní komunikaci. Zajímá 
mne, jaké máte problémy a velmi rád si 
poslechnu vaše návrhy k řešení těchto 
problémů. Vyhradím si čas pro komunikaci 
s každým, kdo bude mít zájem změnit něco 
k lepšímu. 

4. Zvyšuji kontrolu - kontrolu dodržování klí-
čových procesů, kontrolu činnosti  vedoucích, 
dodržování procesů na všech úrovních výroby.

5. Pracuji na propojení výroby s předvýro-
bou - zajistí m, aby se systemati cky zajímali 
odpovědní spolupracovníci z obchodu, 
studia, technologie, o problémy, které 
vznikají ve výrobě. Zajistí m, aby pravidelně 
chodili do výroby a společně hledali řešení 
na vzniklé problémy. Našim společným 
zájmem je hledat taková řešení, jejichž 
výsledkem je spokojený zákazník.

6. Jsem náročný na sebe, ale i na všechny 
ostatní – plánované změny nejen prosadí-
me, ale my je také udržíme.

Potřebujeme se vrátit k základním princům, na kterých naše 
tiskárna fungovala při svém založení. Nestane se to samo.
Je proto třeba něco udělat. Vždy je nutné začít od sebe.



Co očekávám od mistrů 
a procesních techniků:  

1. Převzetí zodpovědnosti za vedení a roz-
voj lidí.

2. Převzetí zodpovědnosti za realizaci změn 
v oblasti kvality a produktivity.

3. Zvýšení své odbornosti a znalostí v oblas-
ti vedení lidí a odborné znalosti jednotlivých 
procesů.

4. Důslednost v řešení problémů - nelze 
věci zlepšovat, pokud je řeší povrchně, nebo 
je neřeší vůbec. Řešení každého důležitého 
problému musí dotáhnout do konce. 

5. Hledání kořenových příčin problémů - 
musí se zaměřit na podstatu problému a vy-
řešit ho, pokud řeší to, co nemají, nemohou 
problém vyřešit.

6. Výraznou změnu v komunikaci - ve-
doucí spolupracovníci patří do výroby, ne 
do kanceláře. Vedoucí se zajímá o problémy 
a ukazuje cestu, jak problémy řešit. Vedoucí 
má odpovědnost za své podřízené a podle 
toho se také chová. Alibismus, škodolibost 
a arogance není akceptovatelná na žádné 
pozici v tiskárně.

7. Pravidelnou a systematickou kontrolu - 
všech procesů, kvality a dodržování nastave-
ných postupů, pravidel a bezpečnosti práce.

8. Jdou příkladem ostatním - je nutné, aby 
změnili přístup. Vedoucí musí být příkladem 
pro ostatní, musí také ostatní podporovat.

9. Nalezení odvahy hledat a prosazovat 
lepší řešení.

10. Hledání řešení, jak to jde. Očekávám, že 
se nespokojí s odpovědí, jak to nejde.
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Vedoucí musí pře-
vzít odpovědnost 
za úspěch každého 
spolupracovní-
ka, který pracuje 
v jeho týmu.

Co očekávám od strojní-
ků a obsluhy:  
1. Znalost ovládání a nastavení strojů - 
musí znát svůj stroj, umět ho ovládat. Znát 
všechny souvislosti, které umožní efek-
tivně a kvalitně vyrábět. Znát podrobně 
návod stroje, jednobodové lekce, dobrou 
praxi, spolupráci na zvyšování odbornosti 
v teamu.

2. Znalost stroje, jeho technické stránky 
- 80 % oprav a prostojů na jednotlivých stro-
jích vzniká díky neznalosti a díky neodborné 
obsluze stroje.

3. Znalost požadované kvality výrobků 
– jasně a konkrétně znát kvalitu vstupů, 
požadované kvality vyráběného výrobku. 
Vědět jasný postup pro řešení neshod 
na výrobcích.

4. Odpovědnost za kvalitu – povinností je 
zabezpečit, aby se na žádném nekvalitním 
výrobku nepokračovalo a žádný vadný výro-
bek neopustil naši tiskárnu. 

5. Lepší komunikaci a spolupráci v týmu - 
musí být otevřený v rámci týmu, vzájemně 
si důvěřovat a pomáhat si, a to nejen při 
řešení problémů.

6. Pomoc v rozvoji ostatních členů týmu 
- aktivní spolupráci na předávání a sdílení 
znalostí v obsluze a ovládaní stroje.

7. Přesné a pravdivé odhlašování operací - 
musí správně odhlašovat operace. Pokud to-
tiž nejsou správně odhlášeny operace, nelze 
se spolehnout na tyto informace a nelze pak 
ani řešit problémy, které na stroji vznikají. 
Nelze pak pomoci.

8. Dodržování předpisů a pravidel, svě-
domité odvádění své práce- dodržovat 
pravidla pro BOZP, kontrolovat výrob-
ky, údržbu stroje, čistotu a pořádek 
na pracovišti.

9. Ke svěřeným věcem se chovat 
jako ke svým vlastním.

10. Převzetí odpovědnosti za stroj, 
za lidi okolo sebe i za kvalitu práce, 
kterou odvádějí.

Domnívám se, že jsou tyto body jasné 
a není potřeba o nich nijak diskutovat. 
Do situace, ve které jsme nyní, jsme se 
dostali jenom proto, že jsme tyto body, tuto 
svou zodpovědnost, na sebe nepřevzali. 
Činnosti, které máme dělat, jsme nedělali 

nebo jsme je dělali ledabyle a povrchně.  
Znalosti, které každý potřebuje, když chce 
dobře dělat svou práci, jsme nepovažovali 
za důležité. Vlastní aktivitu a hledání řešení 
překryla lhostejnost a možná také lenivost. 
„Však to nějak dopadne“. 

Nyní to bude jinak. Nedá se to změnit na-
jednou, ale postupně.  Platí to pro všechny, 
ale hlavně pro vedoucí. Nedopustím, aby 
byl v naší tiskárně FINIDR vedoucí spolupra-
covník bez zodpovědnosti. Bez odpovědnos-
ti za kvalitu, lidi, výkonnost. Vedoucí musí 
převzít odpovědnost za úspěch každého 
spolupracovníka, který pracuje v jeho týmu. 
Vedoucí musí mít důvěru. Důvěru vaši 
i mou. Jen takto se nám podaří prosadit 
potřebné změny.

Nastavme mezi sebou prostředí, ve kterém 
si navzájem můžeme důvěřovat. Důvěra 
je klíčová proto, abychom mohli společně 
pracovat. Vzájemná důvěra je podmínkou 
pro dosažení společného úspěchu. 

Vzájemná důvěra 
je podmínkou 
pro dosažení 
společného 
úspěchu. 
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Markéta Kubičkováz ti skárny

Jak to vidím já

Po mém více než desetiletém 
působení v mezinárodní společ-
nosti, která se zabývá výrobou 
elektronických modulů do aut, 
jsem si vůbec nedokázala před-
stavit, jak asi taková knížka 
může vznikat.  

