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Vážení čtenáři,

máme za sebou dlouhou a vyčerpávající zimu, kterou nyní doufám nahradí krásné a slunečné jaro 
s velmi příjemnými teplotami. Stejně jako v přírodě i u nás ve fi rmě dochází ke změnám. Postup-
ně realizujeme ty, které mají v naší tiskárně výrazně posílit atmosféru důvěry. Atmosféru, kdy lze 
bez obav upozornit na případnou nekvalitu či vznikající problémy. Cesta, kterou jsme se vydali, 
však předpokládá obrovskou důvěru v lidi, které mám okolo sebe. Důvěru v to, že vy „fi nidraci“ 
tyto změny pochopíte, budete se na nich aktivně podílet a převezmete svůj díl odpovědnosti. 

Co jsme změnili? Zrušili jsme škodní komise za velké škody způsobené nedbalostí. Zrušili jsme 
také koefi cienty za nekvalitu, kterou způsobil pracovník porušením postupů či pravidel, a které 
ovlivňovali variabilní složku mzdy. 

Co za to chceme? Dodržování dohodnutých pravidel. Pravidel, která ve fi rmě vždy byla, ale 
občas se na ně pozapomnělo. Proto jsme v přechodném období znovu a znovu opakovali a vy-
světlovali všem lidem ve výrobě, jaká naše pravidla jsou, že platí pro každého a jak nám jejich 
dodržování pomáhá. Neustále také vysvětlujeme, že zrušení sankcí za nekvalitu či nedodržení 
pravidel neznamená, že tyto pravidla nejsou důležitá. Je tomu právě naopak. Pro ty, kteří chtějí 
tento přístup zneužívat, to bude velmi obtížné období. Náročné to bude také pro mistry a ostatní 
vedoucí pracovníky. Ti musí umět nejen tuto zásadní změnu přístupu svým lidem správně vysvět-
lit, ale také dbát na to, aby byla tato dohodnutá pravidla v praxi dodržována.

Co nám to přinese? Dobrý pocit z dobře odvedené práce. Méně oprav, méně stresových situací. 
Přinese nám to spokojené zákazníky. Tím zajistíme i vyšší zisk a zároveň i vyšší podíl na zisku, 
na který má nárok každý, kdo je v týmu fi nidraků přínosem a také nastavená pravidla plní.

31/ Vychylovka
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Aktuální stav FAIR PLAY: 
udělili jsme 

1498

lipových listů

Ano!
Umíme
natisknout cokoli.

Ozdobte bloky
svých knih

Využijte různých možností digitálního
tisku ořízky podle Vašeho přání:

 jedna nebo více barev,

 plocha, text, obrázek,

 jedna, dvě nebo všechny tři strany.

Bodypainting knihy?
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Rok 2016 Rok 2015 % nárůstu

tržby (v mil. Kč) 855 819 4 %

počet zakázek 8 737 8 526 2 %

počet ks knih (v mil. ks) 22,1 22,5 -2 %

Rok 2016 byl obdobím jedním 
z největších investičních akcí 
v dějinách naší tiskárny FINIDR. 
Investičně jsme byli zaměřeni 
primárně na budovy a techniku. 

Zkolaudovali jsme novou halu, koupili jsme 
novou snášecí linku se dvěma šičkami, pale-
ti zér, laminátor, trojřez a skládačku. Zároveň 
rostly i tržby. Oproti  roku 2015 s 13% nárůs-
tem bylo v roce 2016 zvýšení tržeb o 4 %. 
Nové stroje a postupy samozřejmě vyžadují 
větší nároky na zácvik, a proto rok 2017 
bude ve znamení rozvoje lidí.

S růstem počtu zaměstnanců rostou 
i mzdové náklady. Čím více je zaměstnanců, 
tí m větší jsou odvody spojené se mzdovými 
náklady. Noví zaměstnanci pochopitelně 
nemohou mít dovednosti  a zkušenosti  

Legenda:
Tržby - peněžní částka, kterou podnik získal prodejem svých výrobků, zboží a služeb.

Dagmar Kempná
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Rekapitulace roku 2016

V minulém ročníku Finidra-
ku jsem vám představovala 
postupné kroky pro úspěšnou 
certifi kaci projektu Řízení 
uhlíkové stopy. Výsledkem je, 
že umíme klientovi nabídnout 
knihu, která nezatěžuje 
životní prostředí, tj. knihu 
s nulovou uhlíkovou stopou.

V prvním čtvrtletí  tohoto roku pokraču-
jeme a již jsme vyrobili:
4 měkké vazby pro jednoho německé-
ho klienta, 6 našich výrobků, kterými 
prezentujeme naši fi rmu a toto číslo 
Finidraku.

Jsou zdrojem kyslíku a poutají na sebe 
nečistoty ze vzduchu včetně velkého 
množství oxidu uhličitého. Zároveň nám 
ale dávají základní surovinu – dřevo, 
která je důležitá pro výrobu papíru. 
Podporou výsadby stromů chceme vráti t 
přírodě to, co jsme si z ní vzali.

Celkem jsme při produkci všech těchto 
publikací vyprodukovali 5,4 tun CO2. 
Toto množství oxidu uhličitého jsme 
kompenzovali tí m, že jsme přispěli 
na obnovu lesů v Bolívii. Projekt na pod-
poru obnovy lesů jsme vybrali proto, že 
lesy jsou vlastně plícemi planety Země. 

dlouholetých kolegů. Proto je důležité jejich zaučení, aby zvýšení produkti vity vyvážilo 
nárůst mzdových nákladů.

Počet ti tulů byl srovnatelný s předcházejícím rokem. Průměrný náklad nám však 
mírně klesl na 2,5 ti s. kusů knih na jeden ti tul. Za celý rok 2016 jsme vyrobili 22,1 
mil. kusů knih, což znamená mírné snížení produkce o 2 %. Z toho je vidět náročnější 
a dražší produkce, kdy při snížení počtu vyrobených knih došlo ke zvýšení tržeb.
Lednová čísla roku 2017 podporují náš plánovaný vývoj. Růst produkce přesáhl 10% 
hranici. 

 

 

Recyklací přispějete 
k ochraně našeho 
životního prostředí.  
Po ukončení sběrné akce 
získáme vyhodnocení 
úspor materiálu a energie 
díky recyklaci vybraného 
elektroodpadu ve formě 
CO2 ekvivalentu.

Elektroodpad zahrnuje 
veškerá zařízení, která 
fungují na baterie nebo 
elektrický proud, včetně 
jejich komponent např.: 
lednice, počítač, žehlička, 
fén, rychlovarná konvice, 
rádio, video…

V rámci projektu „Zelená firma“ jsme pro Vás připravili

www.zelenafirma.cz

elektroodpadu
a baterií

Velkou
sběrovou
akci 

Svá vyřazená elektrozařízení a baterie můžete přinést

dle značení

nová hala (vedle vstupu do jídelny)

27. 3. - 7. 4. 2017

Knihy CO2 neutral

KDY: 27. 3. – 7. 4. 2017
KDE: nová hala (vedle vstupu
           do jídelny) dle značení
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Marti n Štourač, Agnieszka Świerkosz, Sylvie Cekierováaktuálně
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Každoročně na jaře navštíví naši obchodníci 
mezinárodní knižní veletrhy v Londýně a Lipsku. 
Zeptali jsme se kolegů na našem obchodním od-
dělení. Co klienty na veletrhu nejvíce zajímá a co 
poptávají? Splnila účast jejich očekávání? 

Londýn – Th e London Book Fair
Veletrh v Londýně je pro návštěvníky velmi atrakti vní díky krásám 
metropole a poslednímu dni, kdy si můžou nakoupit knihy. Veletrh 
navští ví 25.000 odborníků z různých oblastí  knižní kultury a je 
zdrojem inspirací, místem setkání s našimi klienty a možností  
oslovit nová nakladatelství.
 
Londýnský knižní veletrh, který se letos konal o měsíc dříve než 
obvykle, se těšil velkému zájmu klientů zejména díky tomu, že zde 
nalezli pouze veřejnost odbornou, nikoliv laickou. I letos jsme měli 
naplánováno spoustu schůzek se stávajícími klienty, které pro-
běhly tak, jak jsme si naplánovali. Oslovili jsme také klienty nové. 
Věříme, že se z nich brzy stanou další spokojení klienti  naší společ-
nosti . Stávající klienti  chválili kvalitu naší výroby, zákaznický servis 
i kratší dodací doby, které jsme jim v průběhu prvního kvartálu 
tohoto roku nabízeli. Zajímali se především o klasickou pevnou 
vazbu s vysokým rozsahem a plno barevným ti skem. Výhodou 
je, že jim toto můžeme nabídnout v lepších cenových hladinách 
než většina konkurentů. Ze zušlechtění je nejvíc zajímaly lamina, 
konkrétně soft  touch, anti  scratch, ale také glitrové laky.

Lipsko – Leipziger Buchmesse
Lipský knižní veletrh má kořeny v 17. století , během 4 dní se zde 
potká 2.300 vystavovatelů a 200.000 návštěvníků. Je určen spíš 
odborníkům a to hlavně z německého prostředí. Knihu si tu ne-
koupíte, ale pro nás je účast na veletrhu výbornou možností , jak 
oslovit s nabídkou naších služeb nové klienty.

Do Lipska na knižní veletrh jezdíme pravidelně. V porovnání 
s Frankfurtem je však tento veletrh menší. Tento rok nás v Lipsku 
budou reprezentovat Sylvie Cekierová, Natálie Čudovská a později 
se připojí Romuald Siwek a Miroslav Klos.  V Lipsku naši produkci 

Zuzana Baranová
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Kam v Evropě za knihami FINIDR na síti

Příběhy zaměstnanců je další novinka, kterou můžete, v sekci Kariéra, najít. O svůj 
příběh se s námi podělili první čtyři kolegové.

Máte i vy něco na srdci (nějaký zajímavý nápad), s čím byste se rádi prezentovali? 
Chtěli byste se stát další tváří FINIDRu? Pokud ano, přijďte na personální oddělení. 
Jsme rádi za vaše názory a postřehy.

Znáte naše webové stránky? www.FINIDR.cz

Pravidelní návštěvníci našeho webu si jistě všimli, že jsme na podzim loňského roku 
změnili naši fi remní barvu na zelenou. Zelená lépe vysti huje ekologické myšlení fi rmy, 
kterým se řídíme. Kromě této zásadní úpravy se neustále snažíme o modernizaci našich 
webových stránek.

Velkou změnou nyní prochází sekce Kariéra, kde se významně změnila podoba inzerátů 
volných pracovních pozic. Jelikož chceme jít osobnějším směrem, rozhodli jsme se inze-
ráty postavit na tvářích našich zaměstnanců. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří 
s focením a další publikací souhlasili. Nesmírně si toho vážíme.

Kromě vlastního webu můžete
FINIDR najít na sociálních sítí ch jako je 
Facebook, LinkedIn nebo Youtube, kde 
můžete shlédnout videa nejen z výroby, 
ale také ze zákulisí fi remních akcí. Staňte 
se našimi přáteli a budete tak mít infor-
mace z první ruky.

VÍCE informací zde.

Tiskař
na ofsetových
strojích

VÍCE informací zde.

Mechanik

VÍCE informací zde.

Mistr výroby

Leipziger 
Buchmesse

prezentujeme ve společném stánku České republiky. Tady se se-
tkáváme s našimi klienty a probíráme aktuální i budoucí produkci 
u nás. Klienti  se vždy zajímají o novinky a aktuální dění v ti skárně. 
Jsou spokojení, že se mohou osobně setkat s představiteli ti skárny 
a na místě probrat vše, co je zajímá a pálí.   

Ocenění z Rakouska
Jednoho březnového odpoledne mi bylo ctí  a nesmírným potěše-
ním zúčastnit se vyhlášení nejkrásnějších knih Rakouska za loňský 
rok, neboli „Die schönten Bücher Österreichs 2016“.