O to více jsem byla překvapená, že ony 
ti skařské stroje a zařízení, jsou v mnohém 
podobné těm, které znám z automobilové-
ho průmyslu. Jenom místo desek plošných 
spojů, posetých ti síci součástkami, se 
tady ti sknou archy papíru poti štěné ti síci 
písmenky. Potěšilo mě, že své postřehy 
a zkušenosti  nabyté v minulých letech budu 
moci uplatnit i v tak odlišném oboru, jakým 
výroba knížek bezesporu je.

Stroje jsou stroje, metody jsou metody, ale 
dobrou fi rmu dělají především lidé. Není 
jakéhokoliv posunu beze změn, i když to ko-
likrát bolí nebo to nejde tak hladce. Až nyní, 
s odstupem času a s mírným nadhledem, si 

uvědomuji, jakou váhu tato slova mají. 

Dnešní uspěchaný svět je soutěživý, zákaz-
ník náročnější, konkurence nespí a čeká 
na jakékoliv zaváhání, a proto nelze zůstat 
na jednom místě. Společnost, která se per-
manentně nevyvíjí a neadaptuje, v podstatě 
čeká na problémy. 

Pokud bych měla srovnat svou bývalou 
a dnešní fi rmu, řekla bych, že jsou si v mno-
hém podobné. Stejně jako zde, si lidé občas 
stěžují na svou práci a pro ně nesmyslné 
úkoly, tak stejně jsme si stěžovali i my v prá-
ci minulé. 

Je důležité pochopit, že každá fi rma vyža-
duje systém. V automoti ve je daleko více 
procedur, směrnic, příkazů a zákazů, auditů 
a zákaznických návštěv, ale také pořádek, 
čistota, morálka a daná pravidla. Bez toho 
by společnost s konkurenčními lokacemi 
po celém světě, ve které jsem pracovala, 
jen těžko mohla přežít. Jen pro představu, 
roční cíl byl stanoven na 9 ppm. To zna-
mená 9 vadných kusů z milionu dodaných 

zákazníkovi. I když se to zdá být nereálné, je 
to skutečnost. Bez maximálního úsilí všech 
zaměstnanců však jen těžko dosažitelná. Na-
víc zákazníci nesledují jen koncový produkt, 
ale celou jeho výrobu. S jakou úspěšností  
a chybovostí  se vyrábí, v jakém čase vyjíždí 
kusy z linky, na jakých zařízeních se pracuje 
a v neposlední řadě v jakém prostředí se 
jejich výrobek pohybuje.

Uvědomuji si, že výroba knih je oproti  auto-
mobilovému průmyslu trochu jiná úroveň, 
ale z pohledu kvality a požadavků zákazníka 
to až tak rozdílné není. Vždyť každý z nás 
se jednou ocitl v roli zákazníka. A kdo by 
nechtěl za své peníze dostat výrobek v maxi-
mální kvalitě, kterou očekává?

Těší mě, že jsem za těch pár týdnů ve FINID-
Ru poznala spoustu lidí, kterým budoucnost 
fi rmy není lhostejná a kteří se snaží dělat 
vše proto, aby si i v následujících letech 
udržela svou presti ž a jedinečnost. Čeká nás 
ale ještě spousta práce a já jen doufám, že 
i moje mnohaleté zkušenosti  z oblasti  kvali-
ty budou naší ti skárně prospěšné.
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Zhruba před půl rokem jsem měla možnost poprvé nahlédnout 
do výrobní haly naší tiskárny a se zájmem pozorovat, jak se vyrábí 
krásné a voňavé knížky.
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Luboš Kratochvíl

Zaměstnanec
FAIR PLAY
Schází vám pochvala?

Pomohl vám někdo a chcete mu poděkovat?

Oceňte jeho slušnost, čestnost, ochotu a pomoc.

Zapojte se a udělte lipový list za dobrý skutek.

ÚVOD
Lipový list může udělit kdokoliv komu-
koliv tí m, že uvede poziti vní příklad 
jeho správného chování v souladu 
s níže uvedenými pravidly. Rádi by-
chom upozornili, že negati vní příklady 
budou vyřazeny.

CO UDĚLUJE
1 lipový list = 1 hlas 

ZA CO SE UDĚLUJE
Konkrétní poziti vní příklad např. za slušnost, zodpovědnost, čestnost, akti vitu,
ochotu, vzájemnou úctu, poziti vní myšlení, důvěru, dobrý skutek, upozornění
na nebezpečí, vzájemnou pomoc, apod.

JAK SE UDĚLUJE 
Vypsáním poziti vního příkladu správného chování konkrétního člověka
ve formuláři lipového listu a vhozením do boxu s názvem „Zaměstnanec FAIR PLAY“.

KDY A JAK SE VYHODNOCUJE + ODMĚNA

Měsíčně: 
• budou vyhodnoceni 3 zaměstnanci s největším počtem lipových listů
• zveřejníme celkový seznam všech nominovaných
• tři zaměstnanci s největším počtem nominací v daném měsíci obdrží
 lipový med a budou pozváni panem Drahošem na společnou večeři

Ročně:
• tři zaměstnanci s největším počtem lipových listů obdrží ocenění
„Zaměstnanec FAIR PLAY“, navíc 1-3 dny volna a budou pozváni
panem Drahošem na společnou večeři

„Zaměstnanec FAIR PLAY“ 
1. obdrží  3 dny volna navíc a plaketu
2. obdrží  2 dny volna navíc a plaketu
3. obdrží  1 den volna navíc a plaketu

FAIR PLAY

Aktuální stav FAIR PLAY: 
udělili jsme 

103 
lipových listů

JEDEN SVĚT 
2016

Největší festi val dokumentárních fi lmů 
o lidských právech „Jeden svět“ pořádá 
nezisková organizace Člověk 
v tí sni. Letos probíhá již 18. ročník 
a je na téma „Hledání domova, a tí m 
i sebe sama“. Žijeme v jednom světě. 
Na planetě Zemi je nás celkem 
7,1 miliard lidí. Kolik z nás hledá domov 
a s ním vlastní identi tu?

Bereme domov jako samozřejmost? 
A začneme mu věnovat pozornost, až 
když o něj přicházíme? „Velmi často je 
domov spojován se ztrátou, nebo naopak 
nalezením. Vždyť i v srdci Evropy lze 
o domov snadno přijít, ať už vinou 
domácího násilí, exekucí nebo proměnou 
hodnotové orientace. I o tom byly letošní 
fi lmy,“ říká ředitelka Jednoho světa Hana 
Kulhánková.

Už řadu měsíců žije česká společnost 
tématem migrace. Vlastně celá Evropa. 
Úroveň této veřejné debaty o uprchlících 
moti voval tento festi val 
k tomu, aby zaměřil pozornost nejen 
na lidi přicházející do Evropy. Ale přede-
vším na nás samotné, kteří svůj domov, 
a tí m svoji jistotu máme. Jeden svět pro-
zkoumal domov z mnoha úhlů pohledu.

Jeden svět 
zamířil z Prahy 
do 33 měst 
v celé ČR. 
Promítání pro-
běhlo v Českém 
Těšíně, Třinci, 
Ostravě i Frýd-
ku - Místku. 
Naše ti skárna 
podpořila 
festi val ti skem 
programových 
letáků a už 
teď se těšíme 
na další ročník. 

Bližší informace o fi lmech naleznete 
na webu
htt p://www.jedensvet.cz/2016/fi lmy-a-z 

Jeden
svět

Festival dokumentárních 
filmů o lidských právech

www.jedensvet.cz

HLE
DÁNÍ

DOMO
VA
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Monika Ocieczkováz tiskárny

Veletrhy v Evropě
Knižní veletrhy v Lipsku, Lon-
dýně a Praze navštěvujeme 
pravidelně.  Jsou to první velké 
veletrhy, které naší tiskárnu 
v prvních pěti měsících roku če-
kají.  Jak je vidí naši obchodníci? 
Jaké jsou cíle, se kterými na akce 
jezdí, kolikrát již na veletrhu byli 
a na co se těší, případně netěší?

Lipsko
V půlce března náš obchodní tým vyrazil 
do Německa směr Lipsko. Celkem tři ob-
chodníci Romuald Siwek, Sylvie Cekierová 
a Kateřina Morcinková na knižním veletrhu 
vedli jednání s našimi klienty. Jako zázemí 
využili stánek České republiky. 

Jak probíhají přípravy na takovou akci a proč 
na veletrh jezdíte? 

„Ráda bych navázala nové obchodní kon-
takty a setkala se se stávajícími obchodními 
partnery. Jelikož mě čeká sedmý veletrh 
v Lipsku, už vím, jak se připravit. Především 
si vzít pohodlné boty - nejméně se totiž 
těším na ty uchozené kilometry, které na mě 
čekají.“ Kateřina

„Veletrh v Lipsku navštěvuji už hodně dlou-
ho, nejméně 10 let. Cíl návštěvy je jasný. 
Prezentovat naši tiskárnu a ukázat něco 
z naší produkce. Na veletrh se připravuje-
me už pár měsíců předem, domlouváme 
schůzky se stávajícími i novými zákazníky. 
Nejhorší je potom cesta autem tam i zpět.  
Ale na veletrhu je to fajn, hlavně osobní 
setkání se zákazníky. Na to se moc těším.“ 
Romuald

„Každý rok je příprava stejná. Domluvit si schůzky, nasbírat vzorky, kterými bychom se 
prezentovali. My vlastně přijedeme skoro do hotového. Jen naskládáme vzorky do poli-
ček. Velkou část práce na přípravě odvádí marketingové oddělení. Musí objednat místo, 
stoly, vstupenky apod. Já osobně jedu po desáté. Dříve jsem před odjezdem neustále 
stresovala, ať vše stihnu, ale od té doby, co mám kvalitní tým Evu a Romču, tak odjíždím 
ve větším klidu. Těším se na klienty, že uvidím něco nového nebo se mi podaří oslovit 
dalšího zajímavého klienta.“ Sylvie

Londýn
Na veletrh do Londýna, který se koná od 12. do 14. dubna, pojede náš obchodní tým 
v zastoupení Martin Štourač a Agnieszka Świerkosz. Martin se veletrhu zúčastní potřetí 
a Agnieszka podruhé. Na co se nejvíce těší a na co nejméně? 

„Těším se na usměvavé tváře spokojených klientů a na možnost oslovit nové. Tato čin-
nost mě naplňuje nejvíce. Netěším se na dlouhé cestování a čekání na nádražích a letiš-
tích. Mým cílem je rozšířit naše portfolio o nové perspektivní klienty, dostat naši tiskárnu 
FINIDR do povědomí a v neposlední řadě poděkovat stávajícím klientům za dosavadní 
spolupráci.“ Martin

„Nejvíce se těším na setkání se zákazníky. Polovinu z nich znám jen po hlase z telefonu, 
nemám možnost se s nimi setkávat osobně. Londýn mi to umožňuje. Je to vždy velmi 
vzrušující. Představuji si svého zákazníka jak vypadá a potom je to najednou velké 
překvapení. Určitě nejhorší je pro mě loučení s rodinou, zvlášť se synem. Ale na druhou 
stranu je dobré, když mě na chvíli postrádají. Když se totiž vrátím domů, všichni mě vítají 
a mám pocit, že se jim po mně strašně stýskalo.“ Agnieszka



Anketa Finidrak
Proč Finidrak čtete? Chcete 
být v obraze. Děkujeme vám 
všem, kteří jste si udělali čas 
a vyjádřili svůj názor v anke-
tě. Dělali jsme ji letos v led-
nu a zúčastnilo se jí celkem 
91 našich spolupracovníků. 
Vašeho celkového hodnocení, 
doporučení ke zlepšení, při-
pomínek i pochval si ceníme. 
Také v letošním roce budeme 
vydávat Finidrak čtyřikrát. 
Co bude díky vašim námětům 
jinak? 

Pravidelně do časopisu přispívá zhruba 
deset našich zaměstnanců a redakční 
tým tvoří šest z nich.

Chceme počet zaměstnanců, kteří obo-
hatí  náš časopis, rozšířit. Ti z vás, kteří se 
v anketě vyjádřili, že chtějí svým článkem 
přispět, postupně oslovujeme. 

Obálka přední a zadní
Obálka zaujme jako první. Nejlépe jste 
hodnoti li zušlechtění na zadní obálce 
všech čísel roku 2015. Jednalo se o 3D 
lak, který se vám líbil i díky grafi ce. Větši-
na z vás chce mít na obálce své spolupra-
covníky. Budeme vás i nadále foti t. 

Rozhovor
Patří mezi nejoblíbenější části  našeho 
časopisu. Víte, že u nás v ti skárně pracuje 
i několik členů jedné rodiny? A právě 
s nimi si letos rozhovory přečtete.

Aktuálně
V této rubrice se dozvíte o aktuálním 
dění u nás a také o tom, co chystáme. 

Z pohledu investi c, hospodaření, obchod-
ních výsledků i klíčových projektů. 

Z tiskárny
Událostí  je u nás v ti skárně mnoho. 
Přečtete si zde pohledy kolegů, informa-
ce o probíhajících kampaních, pozvánky 
a zprávy z akcí, výsledky anket, příspěvky 
vedoucích oddělení aj.

Soutěže
Najdi 10 rozdílů je relax a křížovka se 
sudoku taky. Vyčistí te si hlavu, občas 
gumujete, ale když už je tajenka jasná, 
jásáte. Nově jsme pro vás zvolili soutěž 
„Nejvti pnější vyhrává!“. Zapojte se a mů-
žete vyhrát poukázku do supermarketu 
v hodnotě 200,- Kč nebo kvalitní víno. 
Kterou z těchto dvou možností  výhry si 
zvolíte, záleží jen na vás. Podrobnosti  
této soutěže najdete v příloze časopisu.
Finidrak je tu pro vás a o vás.
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z ti skárnyMonika Ocieczková, Maryla Adamčíková 

Divoký
západ 
V tomto stylu jsme společně 
oslavili závěr pracovního roku 
2015. Kovbojové a kovboj-
ky, indiáni a indiánky, dámy 
saloonu i šerifové se sešli 
na vánočním večírku s názvem 
„Divoký západ“
a divoce si to užili. 