Tato presti žní akce, která je oceněním a vyznamenáním grafi ckého 
i výrobního zpracování knih, se konala jako každého roku v kon-
gresovém sále vlády ve Vídni a naším želízkem v ohni byla kniha 
nakladatelství Luft schacht, autora Yvese Petryho: In Paradisum
(V ráji).

Byla tak jednou z 15 nominovaných knih, ale jako jedna z mála 
nebyla nositelem umělecké či odborné literatury, nýbrž zástup-
cem beletrie. 

Ačkoli se nakonec nestala jednou z oceněných, už i samotná nomi-
nace je nesmírným úspěchem jak pro nakladatelství, tak i pro nás. 
Být nominován znamená dostat se mezi elitu a mezi opravdové 
ti skařské a knihařské skvosty. Nezávislá porota vybírá z celkem 
200 knih a každoročně nominuje do užšího výběru 15 knih v šesti  
kategoriích. Tři vítězné knihy jsou poté oceněny státní cenou a ve-
dle vyznamenání obdrží i fi nanční odměnu ve výši 3000€. V roce 
2014 jsme cenu za nejkrásnější knihu dokonce vyhráli, tehdy za 
ti tul Museum der Träume (Muzeum snů) z nakladatelství Christi an 
Brandstätt er Verlagsgesellschaft  m.b.H. & Co KG. 

Věřím, že i v dalších letech se naší ti skárně podaří dostat s naší 
produkcí mezi nominované, nebo dokonce vítězné knihy…
rozhodně to umíme!
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Text: Maryla Adamčíková  |  Foto: Lukáš Duspivarozhovor
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Naše tiskárna je na trhu již 23 let. Velmi si váží-
me toho, že je mezi námi stále řada těch zaměst-
nanců, kteří stáli při začátcích FINIDRu. Během 
této dlouhé doby získali spoustu informací a dnes 
tyto své znalosti a zkušenosti předávají mladší gene-
raci, která je rovněž inspiruje a obohacuje. Dnes se 
ptáme, mají si co vzájemně předat Otmar s Lukášem?

8

Otmara Švrčka není třeba představovat. Je to sympatický sportovec, který pracuje na pozici vstupního techno-
loga a ve FINIDRu je téměř od začátku. Jak to bylo kdysi a jak je to teď?
O: Ano, jde mi dvaadvacátý rok, mám osobní číslo 48 a nastupoval jsem jako řezač papíru. Na dvou ti sko-
vých strojích Dominant jsem 10 měsíců řezal papír. Pak jsem asi půl roku dělal referenta expedice, potom 
čtyři roky mistra ti sku. Pak jsem přešel na technologii a tam jsem doteď. Pracoval jsem jako klasický 
technolog, který dělá zákresy, vyřazení, vypisuje výrobní příkazy a spolupracuje s obchodem a výrobou. 
Potom vznikla funkce vstupního technologa, kvůli informačnímu systému Syteline, aby byly zakázky lépe 
zpracovatelné. Rozdíl je v tom, že teď se už nezabýváme jenom zákresy, ale postupem výroby celé knihy.
L: Co se bude na té knize dělat, jakými procesy výrobou projde, přes které stroje.
O: Zase spolupracujeme s obchodem, výrobou, ti skem, prostě se všemi odděleními. S některými víc, 
s některými míň. Je důležité domluvit se s ostatními.

Jaké byly Tvé začátky, Lukáši? Pracuješ tady sice už 14 let, ale nově se zaučuješ na vstupního technologa?
L: Já jsem ve FINIDRu od roku 2003. Začínal jsem na kopírně jako kopista, který dělá osvit kovolistů pro 
ti skaře. Pak jsem byl vedoucím vybrán pro práci na stroji topsett er. Kovolist se tam dával ručně a ruč-
ně se vytahoval a pak se zase ručně dával do vyvolávacího automatu. Postupně se začaly nakupovat 
moderní CTP stroje. Práce byla jednodušší, kovolisty se naložily a CTP si samo bralo kovolisty, dělalo osvit 
a samo posílalo do vyvolávacího automatu. Proces byl jednodušší, zrychlený. Když to shrnu, dva roky 
jsem byl kopistou, deset let na CTP a v loňském roce si mě vybrala vedoucí oddělení Ivana Babiarová 
na plánovače ti sku.  Tam jsem se ohřál asi jenom 3 měsíce, a z důvodu personálních změn na technologii 
v létě 2016, se postupně od Otmara zaučuji na vstupního technologa. 

Otmare, říkal jsi, že plánuješ odchod do důchodu, kdy to přijde?
O: Termín odchodu mám letos v dubnu. Chtěl bych ale dál pracovat ještě rok a pomáhat klukům.
L: S Mirkem Staszkem bychom měli převzít veškerou práci od Oťase. On bude nad námi pouze dohled 
a poradce než odejde do důchodu. My bychom byli rádi, kdyby tady Oťas zůstal ještě tři roky. 

Lukáši, Ty budeš přebírat Otíkovu pozici vstupního technologa?
L: Je to tak v plánu.
O: Ještě zaučujeme kolegu Mirka, který bude zastupovat Lukáše.



rozhovor

Je toho moc?
L: Oťas to má všechno v hlavě, za těch dvacet let praxe.
O: Já myslím, že tam nic nemám, ale to je druhá věc.

Jak teda probíhá předávání odborných znalostí, které nosí mazák v hlavě?
O: Já jsem sbíral zkušenosti  řadu let, jak se výroba rozšiřovala a Lukáš 
to musí obsáhnout během roku vše najednou.
L: O to je to složitější.

Jak se dávají informace z hlavy do hlavy a naopak?
L: Na papír, do počítače i do systému.
O: I do hlavy.
L: Když přijdou nějaké složitější zakázky, tak nevím, zeptám se. Kvůli 
tomu jsme si přemísti li stoly, abychom byli k sobě blíž. Teď jen kouknu 
zpoza počítače a zeptám se. Jde o komunikaci. Je to pro naše dobro, 
aby se podělil se všemi informacemi. 
O: Pokud je nějaký problém, tak jim to zkusím vysvětlit a nejlépe 
zajdeme do výroby, aby pochopili návaznosti . Tam vlastně mluvíme 
i s lidmi odborníky od strojů.
L: Naše vedoucí Ivana nám zajisti la praxi u strojů, abychom lépe po-
chopili, jak stroj pracuje.
O: Projdeme celou výrobu s předáky, začali jsme u ti skových strojů 
a postupně projdeme všechny stroje až po knihárnu. 

Co Vás na té pozici vstupního technologa nejvíce baví?
O: Kladný přístup lidí k řešení problémů. Protože papírování je o ni-
čem. A také, že mám ranní šichty.
L: To mě málem klepla pepka, když jsem přešel z 12 na 8 hodinové 
směny. Na CTP byl větší klid, tady pořád zvoní telefony a stále se něco 
děje. Někdy mi ty noční šichty chybí.  Baví mě to, že každá zakázka je 
jiná, jinak se vyrábí, tí m je to zajímavé.
O: Mě baví pestrost. O některých věcech se radíme jak s výrobou, tak 
i s plánováním.

Jaké rozdíly v práci u Vás vidíte?
O: Lukáš si sám zavádí změny do systémů, společně s klukama z IT, 
nejen ze své pozice, ale i ze vzniklých problémů. Za mě něco už takhle 
probíhalo, ale teď se to upřesňuje, co ano, co vyhodit, atd. My jsme ty 
problémy zapisovali do seznamu chyb a hrnuli jsme je před sebou. 
L: Předtí m se chyby vychytávaly za chodu, teď se snažíme, aby  jsme 
těm chybám předcházeli. Je to právě tí m, že úzce spolupracuji s IT. Teď 
jsme například měnili vyřazení pro určité druhy papíru, aby se urychli-
la výroba zakázky. To byla vychytávka.
O: Ivana chodí s myšlenkama a už to zadává přímo Lukášovi, ať danou 
věc zpracuje. Já už jsem jen v roli poradce, jestli to jde nebo nejde.

Připravujete nějaké postupy, manuály, aby se vše to, co má Otmar v hlavě, 
dalo do požadované podoby?
L: Vytváříme SOP na veškeré věci, které děláme, to doteď nebylo. Je 
to hlavně pro nováčky. Jde o popis standardních kroků u jednotlivých 
operací.

Kdybyste se měli vyjádřit k té opačné - druhé generaci, jak ji vnímáte?
O: Já mám kolem sebe lidi, kteří mi radí, pomáhají. Jak se říká, jaký 
jsi na lidi, takoví jsou oni na Tebe. Když jsi vstřícný, oni také. Pak rádi 
za mnou přijdou pro radu. Nejsem člověk, který by někoho odbyl, 
i když mi to zrovna v tu dobu nesedí. Pokud můžu, pomůžu. Pracuji 
v mladém kolekti vu a tí m pádem se cítí m mladý, i když mě sem tam 
píchne v koleně. To mě nabudí.
L: Úplně bez problémů, se vším mi vždy poradili. Vždycky mi chtěli 
pomoct a když to sami nevěděli, určitě věděli, na koho se mají obráti t. 
To já ne. 

Jak se po práci rádi odreagujete? 
O: Já jsem vášnivý turista, pěší i cyklo. Mně se líbí pohyb v přírodě 
a splnily se mi také turisti cké sny. Absolvoval jsem tři dálkové cykloex-
pedice kolem Dunaje, Rýnu, Mohanu, Odry, Nisy a návštěvu kopečků 
v Dolomitech. Mám rád fotografování,  hudbu, pěstuji kaktusy a rád 

Otmar ŠVRČEK    * 1954
Znamení: Ryby

Kdo jsem?
člověk, který se těší na každý nový den

Čeho si cením na mladší generaci?
hlavně bystré úvahy a že to dobře umí s počítači

Kdo je můj juniorní vzor?
nemám, já spíše vyznávám heslo: Udělej to tak,
jak si myslíš, že je to správné

Moje nejlepší vlastnost
asi trpělivost

Nejvyšší zdolaná hora
imaginárně - můj celý život (63 let)
prakticky - Gerlachovský štít v Tatrách
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chodím na sportovní podujati a. Také se pochlubím, že jsem dárce krve 
a mám už více než 250 odběrů.
L: Hraji fotbal, amatérskou těšínskou ligu. Letos jsem začal běhat, 
trénuji na půlmaratón v Olomouci.

Jak Tě to napadlo?
L: Už jsem chtěl jít loni, ale propásl jsem registraci.
O: Lukáš má za sebou extrémní běh SPARTAN RACE. To jsou ti  šílenci, 
kteří se plazí v blátě, překonávají uměle vytvořené překážky.

Kolik je tam disciplín?
L: Byl jsem na 5 a 12 kilometrovém běhu. Bylo to předloni v Koutech 
nad Desnou v Jeseníkách. Šplhání, plazení se pod ostnaným drátem 
v blátě, házení oštěpem, nošení 30 kilového pytle s pískem, noše-
ní kyble s kamením, prolézačky, otáčení traktorových pneumati k, 
podplavání překážky ve vodě s 10 °C, atd. Bylo to hodně vyčerpávající 
a raději jsem se dal na běh.
O: Já jsem závod viděl v televizi. A když jsem to viděl, určitě bych tam 
umřel hned při první překážce.
L: Na závodě jsou lidi, kteří tam jedou na čas. Pro mě je důležité 
zúčastnit se a dokončit závod. 

Co Vás ještě baví?
L: Ota nemá žáden víkend volný, pořád někam trajdá po horách, chodí 
na různé sportovní a společenské akce.
O: Život je krátký.
L: Já hodně čtu. Loni jsem přečetl celou Bibli. Baví mě nejvíce detek-
ti vky, ale přečetl jsem i 50 odstí nů, všechny díly. 
O: Já, co pracuji ve FINIDRu, jsem skoro přestal číst, kromě map 
a průvodců. Na dovolené si sem tam přečtu detekti vku. Taky mám dvě 
šikovné dcery. Starší Veronika jezdí za poznáním, především v České 
a Slovenské republice, mladší Kateřina tahá kluky po horách. Mají už 
své rodiny, takže jsem už i čtyřnásobný chlapský děda, mám čtyři roz-
košné raubíře. Jmenují se Ondra, Jakub, Patrik a Radim. Toto je úplně 
jiná generace. Vidíme se chvilku, prohodíme pár slov a už pospíchají 
na své elektronické hračky. Ale jsou na mě hodní. 