Zahájili jsme soutěží úvodních skladeb ze 
známých i méně známých kovbojských 
fi lmů. Hned poté nás bavily Legendy, ale 
také kluci z Děda Mládek Illegal Band, 
dámy v dobovém prádýlku nebo kovboj, 
co to uměl s lasem. Atrakcí se stalo mo-
bilní casino, kde jsme každý mohli utrati t 
fi kti vních 500 Kč, které jsme obdrželi 
u vstupu.

Jazz bar byl rovněž plný 
zábavy a skvělé hudby. 
Šťastlivci si odnesli krásné 
ceny z připravené bohaté 
tomboly, díky které jsme 
i tentokrát mohli přispět 
na dobrou věc.

Těšíme se na další super 
večírek, tentokrát ve stylu 
ČESKOSLOVENSKÝ GULÁŠ, 
který se bude konat tradič-
ně v prosinci 2016. 

Už přemýšlíte, co za převlek zvolíte?
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Firemní liga
IV. ročník
Konečně je to tady! Sportovní 
nadšenci zbystří, protože vyhla-
šujeme IV. ročník fi remní ligy 
v badmintonu a bowlingu. Začí-
náme první týden v dubnu. 

Liga v badmintonu se bude hrát každé úterý 
a čtvrtek od 16:00 do 18:00 hod. v těšínské 
tělocvičně na ulici Tyršově. Liga v bowlin-
gu každou středu od 16:00 do 18:00 hod. 
v Bowling & Squash na ulici Svojsíkova 1985 
v Českém Těšíně.

Neváhejte a přihlaste se. Zábava zaručena. 
S jakýmikoliv dotazy se obraťte na garanty – 
pro badminton na Moniku Ocieczkovou 
(kl. 289) a pro bowling na Zuzku Ciencialo-
vou (kl. 216). 

Co Ti sport říkal v dětství? 
A proč jsi navštívil fi remní ligu?

„Jako dítě jsem pravidelně vyrážela s babič-
kou do Beskyd. Hřiby, hory, melta a řízek. 

A fi remní ligy se účastním, protože mám 
ráda veškerý sport a je to pro mě zase něco 
jiného. Sice při losování vidím u kolegů 
strach v očích, který chudák si mě vytáhne, 
ale je to zábava a poznáme se jinak mimo 

pracovní prostředí. Letos, pokud mi bude 
termín vyhovovat, tak se zúčastním znovu.“ 
Marti n

„V dětství mi sport nic neříkal. Od rána 
do tmy jsme běhali po lese a hráli „šiškové 
války“, plavali v Olši nebo ji sjížděli na duši 
od traktoru a na cestě hráli vybíjenou, fotbal 

nebo jezdili na kole. Nevěděli jsme, že se 
tomu říká sport, byla to zábava… ;o)
Firemní ligy v badmintonu jsem se zúčast-
nil, protože rád sportuji. A jelikož nemám 
tolik příležitostí  k unavení svého postaršího 
organismu, kolik bych chtěl, musím skočit 
po každé. Měl jsem sice obavu, jak to bude 
probíhat, jak se vůbec takový badminton 
hraje a zda vůbec budu těm profí kům stačit. 
Pokud toti ž nepočítám profesionální hru 
přes pomyslnou virtuální síť někde na lou-
ce pod veřejným osvětlením za výrazné 
podpory větru, neměl jsem s tí mto sportem 
žádnou zkušenost. A taky to byla skvělá 
zimní příprava na letní sezónu. Pokud bude 
ta možnost a nějak to budu schopen zkombi-
novat se svým nic neděláním a válením se 
na gauči, velmi rád se zúčastním i letos.“ 
Michal

pracoviště. Také letos se budu účastnit 
badmintonu, takže „Sportu zdar!“.  A jsem 
ráda, že se pro zaměstnance něco takového 
pořádá.“ Sylvie

„V dětství jsem byl přeborník v branném 
běhu, což už asi dnešní mládež moc nezná, 
ale byla to vždy zábava, běhat po lese a pl-
nit zajímavé úkoly. Rád jsem jezdil s rodiči 
na hory. Ujít za den 20 km v 10 letech nebyl 
žádný problém. Firemní ligu bowlingu jsem 
absolvoval velmi rád, poznal jsem nové 
poziti vní lidi z FINIDRu, se kterými si od té 
doby tykám. Během soutěžení panovala 
dobrá uvolněná nálada a zažili jsme spoustu 
srandy. Také díky organizátorce, která nám 
nastavila pravidla výběru drah a bodování 
tak, abychom měli vždy důvod zúčastnit 
se. Sice jsem ligu nevyhrál, ale vůbec toho 
nelituji. Byla to fajn relaxace jednou týdně 
po práci.“ Radek

 „Co se týče sportu v dětství, tak to z počát-
ku vypadalo, že budu nemehlo. Ale postu-
pem času se to zlepšilo. Standardně jsme 
s klukama hráli za barákem  fotbal, hokej, 
basket a další dětské akti vity. Později jsem 
začal hrát pravidelně fl oorball na rekreační 
úrovni a hraji ho doteď.  V loňském roce 
jsem se nechal „ukecat“ Zuzkou. Na druhou 
stranu ji to moc práce nedalo. Proč jsem se 
zúčastnil? Rád se setkám s kolegy i mimo 



Zuzana Ciencialová z tiskárny
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Zachránili jsme Ritu                   
 „Mockrát Vám děkujeme, jste úžasní!“ s těmito slovy 
nás při slavnostním předání darovacího šeku přivítala 
Mgr. Barbora Tocauerová, předsedkyně Moravskoslez-
ského spolku na ochranu zvířat. Společně s ní nás uví-
tala i její sestra Ing. Tereza Latochová, členka spolku. 
Tu doprovázel její Šaryk, portugalský vodní pes. Šaryk 
je jedním z mnoha zvířat, které spolek zachránil.

„Vašeho finančního daru si velmi vážíme. Nemáme žádný pravidelný 
sponzoring, nedostáváme dotace od města, ani granty. Veškeré finance 
získáváme pouze od dobrovolných dárců nebo z prodejních akcí. A kolem 
financí se bohužel točí všechno. Sice máme spousty kontaktů u různých 
veterinářů, ale zadarmo nám nikdo pomáhat nemůže.“ líčí situaci Barča. 

Spolek má velké pole působení. Snaží se pomáhat v celém Moravsko-
slezském kraji, ale mnohdy je to nad jejich síly. Chybí jim nejen dostatek 
financí, ale i pomocné ruce. „Denně nás kontaktují různí lidé a hlásí nám 
případy týrání zvířat v jejich okolí. Smutné je, že si musíme stanovovat 
priority, ke kterým případům vyrazíme. Aktivních členů spolku je málo. 
Všichni to děláme ve svém volném čase a zadarmo. Opravdu oceníme 
pomoc kohokoli. Nyní jsme vyhlásili nábor nových členů. Nevíte o někom, 
kdo by se k nám chtěl přidat?“

Každého zachráněného svěřence dá spolek takříkajíc „do pucu“. Na 
veterinární klinice zjistí zdravotní stav. Základem je odčervení, odblešení, 
naočkování a také kastrace – tím chtějí předejít zbytečnému přemnožení. 
Mají na to také kampaň: „Nekupujte, adoptujte“. „Minimálně třetina 
zakoupených psů nakonec končí v útulcích. Snažíme se tímto bojovat proti 
množitelům a nadprodukci štěňat.“ vysvětluje Barbora.

A kam přesně půjdou peníze získané od nás? „Rozhodli jsme se, že peníze 
použijeme pro starší fenku Ritu. Je to mix německého ovčáka, kterého 

Spolku jsme darovali částku 8.197 Kč. Byl to výtěžek z miku-
lášského Jarmarku, o kterém jsme vás informovali v minu-
lém čísle Finidraku. Prodej věcí, které jste sami přinesli a na 
jarmark věnovali, probíhal jak na naší akci Mikuláš tak poté 
v naší tiskárně v prostorách recepce. 

jsme zachránili od bezdomovce. Měla prasklý kolenní vaz, který 
se musel operovat. Cena operace je kolem 22 tisíc korun a poté 
budou ještě výdaje na další léčbu. Nyní už má po operaci a je 
v absolutním klidovém režimu. Je nesmírně hodná, milá, a jak-
mile se jí koleno zahojí, bude nabídnuta k adopci.“ 

„Mockrát děkujeme všem zaměstnancům FINIDRu za jejich 
pomoc. Nesmírně si toho vážíme.“ s úsměvem vzkazuje předsed-
kyně a pospíchá vykonat další dobrý skutek.

Tímto spolupráce FINIDRu nekončí. Spolek podpoříme ještě 
tiskem letáků pro jejich kampaně.

Máte i vy chuť spolek dále podpořit? 

Finanční dary můžete zaslat na:
-  účet u Fio banky: 2100486924 / 2010 
nebo 
- poslat dárcovskou DMS v hodnotě 30 Kč na číslo 87 777 
  tvar DMS: MSSOZ. 

Přímo se spolkem se můžete 
zkontaktovat na emailu: 
pomahamezviratum@gmail.com 
nebo na jejich facebookové stránce. 
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Šárka Adamčíkováo nás

Kukátkem...                    
představujeme vám nové zaměstnance, kterým skončila zkušební doba od prosince 2015 do února 2016. 

Janíková Martina
dělník ve výrobě

Kněžík Aleš
průmyslový inženýr

Baczyński Andrzej Jerzy
manipulant ve výrobě

Bojková Darja
dělník ve výrobě

Kristková Lenka
dělník ve výrobě

Kňážek Ján
strojník ve výrobě

Kořený Matěj
pomocný tiskař

Kretschmer Jana
referent nákupu

Pastrňák Patrik
samostatný strojník 

ve výrobě

Pindur Tomáš
pomocný tiskař

Matuszyńska Dorota Jadwiga
dělník ve výrobě

Morcinková Petra
dělník ve výrobě

Szmeková Nikola
dělník ve výrobě

Vojáčková Alena
strojník ve výrobě

Sikora Richard
dělník v expedici

Rešová Monika
technik procesu

Kowalczuková Lenka
dělník ve výrobě

Lobotka Boris
tiskař

Svorník Martin
dělník ve skladu

Škutová Markéta
dělník ve výrobě

Zgarba Martin
strojník ve výrobě

Votavová Lucie
dělník ve výrobě

Špirková Alena
dělník ve výrobě
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Jarmila Lukačovičová, Pavlína Stošková (snášení)

J:  „Jsme prima parta, máme pracovitou strojnici paní Petru 
     Latochovou, která nás hodně naučila.“ 
P: „Práce je fyzicky náročná, ale dostaly jsme se do dobrého 
    kolektivu. Byla bych ráda, kdybych mohla zůstat pracovat ve     
    stejné osádce.“
J: „Ano, souhlasím. Čekají nás změny s novou halou, i když 
    zatím nevíme podrobnosti, ale těšíme se.“
P: „Celé osádce přejeme hodně sil a pracovních úspěchů.“

Jak jste spokojeni...

      kukátkem po 6 měsících  

Růžena Szeleová (ruční práce) 

„Pracuje se mi tu dobře, bez třetí 
kolegyně je to náročnější, konkrétně 
kontrola knížek a ukládání. Ráda 
bych poděkovala paní Odrobinové 
za zaučení.“

Staníček Petr (řezačka) 

„Splnilo to moje očeká-
vání, kolektiv na mojí 
směně je super, 
super lidi“.

Švagrová Veronika (řezačka Polar)

„Práce na řezačce mě baví, není to tak těžké. Není to jednotvárná 
práce, navíc někdy tady chodí kolegové na opravy a je možnost 
si i s někým promluvit. Co se týče naší směny – snažíme se spolu 
vycházet. Určitě by se našlo pár věcí, které by se daly zlepšit, např. 
co se týče střídání dovolených. Celkově jsem spokojená.“

Šárka Adamčíková o nás

Feherová Nikola (snášení)

 „Jsem spokojená, na 12 hodinové směny si ještě zvykám. Měla 
jsem nastoupit na laminátor. Pracuji na snášečce, je to něco nové-
ho, rozdíl je v zodpovědnosti. Zodpovědnost je na všech, ne jen na 
jednom.“

Staníček 
Petr

Růžena
Szeleová
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5 otázek pro…o nás

Pracuješ na pozici obchodní-
ka pro anglicky hovořící země. 
Vypozoroval jsi nějaký zásadní 
rozdíl mezi námi Čechy a např. 
Angličany?
Záleží na osobnosti  se kterou se setkáš.  
Všeobecně jsou Angličané více rezervo-
vaní a klidní, nedávají najevo tolik emocí 
a  různé záležitosti , třeba i nepříjemné, 
řeší s nadhledem, kdy často použijí svůj 
typický suchý humor, což se mě na nich 
líbí. Češi se berou příliš vážně a jsou 
často zbytečně pesimisti čtí . 

Není to tak dávno, co přišla 
na svět Tvá prvorozená dcera. 
Přišly s miminkem velké změny 
ve Tvém životě?
Vždy se moc těším z práce domů. Tím 
nechci říct, že bych se předtí m za man-
želkou netěšil, ale teď je to jiné. Kdo má 
děti , ví o čem mluvím :-)

Vím o Tobě, že rád pěstuješ 
bonsaje. Můžeš se pochlubit
nějakým unikátním nebo leti-
tým stromem?
Tímto koníčkem „trpím“ od dět-
ství, kdy jsem v knihovně 
vypátral první knihu o bonsa-
jích. Ve sbírce mám obyčejné 
stromy které můžeš vidět růst 
v okolí – borovice, modříny, 
lípy...hrdý jsem na habr, 
který je starší než já :-) 

Kde „dobíjíš baterky“?
Nyní nejvíce doma s rodinkou. 
Těším se až bude tepleji a vyrazíme 
všichni čtyři na výlety (máme ještě 
fr. buldočka). Kamkoliv, kde je hezky, 
vůbec to nemusí být daleko. 

Co Tě zaručeně rozveselí,
co Tě dělá šťastným?
Jsem vždy rád, když se něco podaří 
ať již je to v práci nebo v soukromí. 
A úsměv naší malé Natálky mě vždy 
rozveselí.