Sportujete s FINIDRem?
L: Já jsem spolu s kolegyní Zuzkou spolugarant fi remní ligy v bowlingu 
a také se ho účastním. 
O: Také jsem účastníkem jak fi remního bowlingu, tak i badmintonu. 
Je to už pátý ročník a je to prima rozptýlení.
L: Máme takové jádro, které chodí pravidelně. Je to vždy dobrá parta 
a sranda.

Léto je tu cobydup, kam se chystáte letos na dovolenou?
O: Letos mám v plánu tyto týdenní dovolené: poznávací do Paříže, 
potom na kolech kolem Baltu v Polsku,  Slovenský ráj, Východní Slo-
vensko a týden v Českém Švýcarsku.

Ty máš tolik dovolené?
O: Už budu přece ten důchodce. A to ještě mám v plánu jednodenky 
a dvojdenky a přechody přes hory. Ale toto už je vyplňování sobot 
a nedělí. Jezdím s fajn partou, večer se pokloktá, zazpívá se a to mě 
nastartujte a nabije energií. 
L: Já si zatí m na dovolenku nechávám otevřená vrátka, ale rád bych 
někam k moři do tepla. Třeba do Chorvatska, tam jsem ještě nebyl. 
Zatí m jsem viděl Bulharsko, Tunis, Egypt. 

Z povídání s Lukášem a Otmarem je vidět, že mladší i starší generace 
se vzájemně potřebuje a má si co předat, navíc zajímavým, lidským 
a kamarádským způsobem. Jejich spolupráce přináší prospěch nejen naší 
tiskárně, ale i jim osobně. Děkuji oběma za příjemné  povídání a přeji vám 
vydařenou dovolenou ve zdraví. 
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Lukáš ŽVAK    * 1981
Znamení: Vodnář

Kdo jsem?
pohodář

Čeho si cením na starší generaci?
vědomostí a získáných zkušeností

Kdo je můj seniorní vzor?
zeptej se za 50 let 

Moje nejlepší vlastnost
spolehlivost

Nejlepší sportovní výon
úspěšně dokončený jakýkoliv závod

0 1  -  2 0 1 7
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Jaroslav Drahošz ti skárny

všichni. Každý zaměstnanec naší ti skárny 
FINIDR. Budu proto vždy podporovat 
cti žádost a snahu o zvyšování kvalifi kace 
a schopností  každého zaměstnance. To 
je cesta k jistotě a zaručení naší společné 
budoucnosti . 

Znovu se vrátí m pro příklad k panu 
Baťovi. V době své největší prosperity 
měli pracovníci v Baťových závodech 
třikrát větší mzdu, než byl průměr mzdy 
ve Francii. Aby však měli tento, na svoji 
dobu, úžasný plat, museli lidé v Baťo-
vých závodech dosahovat pětkrát vyšší 
produkti vity, než dosahovali francouzští  
dělníci. Toto je také odpověď na obě 
položené otázky. Vyrábějme produkti v-
něji. Dodržujme pravidla, nevyrábějme 
vědomě zmetky. Pojďme si více vážit 
nejen svých externích, ale také inter-
ních zákazníků. Pokud se nám to bude 
dařit, bude mít naše ti skárna určitě 
také na další zvýšení platů.  Toho lze 
dosáhnout disciplinovaností , vysokou 
odborností  a profesionalitou. Měl jsem 
úžasnou možnost mluvit s několika lidmi, 
kteří absolvovali Baťovu školu práce 
a zažili Baťův model řízení. Bylo neuvěři-
telné poslouchat jejich zážitky a sledovat 
jejich nadšení, které i po letech vůbec 
nevyprchalo. Společným jmenovatelem 
jejich sdělení bylo to, že ten kdo chce, 
toho může mnoho dokázat. 

Je pravda, že mi zvýšení od-
bornosti či kvali� kace umož-
ní si také více vydělat? Kde 
na to naše � rma vezme, když 
na knižním trhu je to podle 
Vašich slov složité a zákazníci 
chtějí stalé vyšší kvalitu za niž-
ší ceny?
Inspirací v podnikání byl pro mne od sa-
mého počátku Tomáš Baťa. Tomuto vizi-
onáři, úžasnému stratégovi a úspěšnému 
podnikateli se podařilo mnoho skvělých 
věcí. I nyní si lze vzít příklad z mnoha 
jeho kroků. Doba a prostředí, ve kterém 
podnikal, byla proti  dnešní situaci velmi 
odlišná a nelze tedy plně aplikovat někte-
ré z jeho způsobů práce při vedení fi rmy, 
zaměstnanců a jejich rozvoji.  Co však 
zůstává stále platné, jsou jím nastave-
né principy, na kterých, spolu se svými 
zaměstnanci, fi rmu vybudoval a úspěšně 
rozvíjel. Těmi principy jsou důvěra, věr-
nost fi rmě (dnes bychom řekli loajalita), 
přesnost a pocti vost v práci (dnes může-
me říci kvalita práce), otevřenost, pocit 
odpovědnosti  za splnění společných cílů 
(výsledků fi rmy). V neposlední řadě jsou 
to také dva principy vztahující se přímo 
k položené otázce. A to je osobní odpo-
vědnost každého zaměstnance za rozvoj 
svých schopností  a pak také odpovídající 
a spravedlivé odměňování. Všechny tyto 
principy, nebo jejich základ vyjádřený 

jinými slovy, máme obsaženy v našem 
Eti ckém kodexu. Strategii, cíle a hodnoty 
si musíme neustále připomínat. Někdy 
se zdá, že na ně v dennodenní práci 
zapomínáme.

Jako podnikatel a majitel, kterému 
velmi záleží na úspěchu a dalším rozvoji 
fi rmy, jsem určitě ten poslední, který by 
nechtěl, aby si lidé v naší ti skárně vydě-
lali více. Abychom mohli vyplácet vyšší 
mzdy, musíme být také o něco úspěš-
nější, než je naše konkurence. Co to 
znamená? Stručně řečeno, musíme být 
výkonnější, efekti vnější (musíme umět 
maximálně využít potenciálu lidí, výkonu 
strojů a neustále hledat úspory), musíme 
garantovat profesionalitu a kvalitu naší 
práce. Část z toho nám poskytnou lepší 
a výkonnější stroje, ale větší část musí 
zaručit lidé – odpovědní, kvalifi kovaní, 
moti vovaní. Lidé loajální ke spolupra-
covníkům a k fi rmě, dodržující pravidla, 
netolerující nekvalitní práci, chápající 
a uspokojující požadavky zákazníků. 

Jako majitel jsem odpovědný za budouc-
nost naší ti skárny. Za jistoty, které naše 
společnost FINIDR dává již 23 let dnes 
více než 500 zaměstnancům a jejich rodi-
nám. Jsem odpovědný za to, že zde knihy 
budeme vyrábět nejen za rok, dva ale 
i za dalších dvacet, třicet let.  Jestli tomu 
tak bude, na tom se však již podílíme 

Vítám vás u pravidelné rubriky, ve které odpoví-
dám na vaše otázky a vysvětluji kroky a změny, 
které v naší tiskárně podnikáme. Protože rád ote-
vřeně komunikuji, nebojím se i ožehavých otázek. 
Tentokrát se dozvíte něco o výdělcích i novém 
směnovém modelu. Na jednu otázku jsem nechal 
odpovědět našeho výrobního ředitele Miroslava 
Galušku.
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Kam kráčíme 
Proč se pro mě změnily směny 
a zavádí se jednotný směnový 
model?  
V naší ti skárně bylo několik směnových 
modelů, které vznikly historicky. Jejich 
souběh nebyl v začátcích velký problém. 
S rozvojem a růstem  velikosti  naší 
ti skárny, se však situace mění. Hlavní 
potí ží se stala zastupitelnost na jednot-
livých pozicích a s tí m spojené velké 
problémy s obsazováním a náhradou 
směn. Zároveň s tí m byla spojena velká 
administrati va. Mistr samozřejmě musí 
být odpovědný za tým svojí směny. Aby 
však byl za něj odpovědný, musí být 
tento tým (osádka) stabilní. Věřím, že 
tato změna nebude přínosem jenom 
z hlediska snížení administrati vy, což je 
jistě také důležité, ale její hlavní přínos 
bude ve zlepšení podmínek pro plnění 
odpovědnosti  všech mistrů a ostatních 
vedoucích pracovníků za lidi a jejich od-
bornost. Za jejich produkti vitu a kvalitu. 
Věřím, že to přispěje k dalšímu zlepšení 
vztahů na pracovišti  a vyřeší také řadu 
věcí, které se zdály doposud neřešitelné. 

Proč máme nyní tak mnoho 
vytýkacích dopisů?
Vzhledem k tomu, že je tento dotaz 
zaměřen na výrobu, nechám na něj 
odpovědět našeho výrobního ředitele 
Mirka Galušku.

Nejprve zareaguji na „tak mnoho vytý-
kacích dopisů“. Od začátku roku 2017 
proběhla v oddělení ti sku komunikace 19 
témat pro 74 lidí a na knihárně 24 témat 
pro 220 lidí. U více než 85 % témat se 
nejednalo o nic nového. Šlo pouze o opa-
kování léta existujících pravidel. Naše 
ti skárna FINIDR má ve výrobě více než 
400 zaměstnanců. Za období leden- po-
lovina března bylo uděleno 23 vytýkacích 
dopisů. Je-li to mnoho nebo ne, nechť 
každý zváží sám.

Vytýkací dopis je způsob, kterým vedoucí 
dává zaměstnanci na vědomí svou ne-
spokojenost. Vedoucí je povinen důvod 
nespokojenosti  konkrétně a srozumitelně 
zapsat a zaměstnanci při předání dopisu 
vysvětlit. Poté zaměstnanci sdělí, jak lze 
dosáhnout nápravy a společně se domlu-
ví na časovém rámci, do kdy se tak stane. 
Vytýkací dopis zaměstnanci obvykle 
nesou nelibě a s obavami, neboť to bývá 
předzvěst možné výpovědi z pracovního 
poměru.

A teď trochu méně formálně. Jak psal 
pan Drahoš v úvodníku, zrušili jsme řadu 
sankcí. Jak víte, jediným projektem letoš-
ního roku jsou „Kompetence a odpověd-
nost ve výrobě“. V naší ti skárně vytváří-
me prostředí, které má lidský charakter. 
To ovšem neznamená, že nemáme 
pravidla nebo že pravidla nejsou důležitá. 
Japonci mají hezký výrok. „Jestliže 
management fi rmy nezajistí  dodržování 
smluvených pravidel, tak už je jedno, co 
jiného dělá.“ Souzním s tí mto výrokem. 
Nezvládne-li fi rma tuto prostou pravdu 
uvést do života, nebudou veškeré další 
akti vity mít dlouhého trvání. Cokoliv 
fi rma vybuduje, to se brzo zase s racho-
tem zboří nebo postupně poti choučku 
vyšumí do ztracena. Za tu dobu, co jsem 
v naší ti skárně FINIDR, jste ode mě slyšeli 
v mnoha podobách následující: „Budu 
mít vždy velkou trpělivost s lidmi, kteří 
něco neumí. Učíme se všichni a celý 
život. Rád pomohu těm, co nemohou. Ať 
už změnou organizace práce či nějak ji-
nak. Ale nelze tolerovat chování zaměst-
nanců, kteří nechtějí.“ I přes to, co jsem 
právě řekl, promíjí vedoucí po dobu 3 - 6 
měsíců porušení pravidel, tzv. „přešlapy“, 
aby měl každý člověk dostatek prostoru 
na přemýšlení a aklimati zaci.

Vedoucí i v minulosti  upozorňovali ústně 
na porušení pravidel, ovšem někteří za-
městnanci, jak se zdá, na tuto ústní, přá-
telskou formu neustále zapomínali. Proto 
jsme přistoupili k psané podobě, aby 
se bylo k čemu vráti t. Neprakti kujeme 
fotbalový systém „poprvé žlutá, podruhé 
červená karta“. Zaměstnanec může 
mít klidně několik vytýkacích dopisů, 
a přesto může ve fi rmě stále pracovat. Je 
to ovšem odvislé od míry závažnosti  po-
rušení pravidel. Přesto věřím, že se jedná 
o období přechodné a počet udělených 
vytýkacích dopisů během tohoto roku 
opět klesne téměř k nule.
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I nadále můžete své dotazy zasílat 
na adresu kamkracime@fi nidr.cz 
nebo svůj na papíře napsaný dotaz 
vhodit do označené schránky „Kam 
kráčíme“, která je trvale umístěna 
v průchodu do výroby.
Každý z vás je součástí  naší ti skárny, 
každý z vás je pro mne důležitý. Proto 
uvítám vaše otázky, názory a podně-
ty, abych vám mohl vysvětlit kroky 
i vzájemné souvislosti , které v naší 
ti skárně probíhají.
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Rádi bychom vás
informovali, že
nová trička budou
pro vás k dispozici
od 1. dubna 2017.

Vyzvednout si je můžete
u vedoucích vašich oddělení. 

Barvy zůstávají stejné:
• knihárna - červená
• tisk - modrá
• sklad - lahvově zelená
• expedice - tyrkysově modrá
• údržba a úklid - černá
• CTP, montáž a recepce - světle  
   modrá

Z důvodu rostoucího počtu za-

městnanců v naší tiskárně zároveň 

každým rokem stoupá počet objed-

naných triček a tílek. 

Letos jsme nechali vyrobit a potisk-

nout celkem 1 750 ks. 

V letošním roce máme dvě novin-

ky - zaměstnanci skladu se můžou 

těšit na nové mikiny ve stejné barvě, 

jako mají trička. Druhou novinkou 

je barva triček pro děvčata z vý-

stupní kontroly a kvality. Budeme je 

potkávat ve světle zelených tričkách 

a v tílkách šedé barvy. 

Věříme, že se v nových
tričkách budeme cítit
pohodlně a příjemně. 

Od dubna
v novém
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Pojďme na hodnocení naší ti skárny
FINIDR. Jak nás vidí lidé, které jsme 
prováděli, a se kterými jsme strávili 
jeden den v prostředí, které všichni 
dobře známe? Všichni se jednoznačně 
shodli, že je u nás velmi příjemná, až 
rodinná atmosféra. Máme mezi sebou 
samé ochotné a zkušené pracovníky, 
kteří rádi odpovídali na jakékoliv dotazy. 
Návštěvníci byli nadšeni z celkové výroby 
a technologie polygrafi ckého průmyslu. 

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
svým kolegům s přípravou a organizací 
dne STUDY TOUR ve FINIDRu a panu Dra-
hošovi za možnost být součástí  celého 
tohoto projektu.

Přikládám poděkování od společnosti  
KOYO, které nám zaslali:

„Maximální poděkování společnosti  
FINIDR a zejména panu majiteli, 
který se i přes zdravotní indispozici 
postaral o bezchybný průběh celé 
akce. Poděkování také všem spolu-
pracovníkům pořádající fi rmy, kteří 
byli ochotni odpovědět na cokoliv. 
A v neposlední řadě provoznímu 
a šéfk uchaři resortu, který nás svými 
kulinářskými výtvory zavedl do říše 
snů a pohádek :-)“

A také poděkování od společnosti  MIELE, 
které jsme obdrželi:

V polovině ledna letošního 
roku jste mohli v naší tiskár-
ně potkat skupinu lidí, kteří 
k nám zavítali v rámci pro-
jektu STUDY TOUR. Navští-
vilo nás 30 zástupců z fi rem 
BROSE CZ, spol. s r.o. v Kop-
řivnici, Siemens s.r.o. - o.z. 
Elektromotory Mohelnice, 
Miele technika s.r.o. v Uničově 
a Koyo Bearings Česká repub-
lika s.r.o. v Olomouci.

Co je cílem projektu STUDY TOUR? 
Chceme rozvíjet střední management 
a ukázat si principy Lean v různorodých 
výrobách. Vzájemně si předáváme své 
zkušenosti , srovnáváme fungování 
jednotlivých fi rem. Je to rovněž příleži-
tost ukázat svou práci, předat si poziti vní 
příklady. Projekt byl odstartován v lednu 
roku 2016 ve společnosti  BROSE, kde 
jsme se všichni společně seznámili. 
Následující každé další čtvrtletí  se zástup-
ci všech fi rem sešli u předem zvolené 
společnosti .
 
A jak samotný den probíhá? Program 
je vždy podobný. Každá fi rma si připraví 
prezentaci na zvolené téma. Setkáme 
se ráno, přivítá nás společnost, u které 
jsme na návštěvě. Jdeme na prohlídku 
celého závodu, poté máme společný 
oběd. Po obědě diskutujeme o tom, co 
se nám líbilo a také naopak, co bychom 

doporučili, popřípadě mohli zlepšit. 
Následují prezentace na zvolená témata 
a den končí okolo 17 hodiny. 

Návštěva u nás ve FINIDRu však probí-
hala trochu jinak díky panu Drahošovi, 
který přišel s nápadem udělat tento 
den o trochu delší a pestřejší. Navrhl, 
abychom po ukončení prohlídky naší 
ti skárny ještě poseděli v klidu u pivka, 
dobrého jídla a tí m navodili uvolněnější 
atmosféru. Pozval nás všechny do resor-
tu Nová Polana, kde nás čekalo jako vždy 
výborné jídlo i pití . V příjemném prostře-
dí bylo opravdu o čem mluvit a disku-
tovat. I když je každá fi rma zaměřena 
na jiný druh výroby, problémy, se kterými 
se v dnešní době potkáváme, jsou všude 
stejného typu.

Study tour FINIDR

„Ráda bych za celou skupinku Miele 
technika Uničov poděkovala za mož-
nost podívat se do fi rmy FINIDR. 
Velké poděkování patří i zaměst-
nancům fi rmy, kteří nás provázeli, 
zodpovídali naše dotazy trpělivě 
a s hrdostí  na svou fi rmu. Velice se 
nám líbila atmosféra, která u vás 
panovala. Bylo to jednoznačně bezva 
prostředí. Velký dojem na nás udělal 
majitel fi rmy pan Drahoš, který se 
nám maximálně věnoval a podělil se 
s námi o své zkušenosti , přestože byl 

nemocen. Pobyt na fi remní chatě byl 
velmi vydařený a pro mnohé z nás 
bude jistě místem, kam se budou 
chtí t vráti t se svými rodinami. Bylo 
nám opravdu velkým potěšením strá-
vit ve vaší fi rmě a na fi remní chatě 
příjemné chvíle a zamyslet se i nad 
jiným přístupem jak ,,plavat proti  
proudu“. Byl to pohled z úplně jiného 
úhlu. Za vše i maximální komfort 
mockrát děkujeme.“

Lucie Babišová a mistři Miele
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Vladimír Vlk

Víte, že: Princip LEAN je přístup 
k výrobě, kdy se snažíme vytvářet 
produkty v co možná nejkratší době 
a pokud možno s minimálními nákla-
dy, bez ztráty kvality nebo na úkor 
zákazníka. Metodika LEAN odstraňuje 
druhy plýtvání, kterými můžou být:

Velké zásoby - ve skladech nebo 
i ve výrobě je větší množství materiá-
lu, než je ve skutečnosti  potřeba.

Čekání - doby prostojů způsobených 
čekáním na práci, čekání na dodání 
materiálu, nástrojů, apod.

Kontrola kvality - kvalita se musí 
kontrolovat na konci procesu, místo 
aby její tvorba byla přímo do něj 
zabudována.

Opravy a přepracování.

Neefekti vní pohyby a manipulace - 
více a delších pohybů, než je pro práci 
na produktu potřeba.

Zbytečná manipulace s materiá-
lem - pohyb materiálu mezi sklady 
a procesy.

Nevyužitá kreati vita pracovníků.

Nadbytečná výroba - výroba produk-
tů, jež nemají zákazníka, tj. odběrate-
le, tzn. vyrábí se na sklad.
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ru. Podařilo se jim zrealizovat vyznačení 
prostoru pro návoz a vývoz materiálu, 
doporučili přeložit materiály do polštiny, 
navrhli zákazové cedule s upozorněním 
na porušení i kontrolu zaučení nových 
zaměstnanců na pracovišti. Nezanedba-
telným výsledkem je snížení ztrátového 
času při hledání materiálu za sledované 
období (20 směn) z 29 min/směnu na 
4 min/směnu.
Lubomír Mazur se rovněž zabýval ztrá-
tovým časem, tentokrát však při návozu 
papíru ze skladu na stroj H6 a H5. Řešil 
také nevhodnou výšku papíru na pale-
tách, více druhů papíru na sobě, špatnou 
manipulaci a pracnou přístupnost. 
Příčinou těchto nedostatků byla absence 
všeobecných požadavků pro návoz a ne-
dostatečné zaškolení skladníků. Společně 
s Bronkem Kantorem, vedoucím skladu, 
dokázal vytvořit nová paletovací místa, 
nový layout a zároveň vytvořili nové 
všeobecné požadavky na návoz papíru. 
Lubomír sám zaškolil skladníky, seznámil 
je s požadavky a v současné době tiskaři 
na H6 a H5 mají správně připravené 
palety, a tak mohou maximálně využít 
čas pro realizaci zakázek.

Dalším projektem na tisku byl projekt 
formule 1 na stroji Heidelberg XL1, 

Začali na Nové Polaně vloni 
v květnu. Začínali znalostí 
týmových rolí, štíhlým myšle-
ním, učili se vidět a rozumět, 
řešit, předcházet a zvládat 
konflikty, komunikovat a pro-
dávat myšlenku.

Dále pak pracovali na projektech samo-
statně nebo ve skupině tak, aby výsledky 
své práce prezentovali o necelý rok 
později, v únoru, opět na Nové Polaně. 
Pokud jste naše příspěvky četli pravidel-
ně, víte, že je řeč o 7 (sedmi) statečných. 
O Lucii, Valerii, Lubomírovi, Dušanovi, 
Romanovi, Kubovi a Kubovi, kteří měli 
především odvahu a chuť. Odvahu jít 
do talentového programu, odvahu po-
stavit se před lidi. Odvahu říct svůj názor 
nebo se postavit osádce. Ale zároveň 
chuť bojovat, učit se, poznávat sebe 
sama. Chuť spolupracovat, zlepšovat, 
obětovat svůj volný čas a chuť vydržet 
až do konce s vědomím, že je to vlastně 
teprve začátek.

Bezpečnost práce a pořádek na pra-
covišti si pro svůj projekt zvolili Lucie 
Benková s Romanem Juřičkou. Řešili 

počet a příčiny pracovních úrazů v roce 
2016 z důvodu nedodržování pravidel. 
Zároveň měřili ztrátový čas při hledání 
materiálu na lince 3 a 5, s neoznačeným 
layoutem nebo nedostatečným zaučením 
nových zaměstnanců či jazykovou barié-

Sedm statečných
který byl výzvou pro Dušana Lupka. 
Spolupracoval rovněž s Rosťou Bajt-
kem a Alešem Kněžíkem. Cílem bylo 
zvýšit průměrnou rychlost archů/hod. 
Společně odhalili 6 příčin nízké rychlosti 
tisku stroje, a to v plánování zakázek, 
časové náročnosti manipulace s tisko-
vými deskami, prostojích způsobených 
hledáním a čekáním na papír, rozdílem 
ve výkonech jednotlivých tiskařů. Dále 
chyběly informace o výkonech a prosto-
jích tiskařů a problémem byla rovněž 
nedostatečná spolupráce údržby, a tím 
nedostatečná kondice stroje. Projekt řešil 
všechny uvedené příčiny. Za sledovanou 
dobu se průměrná rychlost na XL1 zvý-
šila, snížily se prostoje čekáním na papír 
(projekt Lubomíra), úspora času nastala 
také díky foukání filtrů údržbou, jiným 
ukládáním tiskových desek a převodem 
zakázek na rychlost stroje. Dušan bude 
pokračovat na XL2, počítá se spoluprací 
s plánovači, přerozdělování tiskařů a za-
učováním dalších.