Marcela Kunčická
se zeptala

Martina Štourače
se zeptala

Martina Štourače
se zeptala
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vypátral první knihu o bonsa-
jích. Ve sbírce mám obyčejné 
stromy které můžeš vidět růst 
v okolí – borovice, modříny, 

Kde „dobíjíš baterky“?
Nyní nejvíce doma s rodinkou. 
Těším se až bude tepleji a vyrazíme 
všichni čtyři na výlety (máme ještě 
fr. buldočka). Kamkoliv, kde je hezky, 
vůbec to nemusí být daleko. 

Co Tě zaručeně rozveselí,
co Tě dělá šťastným?
Jsem vždy rád, když se něco podaří 
ať již je to v práci nebo v soukromí. 
A úsměv naší malé Natálky mě vždy 

Agnieszko, ještě jsem 
se nesetkal s Polkou, která umí 

tak plynule česky, jak se Ti
to podařilo?

Plynule... ještě ne ...ale děkuju. Češti nu jsem studovala 
v Polsku v Bielsku Białej, tam jsem se naučila „základy“ jazyka. 

Vždy jsem myslela, že je to lehký jazyk a že se ho naučím rychle…
ale už po prvním roce studia jsem věděla, že to není pravda…

Opravdová škola začala až v práci, kde každý den musím
komunikovat v češti ně.  

 
Jak hodnotíš nás Čechy, jsme hodně jiní než Poláci a v čem?

Určitě jste méně stydliví a z toho, co jsem měla možnost vypozorovat a zažít, jste 
příjemnější, více ochotní pomáhat a určitě klidnější a méně „emocionální“.

Prozraď nám prosím své záliby a koníčky.
Na koníčky nemám moc čas. Většinu své pozornosti  a času věnuji synovi a rodině, 

s nimi trávím víkendy a volný čas. 

Co máš na své pozici ráda?
Lidi, s kterými spolupracuji, svou náplň práce, možnost každý den se naučit 

něco nového.

Za námi je čas velikonoční, slavíte v Polsku velikonoce
obdobně jako u nás?

Řekla bych, že ano. O Bílé sobotě světí me jídlo a děláme krasli-
ce, v neděli máme sváteční snídani a děti  hledají schova-

né dárky od zajíčka. Velikonoční pondělí se obdobně 
jako u vás vypraví mládenci na koledu, při 

které vyšlehají dívky (a polévají je 
vodou).
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o nás
Zdeňku, kolik

jazyků umíš, který je Tvůj
oblíbený, a který Ti přijde jako

nejtěžší na učení?
Pořádně neumím ani jeden, ale učím se jich hodně. 

Mám rád všechny stejně. Už několik let se neúspěšně pokou-
ším o fi nšti nu – ale jednou na ni vyzraju. 

Zdeňku, proč nemáš řidičák? Plánuješ ho mít?
Když jsem na střední škole dělal řidičák, řekla mi po posledních

jízdách instruktorka: „Až jednou sednete do auta sám, tak se zabijete!!!“ 
(A bylo vymalováno jednou pro vždy...)

Jestli bys měl na jeden den možnost být
kýmkoliv - koho by sis vybral?

Twego męża.

Tvůj největší sen?
Bydlet na ostrově.

Co rád děláš ve volném čase?
Co nejmíň pohybu. Co nejvíc jídla.

A nějaká dobrá knížka po ruce. 

Jaká byla nejpříjemnější změna, kterou jsi 
za své působení ve FINIDRu zažila?
Určitě to je zvelebování interiéru administrati vní budovy 
– atrakti vní moderní vzhled s ohledem na zázemí zaměst-
nanců – OK koutky,  sociální místnosti . I to, že se fi rma 
začala otáčet směrem ke svým zaměstnancům.

Měla jsi někdy úplně krátké vlasy?
Jejda, jistěže ano. Sem tam podlehnu nějakému vzoru 
nebo nápadu, ne vždy je to zrovna šťastný tah. V nejkratší 
verzi to bylo zhruba 5 cm a nejdelší asi 30 cm. 

Jaké jídlo bys nikdy, ale vůbec nikdy nechtěla 
jíst?
Určitě bych nikdy nechtěla jíst maso ze zvířat, která chová-
me jako domácí mazlíčky a asi hlodavce. 

Kdyby ses mohla dle potřeb měnit v libovolné 
zvíře – v co by ses chtěla měnit?
Toť otázka. Vůbec mě nenapadá, v čí kůži bych měla 
šanci na delší život aniž by mě nesežral nějaký přirozený 
predátor nebo nenasytný člověk, který zrovna rozšiřuje 
své gastronomické schopnosti . Asi by to byl nějaký dravý 
opeřenec.

Jaké kroky bys podnikla v případě, že by
vyšlo najevo, že Vaši sousedi jsou ve skutečnosti 
mimozemšťané?
Domluvila bych se s nimi, až se zase pojedou podívat
za rodinou, ať nás vezmou s sebou na dovču.
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Petr Malík ekonomické okénko

Zákon o úvěru pro spotřebitele má především profe-
sionalizovat trh s půjčkami, ale přináší také nová pra-
vidla pro poskytování hypoték. Klienti by podle něho 
měli mít nárok jednou za rok splatit 20 % hypotéky 
bez sankce. Stejně tak by nemělo být předčasné spla-
cení hypotéky pokutováno z důvodu úmrtí, dlouho-
dobé nemoci nebo invalidity dlužníka. V současnosti 
hypoteční banky účtují za předčasné splacení zhruba 
5 % ze splácené částky za každý rok, který zbývá do 
konce fixace. 

Vzrostou ceny nových bytů či domů?
Zásadní změna čeká už tak všeobecně neoblíbenou 
daň z nabytí nemovitých věcí, kterou má od dubna 
2016 platit výhradně kupující. Dosud tuto daň ve vět-
šině případů platil prodávající. Někdy ji ale na základě 
dohody zaplatil kupující, přičemž druhá strana obcho-
du vystupovala jako ručitel. Vláda toto ručení aktuálně 

ruší s cílem zjednodušit a zpřehlednit pravidla. Jednoznačné vymezení nabyvatele 
jako poplatníka daně podle ní odpovídá koncepci většiny evropských zemí.

Výše daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny (případně z úředně 
určené nabývací hodnoty). Co z toho vyplývá? Pokud plánujete koupi bytu/domu, 
počítejte s tím, že od dubna 2016 zaplatíte státu daň vy jako kupující (například 
z částky 1 000 000 Kč to bude 40 000 Kč).

Odborníci z realitního trhu tuto změnu kritizují, protože prý povede ke zdražení 
nových bytů.  Že by o tato 4 % zlevnil prodávající, jak předpokládá Ministerstvo 
financí, silně pochybují.

O co se zajímat při žádosti o hypotéku
V současnosti přejí nízké úrokové sazby (od 1,59 %) úvěrům, a tak je ideální čas 
na pořízení nemovitosti pro osobní účely i podnikání. Nebo můžete staré drahé 
úvěry refinancovat za podstatně lepších podmínek. 

Mnoho klientů „slyší“ na super nízké úrokové sazby hypoték. Avšak pozor na 
ně. Často jsou pouze marketingovým nástrojem, který vás má přilákat. Banky 
zohledňují řadu individuálních ukazatelů (bonitu klienta, poměr požadovaného 
úvěru  odhadní ceně nemovitosti…) a nakonec vám nabídnou úrok, který může 
být mnohem vyšší. 