Kniha první pomoci nemá nic společné-
ho se zdravím člověka, ale dalo by se říci 
se zdravím stroje. Tak nazvali svůj projekt 
Valerie Děrdová, Kuba Franek a Kuba 
Seriš ze skládaček, trojice zvaná Va-Ku-
-Ku. K řešení měli prostoje na směně 
„A“ a sníženou produkci skládačky 8. Při 
měření zjistili, že až 20 % času Valerie 
tráví výpomocí při potížích na jiných 
strojích. Příčinou bylo rovněž mnoho 
nových zaměstnanců, jejich přeřazování 
na jiné stroje a nedostatečné zaučení 
na pracovišti. Výsledkem práce Va-Ku-Ku 

je vyhotovení knihy první pomoci, která 
obsahuje fotodokumentaci častých vad 
a závad na skládačce 8. V lednu letošního 
roku byla kniha uvedena do provozu. 
Výsledkem kvartálního měření je 
snížení prostojů z původních 16-18 hodin 
na směně „A“ za měsíc na současné 3 

hodiny prostojů měsíčně. Cílem tohoto 
zlepšení jsou menší náklady na přetisky 
a zpožděné expedice.

Závěrečný slavnostní den na Nové Polaně 
byl za přítomnosti vedení společnosti 
a středního managementu ve výrobě. 
Směnoví mistři, technici procesů i top 
management měli prostor pro doplňu-
jící otázky k daným projektům a také 
neformální diskuzi. Ráda bych vyzdvihla 
rovněž přípravu a prezentační dovednos-
ti všech účastníků, které, ač přes stres 
a nervozitu, byly na velmi vysoké úrovni 
a velmi mile nás překvapily. Kolem čtyř 
odpoledne jsme den ukončili předáním 
certifikátů o úspěšném absolvování 
programu a předáním upomínkových 
předmětů. Závěr dne talenti trávili při 
zábavných aktivitách a večer si zaslouže-
ně užili.

Jak už bylo v úvodu řečeno, práce 
dále pokračuje. Nejvíce udržo-
váním zavedeného a také pře-
vedením a zlepšením na dalších 
strojích. Přejeme opět odvahu 
a chuť do této důležité práce!
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Text: Maryla Adamčíková  |  Foto: Lukáš Duspiva
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Jak
to vidím já

I když jsem díky tomu o naší ti skárně věděl, nepředpokládal 
jsem, že bych zde pracoval. Český Těšín trošku znám z dob svých 
studií v Karviné, do Těšína to je kousek. A také, zde v Těšíně jsem 
měl pár kamarádů, se kterými jsem si občas zajel zahrát volej-
bal. Těšínský region mám rád a je mi blízký už jen proto, že jsem 
z menšího města, které je také 8 km od polských hranic a polská 
televize byla v dobách mého mládí jediným pořádnějším zdrojem 
informací. Proto jsem, ani při studiu, ani nyní, neměl problém 
s místním „po našimu“ :-)

Už při studiu jsem brigádničil v pneuservise, kde jsem účtoval ban-
ku a faktury. Tam jsem se poprvé setkal s účetnictvím a fi nancemi. 
Na škole jsem si pak vybral obor fi nance a bankovnictví a hned 
po ukončení studia jsem nastoupil do auditorské společnosti . Vždy 
mne bavila matemati ka, počítání a práce s čísly. Postupně jsem se 
v každé z fi rem, kde jsem působil, měl možnost naučit se něčemu 
novému a hlavně si něco prožít a vyzkoušet. I když jsem pracoval 
ve fi rmách, které měly různé obory – stavebnictví (Štěrkovny 
Dolní Benešov), hutnictví (ŽP Tažírny trub Svinov) či strojírenství 
(ARMATURY Group), vždy jsem měl na starosti  fi nance ve výrob-
ním podniku.

Když mi bylo na konci června v naší ti skárně FINIDR nabídnuto 
pracovní místo, věděl jsem, že bych práci měl zvládnout a po prv-
ních konzultacích a zácvikových dnech v srpnu, jsem zde nastoupil 
přímo do „sezóny“. Tolik práce hned na počátku jsem nečekal 
a trochu jsem se s tí m musel poprat. Tímto samozřejmě oceňuji 
všechny, kteří měli se mnou trpělivost a vytrvalost. Protože i když 

fi nance a účetnictví znám, je třeba naučit se systémy a trošku 
umět i tahat data, abych měl s čím pracovat.

Dnes, po půl roce, už díky mým kolegům, umím většinu toho, co 
potřebuji. A když ne, jsem moc rád, že kolem mne pracují lidé, 
kteří svou práci ovládají a vědí, kde se informace dají nalézt. Pro 
člověka ve fi nancích jsou informace a data velmi důležitá, protože 
je třídí, sčítá, odčítá, dělí a zase kumuluje a pak předává dál ať už 
dovnitř fi rmy nebo externím partnerům. Vždy jsem říkal, že ve fi -
nancích se nejvíce naučíte až při uzávěrce roku a při auditu, který 
právě teď u nás proběhl. 

Po roce 2016, který byl jeden z největších investi čních roků v naší 
ti skárně, se fi rma hodně rozrostla. A to s sebou přináší spoustu 
výhod, jako jsou nové prostory pro výrobu, kvalitnější pracovní 
prostředí, nové stroje, nová jídelna. Na druhé straně to však s se-
bou přináší i spoustu problémů k řešení. Čím více je ve fi rmě lidí, 
tí m obtí žnější je jejich řízení, komunikace i vyšší režijní náklady. 
A samozřejmě větší fi rma přináší větší administrati vu a „papíro-
vání“. Je proto důležité si uvědomit, že se každý z nás musí chovat 
zodpovědně, aby mohla stabilita naší ti skárny FINIDR růst. Vím, 
že jsou vždy ve všech fi rmách lidé, kterým se něco nelíbí. Ale 
mnohem lépe se pracuje, pokud si uvědomujeme klady, které 
zde máme, a budeme ke všemu přistupovat poziti vně. Já se o to 
alespoň snažím.

Závěrem chci říct, že zde pracuji rád – a za to děkuji vám, mým 
kolegům. 

S naší tiskárnou FINIDR jsem se poprvé seznámil asi před 4 roky. Byli jsme zde na exkurzi týkající se plánování 
výroby, jelikož jsme měli stejné „trenéry“ a to společnost New Dimension. A plánování výroby průmyslových 
armatur se od plánování výroby knih zase tolik neliší. Jeli jsme ve velké osmičlenné delegaci. Mezi přednáše-
jícími byli pánové Drahoš, Klos a Palowski a my jsme viděli, že v některých věcech je FINIDR dál. A to hlavně 
v tom, že některá pravidla musí být striktní. Čím více je výjimek, tím těžší plánování potom je. 
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Na vánočním večírku jsme se nejen dobře bavili, 
ale jako každý rok i letos pomáhali. Ten, kdo si 
zakoupil lístky do tomboly, měl nejen šanci vy-
hrát nějakou hodnotnou výhru, ale zároveň kaž-
dý zakoupený lístek zvyšoval částku, kterou jsme 
pomohli. Komu? Dvěma mladým mužům, jejichž 
osobní pohnuté příběhy nás velmi oslovily. 

21 letý Filip Zicháček měl během studií na střední škole vážnou 
dopravní autonehodu, zázrakem přežil. Po čtyřech měsících se 
probral z kómatu s poškozením mozku, byl připoután k lůžku bez 
možnosti  pohybu. Nemluvil, vše se učil znovu. Po rehabilitacích se 
stav bohužel nezlepšoval a prognózy lékařů byly – jeho stav se ne-
změní. Filip je ale bojovník! Po 5 letech od nehody, díky neustálé 
rehabilitaci se Szymonem, je jeho stav mnohem lepší. Hybnost se 
výrazně zlepšila, komunikuje, postupně začíná chodit. Má obrov-
skou vůli žít, neskutečně se zlepšuje. Filip v doprovodu své rodiny 
přijel za námi na večírek pozdravit nás a poděkovat. Věříme, že 
pro nás všechny bylo silným zážitkem to, jak Filip vstal z vozíku 
a udělal pár kroků. Za to od nás všech sklidil obrovský potlesk. 
Atmosféra v tuto chvíli byla úžasná, mnozí z nás byli dojati . Tento 
příběh nás velmi inspiruje. Vidíme, že když člověk chce, mohou 
se dít nemožné věci. Díky výtěžku z tomboly v hodnotě 30.000 Kč 
si Filip bude moci zakoupit vozík, pomocí kterého se bude moci 
postavit a posilovat své svaly.

Druhý příběh nás neméně zasáhl. Jiří Marsín je 28 letý mladý 
muž. Jiří před úrazem pracoval ve stavební fi rmě a v naší ti skár-
ně FINIDR prováděl rekonstrukce. Před dvěma lety měl těžkou 
dopravní autonehodu. Jeho stav byl kriti cký, několik dní byl držen 
v umělém spánku. Následkem havárie došlo k úplnému ochrnutí  
dolních končeti n, části  trupu a částečně horních končeti n. 

V současné době je plně odkázán na pomoc ostatních, pohybuje 
se pouze na mechanickém vozíku. Rok po autonehodě jej opusti la 
žena, se kterou má čtyřletého syna. Nyní bydlí u rodičů. Jiří potře-
buje vyřešit bezbariérový přístup v bytě, který se nachází 
v 1. patře. Jiří k nám do FINIDRu přijel se svou maminkou na 
začátku roku a s radostí  převzal částku 25.000 Kč, kterou jsme pro 
něj díky tombole získali. Také Jiří se nevzdává. Díky částečné hyb-
nosti  rukou se dokonce začal věnovat sportovní akti vitě a hledá 
pracovní možnosti , kde by se mohl uplatnit. 

Někdy stačí okamžik a život se obrátí  úplně naruby. Oběma 
mladým mužům přejeme, aby navzdory osudu i nadále měli sílu 
bojovat. Chce to hodně odvahy. A tu Filip i Jirka určitě mají. Víme 
však, že bez podpory okolí by to bylo o mnoho těžší. Proto jsme 
rádi, že i my jsme mohli pomoci. Děkujeme vám všem, kteří jste 
přispěli. Stálo to za to. Udělali jsme radost. Dvojí radost. 

Dvojí radost

Fo
to
: L

uk
áš

 D
us

pi
va



když umím a mohu pomoci. Upřímně děkuji všem, kteří mi vypsali 
lipové listy. Také děkuji Vám, pane Drahoši, za vaši podporu a vše, 
co nám zaměstnancům poskytujete. Ať máme kolem sebe hodně 
lidí, kteří pomáhají i bez ocenění.“

1. místo: Monika Ocieczková
(specialista marketi ngu, 8 let ve FINIDRu)
Moni, byla jsi přítomna na vánočním večírku na vyhlášení 
vítězů kampaně Zaměstnanec FAIR PLAY, jak ses cítila?
„Převzít ocenění byla pro mě čest, přesto, že takové ofi ciality 
nepatří k tomu, co bych vyhledávala. Lipové listy, které jsem do-
stala, mě vždy zahřály u srdce. Kampaň beru poziti vně od samého 
začátku. Sama každý den vnímám, že poděkování, slušné chování, 
důvěra a ochota pomoci je důležitá doma stejně jako v práci. 
Věřím, že to má smysl. Že nás, kteří si všimnou toho výjimečného 
v každodenním pracovním shonu, je více. Když navíc vyplníme 
lipový list, tak ten určitě příjemce potěší. Když si zpětně pročítám 
lipové listy, které jsem dostala, tak si vybavím tváře lidí a situaci, 
která se k tomu pojí. Srdečně děkuji všem, kteří vyplní lipový list 
svým kolegům. 

F i n i d r a k20

Lenka Kantorováz ti skárny

Jsme 
FAIR PLAY

z ti skárny
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Monika Ocieczková, Lenka Kantorová

Gratulujeme! Máme první vítěze kampaně Za-
městnanec FAIR PLAY. Největší počet lipových 
listů v roce 2016 obdrželi: 1. místo: Zdeňka 
Alexová a Monika Ocieczková, 2. místo:
Tomáš Klučka, 3. místo: Lucie Sta� nská 
a Marcela Ćmielová. 

Tito výherci na vánočním večírku slavnostně převzali od majitele 
naší ti skárny krásnou plaketu a odměnu ve formě volných dnů 
navíc. Pan Drahoš všem zaměstnancům FAIR PLAY poděkoval 
za mimořádně poziti vní příklad správného chování během celé 
kampaně. Počátkem nového roku pak všichni ti to výherci přijali 
pozvání pana Drahoše na společný slavnostní oběd. Své oceně-
ní oslavili ve stylové restauraci při výborném jídle a v příjemné 
atmosféře.

1. místo:  Zdeňka Alexová
(vedoucí ekonomického oddělení, 15 let ve FINIDRu)
Zdeni, jak vnímáš to, že jsi vyhrála celoroční kampaň zaměst-
nanec FAIR PLAY? Byla jsi vítězstvím překvapena? 
„Velmi si tohoto ocenění vážím. V rámci možností  ráda pomohu 
a poradím spolupracovníkům a věřte, nedělám to za účelem 
získání ceny. Zásluhu na mém postoji mají mí rodiče, kteří mi dali 
do vínku zásady slušného chování a podněcovali mou ochotu po-
moci potřebným. Uvědomuji si, že bez podpory těch, kteří udělují 
lipové listy, by nikdo nemohl obdržet ocenění. Je velmi důležité se 
v dnešní uspěchané době zastavit, uvědomit si, že daný spolupra-
covník mi pomohl, a v neposlední řadě mu udělit lipový list. 

Nemohu zapomenout na poděkování spolupracovníkům, kteří 
projekt Zaměstnanec FAIR PLAY vytvořili, realizovali a následně 
vyhodnocovali udělené lipové listy. Osobně jsem neudělala nic 
zvláštního, jen nabídla pomoc těm, kteří ji potřebují. Těší mě, 

2. místo: Tomáš Klučka
(referent informati ky junior, 7 let ve FINIDRu)
Tome, jaké bylo společné posezení výherců s panem Drahošem?
„Společný oběd s panem Drahošem a ostatními výherci FAIR PLAY se mi velice líbil. Pan Dra-
hoš nás vzal do nedalekého polského Těšína, kde jsme navští vili krásnou restauraci. Velice si 
vážím toho, že si na nás udělal čas. Celý oběd se nesl v dobré a velice příjemné atmosféře.  
Každý z nás si mohl objednat z bohatého výběru nevšedních jídel. Během oběda nám pan 
Drahoš poděkoval za dobrou práci. Ještě jednou bych chtěl za toto pozvání panu Drahošovi 
poděkovat. Děkuji!“

3. místo: Lucie Sta� nská (sekretářka, 16 let ve FINDIRu)
Luci, jak hodnotíš celou kampaň zaměstnanec FAIR PLAY? 
„Když se před rokem spusti la tato kampaň, která odstartovala téměř raketovým tempem, 
přijali ji mnozí kladně a s očekáváním, jiní ji odmítali a kriti zovali. Ukázalo se ale, že se tí mto 
dá najít zajímavý způsob vyjádření vzájemného respektu, úcty a pomoci. Myslím si, že tento 
projekt je dobrý nápad a oceňuji, že se značná část zaměstnanců zapojila. Změnit chování 
lidí je vždy obtí žná věc. Spousta z nás ale pochopila, že poděkováním či pochvalou se mohou 
zlepšit vztahy. A to je to, co je důležité. Mně se systém poděkování touto formou líbí. Když 
můžu, pomůžu. Děkuji všem, kteří mi udělili lipový list, vážím si toho a těší mě to. A ať už 
bude kampaň pokračovat či jednou skončí, hrajme vždy fair play.“

3. místo: Marcela Ćmielová (sekretářka, 10 let ve FINIDRu)
Marci, co bys vzkázala všem kolegům v souvislosti s kampaní zaměstnanec FAIR PLAY?
„Poděkovat za pomoc, ochotu a vstřícnost je samozřejmostí . Jsem ráda, že to v naší fi rmě 
funguje a umíme si poděkovat. Dostat lipový list je pro mě fajn pocit, že jsem užitečná. Urči-
tě budu v této kampani pokračovat. Všem ostatním, kteří ještě list nenapsali, můžu vzkázat, 
ať to zkusí taky.“

Jsme rádi, že kampaň FAIR PLAY je úspěšná. Velké množství udělených lipových listů ukazu-
je, že je mezi námi spousta kolegů, kteří jsou slušní, čestní a ochotní pomoci. A také to, že si 
umíme všímat jeden druhého a umíme si poděkovat. Vždyť od začátku kampaně do konce 
listopadu 2016 jsme si dohromady předali neuvěřitelných 1233 lipových listů! A tak nezapo-
meňte, pokračujeme i v tomto roce. Vyhodnocení bude opět na vánočním večírku na konci 
roku.

Zeptali jsme se vás, co pro vás znamenají hodnoty:
 

Slušnost
„Slušné jednání mezi námi, pozdrav, úsměv, prohodit spolu pár slov.“
(Soňa, 1,5 roku ve FINIDRu, ruční práce)

„Hezké chování, umění pozdravit, usmát se na sebe navzájem. Snažit se vyjít vstříc, poděko-
vat.“  (Eva, 12 let FINIDR, obsluha závěsu)

„Slušnost pro mě byla v bývalé práci priorita a i zde v tomto pokračuji. Nemluvíme mezi 
sebou vulgárně a chováme se k sobě mile.“  
(Jan, 6 měsíců ve FINIDRu, strojník ve výrobě)

Důvěra
„Věřit si mezi zaměstnanci navzájem. Věřit, že dostanu od svých spolupracovníků kvalitní 
práci a já zase předám kvalitní za sebe. Věřit ve vedení, že fi rmu umí vést správně. 
A věřit sám v sebe.“

„Nejdůležitější je pro mě důvěra mezi kolegy. Předáváme si veškeré informace a neděláme 
si naschvály. Díky důvěře nám jde práce lépe.“ (Daniel, 5let ve FINIDRu, ti skař)

Naše hodnoty 

Chcete vidět kvalitní dokumenty 

z celého světa? Zajděte si na festival 

Jeden svět. 

Jeden svět během 19 let 

vyrostl v největší dokumentární � lmo-

vý festival s tematikou lidských práv 

na světě. Pořádá jej společnost Člověk 

v tísni. Spojujícím prvkem uváděných 

� lmů je letos téma spolupráce.

Jeden svět v našem regionu
Během března probíhalo promítání 

v Českém Těšíně, Třinci, Karviné, 

v dubnu jej můžete navštívit v Ostravě 

(více na www.jedensvet.cz).

Festival Jeden svět v číslech
• 33 měst v ČR navštíví Jeden svět 

• 23 � lmů uvádí v premiéře 

• 12 � lmů v české či slovenské 

   produkci

• � lmy zavedou publikum do 70 zemí
• 121 dokumentů v 15 tematic-  
   kých kategoriích představí letošní   

   program

• 3 dokumenty o autismu
• 7 � lmů se odehrává na Ukrajině  
   nebo v Rusku
• 4 � lmy s transgender tematikou 

• 119 387 lidí navštívilo Jeden svět 

   v roce 2016

Jeden svět

www.jedensvet.cz

Festival dokumentárních fi lmů
o lidských právech
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Monika Ocieczková, Šárka Adamčíková
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Zuzana Baranováz ti skárny

Uplynulo již osm let ode dne, kdy byl na Albrechtově střední škole 
otevřen čtyřletý studijní obor s maturitou – polygra� e. 

„Klíčovým partnerem je od počátku jeho 
vzniku ti skárna FINIDR. Zázemí oboru po-
lygrafi e bylo intenzivně budováno a v roce 
2015 se Albrechtova střední škola stala 
členem Svazu polygrafi ckých podnikatelů. 

V roce 2016 odbor školství, mládeže 
a sportu MS kraje povolil otevření tolik 
žádaného učebního oboru ti skař na po-
lygrafi ckých strojích. Spusti la se masivní 
náborová kampaň, jejíž součástí  byly 
i dny otevřených dveří. První se konal 

5. listopadu 2016 ve FINIDRu, na jehož průběhu se akti vně podíleli studenti  oboru polygra-
fi e. Dny otevřených dveří Albrechtovy střední školy již tradičně proběhly na začátku prosince 
loňského roku a února roku letošního. Ve školních polygrafi ckých dílnách byl připraven pestrý 
program, který završila exkurze do ti skárny FINIDR. 

Je za námi kus dobré práce a ještě větší před námi. Nezbývá, než ti skárně FINIDR poděkovat za 
intenzivní spolupráci a vzájemně si popřát dostatek uchazečů s chutí  uspět v oborech s tradicí 
a budoucností . V oborech ti skař na polygrafi ckých strojích a polygrafi e.“

                        Markéta Březinová, ASŠ
   

Den
s ti skárnou

Novou výdejnu jídel si užíváme už tři měsíce. Od poloviny února 
si můžeme oběd vychutnat s příjemnou hudební kulisou a jistě 
vás potěší informace, že v průběhu jara ozdobí stěny jídelny vel-
koformátové obrazy.

Děkujeme vám za pozitivní reakce, zde uvádíme některé 
z nich:

„Jídelna je sice daleko, ale je pěkná. Jídla výborné, hlavní jídla, ty jsou vynikající.“ 
„Moc se nám tady líbí! Děkujeme!“
„Je to tady fajn, konečně změna k lepšímu. Jen tak dále!“

Děkujeme za vaše ohlasy, jak kladné, tak i za doporučení ke zlepšení. Všichni společně 
máme stejné přání a sice dobře se ve své pauze naobědvat a navíc v příjemném prostře-
dí. Díky všem našim postřehům se může tato služba zdokonalovat.

Odpovědi na vaše dotazy a podněty:

„Mohl by někdy být v nabídce přes týden i smažený sýr?“ 
– Zařadíme do jídelníčku.
„Byla by možnost teplého čaje nebo kávy?“ 
– Automat na kávu či čaj je stále v řešení.

Možná jste zaznamenali, že se nyní k salátům opět vydává klasické pečivo a také došlo 
ke změně u smažených jídel, kde se změnil způsob obalování.

V oblibě jsou páteční „dezerty“, 
které dostáváme v rámci ceny 
klasického obědu.

Novinkou je také polský jídelníček.

Okénko 
 z jídelny

V případě jakýchkoliv přání, dotazů či 
stí žností  se obracejte na Zuzanu Baranovou, 
email: zbaranova@fi nidr.cz nebo na
tel. 558 772 216, taky osobně v kanceláři 
Marketi ngu, ve 2. patře.

V minulém roce jsme začali 
s pořádáním veletrhů pracovních 
příležitostí ve FINIDRu. Tento rok 
budeme pokračovat a opět vítat 
všechny zájemce o práci u nás.  