Také je třeba opustit rozšířenou představu, že cena hypotéky = úroková sazba. 
Účet za hypotéku ve skutečnosti navyšují další poplatky – za znalecký posudek, 
vyřízení hypotéky, čerpání a správu úvěru, vedení běžného účtu a kreditní karty, 
za již zmíněné předčasné splacení i mimořádnou splátku. A promítá se zde také 
cena pojištění, které banka vyžaduje (pojištění nemovitosti, životní pojištění). 
 

Kam pro hypotéku?
Pro aktuální sazbu hypoték se obracejte na hypoteč-
ního specialistu, který vám připraví nabídku přesně 
na míru. Jelikož může vybírat ze všech bankovních 
ústavů, které zastupuje a má přehled v nabízených 
akcích, je schopný připravit financování z více míst 
a vy ušetříte čas. To bohužel banka, kde máte běžný 
účet, nenabídne nebo jen omezeně a za horších 
podmínek. Je přece výhodnější získat srovnání celého 
trhu, než se spoléhat jen na jednu (svou) banku. Dále 
je specialista schopen za klienta vyjednávat další 
úlevy či změkčení podmínek, jelikož není zaměstnan-
cem banky. Vždy po specialistovi požadujte písemné 
porovnání nabídek nejen dle úrokové sazby, ale také 
dle dalších důležitých parametrů (zaplacené úroky za 
dobu fixace, podmínky čerpání, podmínky úrokové 
sazby a poplatky spojené s hypotékou). 

A na závěr nezapomeňte, že vy jste klient a máte 
právo, aby vám bylo vše řádně vysvětleno. Pokud 
něčemu nerozumíte nebo není vše jasné, tak se ptej-
te opakovaně až do doby, kdy si budete jisti, že jste 
všemu řádně porozuměli. 

Jde přece o vaše peníze!

Na první polovinu roku 2016 jsou 
přichystány legislativní změny, z nichž 
některé mají lidem hypotéky zjednodu-
šit, avšak jiné je mohou zase zkompli-
kovat. Podívejme se pro lepší orientaci 
na změny, abyste si mohli vybrat ve své 
situaci to nejlepší řešení.

Jak ovlivní 
nové zákony hypotéky a úvěry v roce 2016?
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Tomáš Klučkatudy z nudy

Svět miniatur

MINIUNI

Dovolte mi tento svět miniatur trochu přiblížit.

Svět miniatur MINIUNI najdete v Ostravě na 
výstavišti  Černá Louka.
Areál Miniuni je zajímavou atrakcí pro děti  i 
dospělé. Vstupné se pohybuje od 40 Kč pro 
děti , studenty, ZTP nebo důchodce, dospělý si 
zaplatí  70 Kč. Rodinné zvýhodněné vstupné 2 
dospělí + 2 děti  činí 170 Kč.

Areál Miniuni je venkovní areál, v jehož pů-
vabně upraveném exteriéru můžete shlédnout 
34 modelů významných evropských staveb 
jako je například Eiff elova věž, 7 divů světa a 
další.  Modely jsou postaveny v měřítku 1 : 25. 
V posledních letech se areál společně se Slez-
skoostravským hradem a Pohádkovým sklepem 
strašidel zařadil na přední místa ve stati sti kách 
návštěvnosti  kulturních památek a je bohatě 
navštěvován i zahraničními turisty.

Výstaviště se nachází v centru města poblíž 
Masarykova náměstí . V pěti  hektarovém areálu 
je umístěno devět objektů, z toho dva výstavní 
a kongresové pavilony. Ostatní slouží realitní 

činnosti . Venkovní plochy a travnatá zóna poskytují 
návštěvníkům i obyvatelům centra města místo 
pro odpočinek. Ročně se na výstavišti  koná téměř 
100 výstav, konferencí, seminářů a jiných kulturně 
společenských akcí.

Ostravské výstaviště je situováno v centru města, 
vedle Masarykova náměstí . 
Spojení MHD: tramvaj číslo 4, 6, 10, 12, 14. 
Zastávka MHD: Výstaviště 
GPS souřadnice: 49°49‘59.200“N, 18°17‘35.861“E

Víte, že se můžete kousek od 
Českého Těšína podívat do celého 
světa? Když se budete chtít podí-
vat třeba do Paříže na Eiff elovou 
vež nebo do Londýna na Big Ben, 
nemusíte kvůli tomu hned cestovat 
za hranice ČR. Stačí navštívit svět 
miniatur v Ostravě!
 

15. březen - květen úterý - neděle 10:00 - 18:00 hod.
červen - srpen pondělí - neděle 09:00 - 19:00 hod.
září - říjen úterý - neděle 10:00 - 18:00 hod.
listopad - prosinec úterý - neděle 10:00 - 16:00 hod.

Otvírací doba
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slavíme

Finidráčkům
• Viktorie Bieleszová,  
   mamince 
   Michaele Bieleszové

...k pracovnímu výročí

Pietrucha Jan, BOZP a ostraha majetku
Tomiczek Bruno, údržba strojů
Kočiščáková Margita, správa a údržba budov
Drabíková Beata, zákaznický servis
Rapp Jaroslav, knihárna
Děrdová Elena, tisk
Benkovský Marek, tisk
Pavlech Daniel Ing., expedice
Kněžík Aleš, průmyslové inženýrství
Urbanczyk Jan, knihárna
Mach Joanna Maria, knihárna
Křivoňová Taťána, knihárna
Žvak Lukáš, CTP studio
Sosnová Ivana, knihárna
Bieleszová Markéta, knihárna
Uchyła Marcin Władysław, tisk
Bocková Martina, tisk
Fober Jiří, prepress
Tománek Petr, knihárna
Buchtová Andrea, knihárna
Králová Markéta, knihárna
Holušová Markéta, knihárna
Miklovič Karel, knihárna

Koreczká Olga, tisk          5 let
Suchanková Renáta, tisk         5 let
Suszková Dagmar, tisk         5 let
Putniorzová Pavlína, knihárna        5 let
Pukowská Krystyna, personální odd.        5 let
Monczka Radoslav, tisk       10 let
Szokalová Zdeňka, tisk       10 let
Palowski Witold Ing., úsek TPVL         10 let
Stafinská Lucie, sekretariát       15 let
Horáková Irena, knihárna       20 let
Kuś Jaroslav, knihárna       20 let
Siwek Romuald, prodejní oddělení      20 let

Všechno nejlepší

...k narozeninám
Bubik Petr, údržba strojů

• Jan Bilený, 
   mamince
   Barboře Bilené

• Laura Štěpničková, 
   mamince 
   Janě Kamińske

• Martin Glos, 
   tatínkovi 
   Ing. Patriku Glosovi

Otevřelová Bohuslava, administrativa obchodu Sikora Jindřich, tisk
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Radek DadákBOZP

Úrazovost v roce 2015 
Za rok 2015 jsme měli celkem zaevidováno 28 pracovních úrazů . 

Pokud se podíváme, jaké jsou hlavní skupiny úrazů, pak členění je následující :
• Pohmožděniny – 14x  
• Řezná poranění – 9x 
• Popálení – 1x 

Zkusme si přiblížit některé úrazy :
•  Pracovnice skládačky na stroji prováděla zápis do počítače u stroje a poté odcházela, 
    přičemž zakopla o řádně uložené palety a poranila si kotník pravé nohy. 

•  Při navážení rolí chtěl pracovník posunout paletovým vozíkem naloženou roli. 
    Při zapření nohama a přitažení vozíku s břemenem došlo 
    k pohmoždění kolene.

•  Při čištění bočního nože na trojřezu od lepidla, 
    které drželo na noži, chtěl pracovník toto lepidlo 
   hadříkem odstranit . Ruka s hadříkem mu sjela 
   po noži a došlo k pořezání ukazováku pravé ruky.

U pracovníků provádíme 
po úrazech dechové zkoušky 
na alkohol. 

Je pozitivní zprávou, že ve všech 
případech se jednalo o zkoušku 
s negativním výsledkem. 

Hlavním jmenovatelem většiny úrazů pak je, 
že se jedná o drobná poranění, 
kterým se dalo předejít.

Proto bych vás chtěl požádat o zvýšení 
pozornosti  při práci a využívání ochranných
 pracovních pomůcek tak, abychom těmto 
úrazům zabránili. Vždyť odejít z práce 
zdraví a bez úrazu je přece přáním 
nás všech.



Jan Šamšula, Zuzana Ciencialová na konec

„Lososová je ryba! 
Né barva.“ 

výmalby pokoje. Nemožné. Ženy asi mají tento barvocit již dán do vínku 
a my muži se musíme stále učit. Pochopitelně se spousta lidí nad touto 
myšlenkou ani nijak nezamýšlí a vesele si plují životem. Jsou však i takoví, 
kteří se kvůli této zdánlivé maličkosti  dokáží přít. 

Jak pěkný a snadný by pro nás život byl, kdyby veškeré barvy byly přesně 
specifi kovány a nepoužívaly se ty šílené názvy jako zelenkavé tóny, kré-
mové odstí ny, nachová a bordó!!  

Tuto větu od ženy bohužel nikdy neuslyšíme: ,,Miláčku, v Ikei koupíme tu 
komodu v tónu pantone č. 485.“

Bylo, je a bude věčných sporů týkajících se 
systému barev a to nejen v polygrafi i.

Základní barevné systémy (modely) jsou známé tyto: RGB, 
CMYK a další HSV, HLS a systém YUV.

Systém RGB
• Barvy se skládají ze tří základních složek – červené (Red),   
   zelené (Green) a modré (Blue).
• Jednotlivé složky vyzařují světlo své barvy a tak vzniká troj- 
   rozměrný prostor barev reprezentovaný jednotkou krychlí.
• Tento systém se používá při zobrazování na monitoru.
• Rozšíření RGBA – složka A (Alfa) určuje průhlednost vzhle- 
   dem k pozadí (od neprůhledného až k zcela průhlednému).

Systém CMY (resp. CMYK)
• Je doplňkový k systému RGB.
• Vychází z principu míchání malířských barev – světlo je        
   pohlcováno.
• Opět se skládá ze tří složek (pigmentů) – tyrkysové (Cyan,   
   azurová), purpurové (Magenta, fi alová) a žluté (Yellow).
• Tento systém se využívá v našem odvětví - při ti sku.
• Smíchání všech tří pigmentů dá černou pouze teoreti cky    
   (prakti cky vznikne tmavě hnědá), proto bývá přidávána        
   kvalitní čerň (black) a systém se pak označuje CMYK.

Jak by se nám takový systém hodil…
V reálném životě je vžité, že ženské povědomí o odstí nech 
barev se velmi liší od toho, jak to vnímají muži. Každý z nás 
určitě zažil chvíli, kdy se pokoušel popsat barvu nějakého 
výrobku, nebo se se svou milou snažil shodnout  na barvě 



F i n i d r a k38

David Valíčekna konec

na 4 porce 
budete potřebovat:                                                   
Vepřová líčka 640g
Sůl 10g
Pepř 3g
Cibulka žlutá 460g
Mrkev 280g
Celer řapíkatý 160g 
Tymián 10g
Bobkový list 3g
Nové koření 3g
Rajčatový protlak 90g
Červené víno  2dc
Kukuřičný škrob 30g 

Vepřová líčka
s kroupovým ragú

Kroupové ragú:                                                   
Kroupy 260g
Cibulka 120g
Tymián 10g
Máslo 35g
Bílé víno 2dc
Sůl 5g
Mrkev 45g
Zakysaná smetana 100g
Petrželka 10g
Vinný ocet 5g (podle chuti )

1. Líčka nasolím, opepřím a opeču do zlatova na pánvi.
2. Zvlášť v kastrolu si připravím základ na dušení. Rozehřeji část oleje a opeču na 
    kostky nakrájenou zeleninu do zlatova (tmavé).
3. Když je zelenina opečená, přidám bylinky a víno, lehce prohřeji a vložím rajčatový     
    protlak.
4. Protlak zlehka prorestuji a zaleji vlažnou vodou.
5. Když se základ zavaří, vložím do něj líčka, přikryji pokličkou a vložím do trouby. 
     Peču při teplotě 135 stupňů na 90 minut podle velikosti  líček.
6. Po vytažení upečených líček z trouby - líčka vytáhnu, scedím zeleninu z vývaru, 
     svařím jednu třeti nu z daného množství a zahustí m kukuřičným škrobem.
7. Omáčku dochutí m, ještě jednou scedím přes jemné sítko a mohu podávat s líčky.

Kroupové ragú
1. Kroupy omyji a následně lehce opeču v kastrolku, půl na půl oleje s máslem.
2. Osolím, přidám drobně nakrájenou zeleninu, zaleji bílým vínem.
3. Po rychlém zamíchání přeleji vodou a pomalu vařím do měkka, průběžně míchám.
4. Po uvaření scedím zbylou vodu, poleji olivovým olejem, přidám zakysanou smetanu,     
     dochutí m solí, případně citrónem a mohu podávat.
5. Pro hezký design podávám jako první ragú, líčka na střed. Přelévám napřed líčka tak,   
     aby se spojili i s ragú a posypu smaženou cibulkou.

Dobrou chuť!

Vás srdečně zve

na živou hudební akci 

z USA přijede zahrát všechny hudební styly

RAY PASNEN

KDY
celý víkend
15. 4. – 17. 4. 2016
17:00 – 22:00 hod.

VSTUP
160 Kč (včetně jídla)Přijďte a zažijte u nás nezapomenutelný 

večer i noc v krásné atmosféře.

Těšíme se na Vás!





SVĚT KNIHY PRAHA
2016               12. – 15. května 2016

Srdečně Vás zveme
na 22. mezinárodní knižní
veletrh a literární festival
do stánku naší tiskárny.

Najdete nás v pravém křídle
Průmyslového paláce
ve stánku P 206.

Čestným hostem veletrhu:
SEVERSKÉ ZEMĚ

Témata:
 Fenomén krimi
 Město jako literární kulisa

Otevírací doba:
12. - 14. května - 9:30 – 19:00 
15. května - 9:30 – 16:00

Výstaviště Praha - Holešovice

www.FINIDR.cz