Poslední únorový den jsme přivítali 

celkem 63 zájemců o práci a těch, 

kteří se k nám chtěli podívat. Pro 

všechny návštěvníky byla připravena 

prezentace o naší tiskárně a informace 

o volných pracovních místech.  Po 

prezentaci a následné diskuzi, měli 

všichni účastníci možnost podívat se 

do výrobní haly a vidět pracoviště, pro 

které máme volná pracovní místa. 

Tato akce není jen akcí náborovou. 

Společně s kolegyněmi Marylou 

Adamčíkovou, Monikou Ocieczkovou, 

Zuzkou Baranovou a Míšou Špačkovou 

jsme se snažili seznámit veřejnost 

s naší � rmou a zvýšit tak povědomí 

o tiskárně v regionu. 

Výsledkem našeho snažení jsou za-
tím čtyři noví zaměstnanci, které 
tímto u nás vítáme.

DĚKUJEME VŠEM NAŠIM ZA-
MĚSTNANCŮM ZA DOPORUČENÍ 
TÉTO AKCE SVÝM ZNÁMÝM. 
DÍKY VÁM TO MÁ SMYSL!
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Maryla AdamčíkováLenka Kantorováz ti skárny

F i n i d r a k24

Z důvodu lepšího propojení vzájemné spolupráce 
kolegů z oddělení pro český, slovenský a polský 
trh jsme na začátku roku spojili dvě kanceláře 
v 1. NP do jednoho celku. Původní kancelář con-
trollingu byla přestavěna a vybavena pro větší 
počet pracovníků. Ti se společně s ostatními ko-
legy ze svého oddělení přemístili do těchto dvou 
kanceláří, které jsou nyní uzavřeny do jednoho 
prostoru.

Jirko, jak celá přestavba i přesun probíhaly a jak se 
vám v novém prostředí pracuje? Splnilo se vaše oče-
kávání o lepší vzájemné spolupráci?

„Již minulý rok jsem společně s Mirkem Klosem a kolegyněmi 
z českého obchodního oddělení hledal možnosti , jak naše dvě 
kanceláře, ve kterých jsme působili, propojit. Nápadů bylo několik 
a nakonec zvítězil projekt s výměnou a přestavbou místa kancelá-
ře controllingu  a kolegů z rakouského trhu. Přesuny a přestavba 
probíhaly nečekaně hladce, a 15. 2. jsme mohli všichni dýchat 
čerstvý vzduch nové kanceláře. Celý náš československopolský ob-
chodní tým je velmi spokojen s novými prostory.  Výrazně se nám 
zjednodušila komunikace a lépe si předáváme informace týkající 
se našich klientů. Výsledek předčil naše očekávání.“

Marcelo, jsi ve FINIDRu již 12 let, po kolikáté ses 
přestěhovala a jak se Ti teď v jiné kanceláři pracuje?

„Za dobu, co ve FINIDRu pracuji, jsem se stěhovala 5x. Z toho 2x 
do stejných prostor. Mé nejkratší působení v kanceláři byly 
3 týdny. Jednalo se o předposlední stěhování, které umožnilo 
si s kolegy z českého trhu kanceláře vyměnit. Ať jsem se dříve 
stěhovala kamkoliv, vždy se jednalo o orientaci kancelářských 
prostor na jižní světovou stranu. Poprvé sedím na opačné světové 
straně a myslím si, že obzvláště v parném létě plně ocením jednu 
z největších devíz mé nové kanceláře, kterou je bezesporu právě 
severní strana. Zatí m jsem v nové kanceláři krátce, ale rychle jsem 
si zvykla. Myslím si, že je velikostně akorát, dobře situovaná 
a pěkně dispozičně řešená.“ 

Kancelář controllingu nyní najdete na opačné straně chodby, 
za sekretariátem. Kolegyně z rakouského trhu se přemísti ly 
do bývalé kanceláře českého trhu.

Od konce roku se mohli také těšit z nově vybavené kanceláře pra-
covníci z oddělení kvality, kteří po výstavbě haly měli jen provizor-
ní nábytek zapůjčený z jídelny. Novým nábytkem jsme počátkem 
roku vybavili kanceláře údržby nacházející se rovněž v nové hale.

Děkujeme fi rmě ACTUAL PRO s.r.o. za hladký průběh všech re-
konstrukcí, které u nás provádí ve spolupráci se stolařem panem 
Zbochem. Těší nás bezproblémové jednání i celková realizace 
a dodržování termínů, které je pro naše realizátory samozřejmé. 

Dobré spojení

BONY, 
BONY...

Jaro je už tady, i tak vám 
přinášíme zimní vzpomínku 
z Vánočního večírku ve stylu 
Retro Československo. 

Závěr roku patří v naší ti skárně pravidel-
ně k této zábavě, která je nejnavštěvova-
nější fi remní akcí vůbec. V letošním roce 
jsme měli opět rekordní účast. Celkem se 
nás veselilo 385. 

A jak to celé probíhalo?

Úvodní slovo měl pan Drahoš. Protože 
jsme se v naší ti skárně rozrostli
o spolupracovníky z Polska, zahajoval 
společně s ním i Tomáš Roman, který 
přivítání vti pně překládal. Tento netra-
diční úvod nás mile překvapil.  Po 
dvojjazyčném úvodu nastoupil 
Tomáš Klučka s hudební 
ti povací soutěží, která hned 
na začátku už prostě nesmí 
chybět. Nejen proto, že se 
hraje o lahvinku výborného 
rumu, ale hlavně, že nás to 
všechny moc baví. A proto jste 
Mira Žbirku, Mariku Gombitovou 
nebo Janu Kratochvílovou nemohli nepo-
znat. Díky Tome za perfektní přípravu!

Snad největším hitem večírku byl TUZEX. 
Starý známý tuzex, kde jsme si moh-

li pořídit balíčky s indulonou, alpou, 
céčky, skleněnými kuličkami, versati lkou, 
síťovkou – kaprovkou nebo rubikovou 
kostkou. Všichni jsme mohli zavzpomínat 
na známou dobu již minulou se závodní-
mi průkazy v kapse.

Pořizovali jsme je - jak jinak, než za bony, 
které samozřejmě tu a tam nabízeli dva 
veksláci v průběhu celého večírku. Určitě 
jsme každý na jednoho z nich narazili. 
Díky nákupu bonů se toti ž sešla pěkná 
částka na dobročinné účely, kterou jsme 
ještě vylepšili nákupem losů do tomboly. 
Děkujeme!

Večerem nás provázel Standa Hložek, 
který nás bavil svými hity Holky z naší 
školky a dalšími retro vzpomínkami. 

Nechyběli Olympici revival aneb kapela 
Hec, české a slovenské hity 80. let. 

Foto koutek už je součástí  každé 
akce. Zvěčnit jsme se mohli 
v prvním patře nad sálem, 
a protože zájem byl veliký, 
prodloužili jsme i tuto atrakci 
do pozdních nočních hodin. 

Mohli jsme si také vyzkoušet 
kaskádové retro PC hry z této doby 

anebo házení čáry s céčky. Věřím, že 
jsme si to všichni moc užili.

Letos se sejdeme 22.12.2017 opět v KaSS 
Střelnice v Českém Těšíně.

Podniku zahraničního obchodu Tuzex
v hodnotě padesát Kčs na nákup exportního zboží.

Platnost do 22. 12. 2016

Ráda bych na závěr poděkovala kolegům 
za pomoc s přípravou, organizací a reali-
zací večírku: Šárce, Míše, Krystyn 
a Lindě za pomoc u prezenček, Marci 
a Lence u závodních průkazů, Moni 
a Zuzce za realizaci Tuzexu, Marci 
a Lucce za organizaci tomboly, Tomovi za 
přípravu hudební soutěže, Rosťovi a Hon-
zovi za odvoz věcí na večírek a za odvoz 
z večírku zase Michalovi, Mirkovi, Míše 
a Honzovi. Bez Vás by večírek nemohl být 
tak vydařený. Díky!
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5 otázek pro…o nás

Honza se zeptal
Michaely Špačkové

specialisty na vzdělávání

Petr se zeptal
Jana Šamšuly

směnového mistra ti sku
F i n i d r a k

Lenka Marszalková
technik procesu

se zeptala
Petra Brennera

vedoucího provozu ti sku

Jak trávíš svů
j volný čas? 

Mám rád vytrvalostní sporty, běh, triatlon, jednou 

bych chtěl dát B7.

Jak ses dostal do Českého Těšína?

Do Českého Těšína jsem se dostal přes kamarádku 

z univerzity, řekla mi, že ve FINIDRu hledají ti skaře,

tak jsem sedl na vlak a přijel jsem.

Jak dlouho děláš v polygrafi i?

V polygrafi i dělám už 24 let, máme to v rodině.

Můj táta je také ti skař.

Co plánuješ do budoucna?

Doufám, že letos ukončím

studia na univerzitě 

a po dlouhé době vyrazím 

na dovolenou.

Co napíšeš o sobě?

Jsem opti mista,

zábavný, veselý,

rád pomáhám

ostatním.

se zeptalase zeptalase zeptalase zeptala
Petra BrenneraPetra BrenneraPetra Brennera

vedoucího provozu ti skuvedoucího provozu ti skuvedoucího provozu ti sku

o nás

Míša se zeptala
Jana Lukeše

referenta zákaznického servisu
pro francouzský trh
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se zeptala
Jana Lukeše

referenta zákaznického servisu
pro francouzský trh

Co nejzajíma-

vějšího se ti za
tím 

v práci přihodilo?

Jsem tu krátce na to, abych 

měl plno zajímavých zážitků. 

Ale například se mi stalo, 

že než jsem vyšel z areálu, 

tak mě zastavili dvě auta 

a ptali se mě, jestli 

nechci někam svézt. 

Jsou to drobnos-

ti , co dokážou 

hodně potěšit.

Jak obvy
kle

trávíš vo
lný 

čas?

Rád hraji deskové hry, 

lezu po skalách, jezdím 

na kole. Ale taky se rád podívám 

na pěkný fi lm nebo si v zimě zajdu 

na pár plesů.

Máš už jas
no, kam vyrazíš

na letní dovolenou?

V létě budu opět průvodcovat na horách pro jednu 

brněnskou cestovku, se kterou letos pojedu do

Švýcarského Davosu. Nic jiného naplánovaného nemám, 

ale nudit se určitě nebudu.

Jaká tři 
slova Tě nejvíce vy

stihují?

Vysoký – v davu sloužím jako orientační bod. Lidé na

koncertech mě prosí, abych se posunul o kousek vedle.

Ukecaný – jak moc, musí posoudit jiní. 

Akční – mám rád výzvy a dobrodružství.

Čteš rád knihy?

Někdy mám období, kdy čtu hodně a pak měsíce nečtu vůbec. 

Poslední rok jsem četl hlavně věci do školy a to se čte ne vždy 

s radostí .

Líbí se ti práce ve FINIDRu?
Práce ve FINIDRu se mi líbí, poznala jsem během svého 
zatí m krátkého působení také spoustu zajímavých a skvělých 
lidí, kteří mají můj obdiv. 

Co děláš ve volném čase?
Volný čas trávím spíše akti vně. Mám většího psa, se kte-
rým často podnikám dlouhé procházky a túry po okolních 
horách. Chodívám běhat, sem tam píšu nějaké „myšlenky 
do šuplíku“ a snažím se mít chvíli i na čtení klasické 
literatury. Mám ráda příběhy.

Co si s sebou vezmeš na pustý ostrov?
Určitě pejska, protože je neustále plný opti mismu, 
kterým často nabíjí i mě. A taky kávovar, kdyby přece 
jen byla na ostrově elektřina.

Jakou letos plánuješ dovolenou?
Chtěla bych se znovu podívat do Skandinávie 
a projít si severské národní parky, ve kterých jsem 
ještě nebyla. Je tam úžasná příroda, to je pro mě 
velký odpočinek a zároveň velký zážitek. Sbalím si 
stan, a pokud to půjde, vyrazím.

Kdybys chytila zlatou rybku, co by 
sis přála?
Třeba neustále plnou lednici i psí misku, 
protože nerada nakupuji.

Jsi ve FINIDRu nový, jak se Ti tady líbí?

Ve FINIDRu se mi líbí, je tady pro mě všechno nové.  Poznal 

jsem hodně nových, příjemných lidí a poznávám tady pro 

mě nové technologie.

Co nám můžeš o sobě říct? 

Pocházím ze severu Čech, na severu Moravy se vyskytuji 

už 19 let.  Jsem ženatý, mám dvě dospělé děti  a jednoho 

vnoučka.

Nastoupil si před Vánoci, jak se Ti líbil vánoční 

večírek, kterého ses zúčastnil? 

Na večírku se mi líbilo, zejména retro program. Připomnělo 

mi to moje mládí, když jsem sháněl bony na džíny.

Co tě dokáže rozesmát a co naopak pořádně 

vytočit?
Rozesmějí mě rozumy, které říká můj vnouček a taky 

Sheldon z Teorie velkého třesku. Nejvíc mě vytáčel syn 

v pubertě.

Abychom to trošku odlehčili, jak moc zasahu-

ješ do chodu své domácnosti, vaříš nebo třeba 

myješ okna?
Doma dělám zásobovače. Sem tam něco uvařím, ale hlavně 

se snažím doma při úklidu nepřekážet.
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Šárka Adamčíkováo nás

Kukátkem...                   
Vítáme nové kolegy, kteří k nám nastoupili v posledních třech měsících. 

Renata Białek
dělník ve výrobě

Roman Farář
dělník v expedici

Agnieszka Dominika Bartas
dělník ve výrobě

Lucie Bartečková
strojník ve výrobě

Petra Hubáčková
dělník úklidu

Pavla Fizková
strojník ve výrobě

Dominika Krypczyk
dělník ve výrobě

Michal Kubiena
manipulant ve výrobě

Anna Małgorzata Kłoda
dělník ve výrobě

Lenka Kočišková
strojník ve výrobě

Jan Kubiena
týmový strojník ve výrobě

Petra Krytinářová
strojník ve výrobě

Natalia Maria Klocek
dělník ve výrobě

o nás

Kinga Kisiała
strojník ve výrobě

Hana Kumarová
strojník ve výrobě

Monika Gluszná 
dělník ve výrobě

Vítězslav Neděla
týmový strojník ve výrobě

Jakub Marszalek
strojník ve výrobě

Pavla Lasotová
dělník úklidu

Andrzej Parszcz
strojník ve výrobě

Mikuláš Pelech
manipulant ve výrobě

Sára Sedláčková
dělník ve výrobě

Ján Ruman
pomocný tiskař

Pavel Pezlar
ostraha majetku

Šárka Vargová
strojník ve výrobě

Dorota Magdalena Witaszek
strojník ve výrobě

Lubomír Stařičný
instalatér

Miroslav Staszko
asistent referenta kooperace

Barbara Czesława Żyła
strojník ve výrobě

Adam Maciej Skoczylas
manipulant ve výrobě

Jan Lukeš
referent zákaznického servisu

Kamila Kolínková
referent zákaznického servisu
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tudy z nudy
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Hledáte nedaleký a možná i trochu nevšední 
cíl pro rodinný výlet? Pak by vás mohl, stejně 
jako mě, nadchnout skanzen Vychylovka, neboli 
Múzeum kysuckej dediny ve Vychylovke, ležící 
jen 34 km od hraničního přechodu Svrčinovec. 

Vychylovka je malebné místo ležící v Chráněné krajinné oblasti  
Kysuce v údolí Chmúra, kde se díky lidové architektuře vrátí te 
v čase i o několik století  nazpátek. 

Málokdo ví, že právě Vychylovka je místem, kde se fi lmoval známý 
český fi lm Želary. Proto ať už jste příznivcem tohoto fi lmu, nebo 
jen toužíte poznat, jak žili slovenští  horalé, pak neváhejte a vyraz-
te od května do října právě na Vychylovku. 

Kromě procházky kouzelným údolím a prohlídky dřevěnic se 
můžete povozit i po lesní úvraťové železnici, která ještě prakti cky 
donedávna sloužila k přepravě vytěženého dřeva mezi Kysucemi 
a Oravou. Můžete jet vláčkem poháněným parní lokomoti vou, ale 
i drezinou – neboli samostatným lehkým kolejovým vozíkem pro 
max. 5 osob - ve které dosáhnete vrcholu téměř 1000 m n. m., 
a kde na vás čeká fascinující pohled na kysuckou a oravskou pří-
rodu. Díky troše turisti ky a výstupu na rozhlednu na Beskydském 
sedle tak zažijete možná i trochu dobrodružství. 

Pokud se rozhodnete pro poněkud jednodušší variantu a zvolíte 
vláček, počítejte s cca 20 minutami jízdy. A co je hlavní, nezapo-
meňte si před jízdou nasadit sluneční brýle, abyste neměli, stejně 
jako já, saze, které chrlí lokomoti va spolu s párou, po pár metrech 
v očích… stačí, že je budete mít všude jinde na sobě.

V Múzeu kysuckej dediny si můžete prohlédnout lidovou architek-
turu od salaše, přes kostel, kovárnu až po hospůdku se slovenskou 
kuchyní, kde se dá, jak jinak než tradičně, dobře najíst. My si 
pochutnali na výborných pirohách, haluškách a kyselici. 

Pro milovníky Želar je k vidění malinký bílý kostelík, ve kterém 
ve fi lmu farářoval Miroslav Donuti l, ale i pila, kde pracoval Joza 
a v neposlední řadě i tradiční roubenky a překrásná příroda… To 
všechno najdete na jednom místě nedaleko Nové Bystrice, 
v autenti cké krajině, kde na vás dýchne atmosféra dávných časů. 

   Otevírací doba: 
   1. května - 31. října
   Po - Pá: 9 - 17 hodin
   So - Ne: 9 - 18 hodin

   Vstupné: 
   dospělí - 4 EUR
   děti /studenti /důchodci - 2 EUR

   Více informací na: 
   www.vychylovka.sk,  www.kysuckemuzeum.sk

Vychylovka

Eva KostkováŠárka Adamčíkováo nás

Jak jste spokojeni                    

Gabriela Byrtusová
(snášení)

„S prací u nás ve FINIDRu jsem spokojená a zároveň jsem 
ráda, že pomáhám vyrobit to, co mne celý život baví – 
číst knihy.“

Robert Odrobina
(strojník ve výrobě - řezání)

„Na svém místě jsem spokojený. Dostal jsem práci, 
která mi opravdu jde a vyhovuje mi to.“

Monika Váchová
(strojník ve výrobě – skládání)

„Jsem ráda, že jsem získala práci zde ve FINIDRu, kde se 
mohu uplatnit ve svém oboru.  Díky skvělému kolekti vu 
a prima vedení, chodím do práce s dobrou náladou  
a těším se do ní. Téměř denně se něco nového učím 
o pekelném stroji MBO a i když se mě snaží kolikrát 
nachytat, tak díky skvělým holkám Lence Marszálkové, 
Zdence Szokalové, Evě Debrecenyiové a dalším, co mi 
s velkou trpělivostí  vždy přispěchají na pomoc, ho už 
téměř plně zvládám. Knihy mě provází od dětství a je 
skvělé se podílet na jejich výrobě. Je to práce, která má 
smysl a baví mě. Takže díky všem, kteří mi umožnili 
a umožňují zde pracovat.“                                                 

Izabela Stuchlik 
(dělník ve výrobě – snášení pro šití )

„Práce u nás ve FINIDRu mi dala hodně zkušeností . 
S pomocí kolegů jsem se naučila, jak fungují nové 
stroje a pozice. Chtěla bych jim poděkovat za jejich 
trpělivost a pochopení. Jsem velmi spokojená s pra-
cí v takové dobré společnosti . Doufám, že tady díky 
spolupráci a ochotě získám nové dovednosti  
a zkušenosti .“
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Dagmar Kempná, Zuzana Baranová na konecslavíme
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Jak na 
Výrobní příkazy / Zlecenie produkcyjne
Za poslední dva roky jsme ve slovníčku polygra-
fi ckých pojmů prošli celý postup výroby knihy, 
různé druhy vazeb, typy zušlechťování a jiných 
specialit. V tomto roce jsme se rozhodli jít ještě 
více do hloubky a představit vám zákulisí naší 
výroby. Navíc s překladem do polštiny.

Pojďte se s námi podívat, co všechno je potřeba připravit pro 
hladký průběh výroby. Co je to výrobní příkaz, jak vypadá 
a k čemu slouží?

Výrobní příkaz je alfa a omega všech našich zaměstnanců. Obsa-
huje všechny důležité informace, podle kterých se kniha vyrábí.  
Výrobní příkazy pro ti sk a knihařské zpracování se liší, ale obojí 
obsahují stejné základní pojmy, které si v tomto díle vysvětlíme.

Zákazník
Klient

VP = Výrobní příkaz
Zlecenie produkcyjne

Název zakázky
Nazwa zamówienia

Příznak (D, K, ...)
Symbol (D, K, …)

Číslo zakázky
Numer zamówienia

Zkratka obchodníka, 
zákaznického servisu
Skrót handlowca, działu 
obsługi klienta

Poznámka
Uwagi

Podstawowe dane o 
tekście: (blok książkowy) 

Nakład
Oprawa
Typ połaczenia
Format bloku
Kolorystyka
Miara w głowie
Cięcie w głowie

Objętość
Str./TA
Ilość TA
Str./KA
Ilość KA
Miara w grzbiecie
Freza

1

2
3

4 5

6

7

8

  9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

1 - Je předpis pro výrobu určitého produktu. Obsahuje seznam důležitých 
položek, které popisují proces, jak se má daná zakázka vyrobit.
Jest to instrukcja wytworzenia danego produktu. Zawiera listę ważnych 
informacji dotyczących każdego etapu produkcji.
4 - „Z“ = zákazník bude přítomen u ti sku (knihaření)
„Z“ = klient będzie obecny przy druku (oprawie introligatorskiej)
„D“ = jedná se o doti sk (zakázka se už u nás min. jednou vyráběla)
„D“ = dodruk (zamówienie, które było już u nas przynajmniej raz 
drukowane)
„K“ = část zakázky (některé operace) se vyrábějí v kooperaci
„K“ = część zamówienia (niektóre operacje) wykonywana jest 
w kooperacji
„T“ = technologicky náročná zakázka
„T“ = zamówienie technologicznie skomplikowane
„P“ = zákazka pro nového klienta - „P“ = zamówienie dla nowego klienta
„C“ = zakázka je vyráběna na FSC papíru
„C“ = zamówienie jest drukowane na papierze FSC
5 - Šesti místné číslo, které je přiděleno dané zakázce od přijetí  objednávky 
po fakturaci.
Sześciocyfrowy numer, który posiada każde zamówienie od początku 
produkcji aż po wystawienie faktury.
7 - Upřesňující informace k dané zakázce. Nutno vždy číst.
Dodatkowe i dokładniejsze informacje dotyczące zlecenia, które obow-
iązkowo należy przeczytać.

9 - množství, které si zákazník objednal
ilość książek zamówionych przez klienta
10 - V1, V2, V4, V7, V8a, V8b, V8c, Flexo, FlexoF a další
V1, V2, V4, V7, V8a, V8b, V8c, Flexo, FlexoF i inne
11 - lepená, PUR, tavné nitě, šitá 
klejona, klej PUR, szycie nicią termoplastyczną, szyta
12 - velikost vnitřku knihy po fi nálním ořezání na 3-řezu
rozmiar wnętrza po 3cięciu
13 - počet barev na ti skovém archu z líce a rubu (např. 1+1, 2+2, 4+0, apod.)
ilość kolorów na arkuszu drukarskim z awersu i rewersu (np. 1+1, 2+2, 4+0, itd.)
14 - vzdálenost textu, popř. objektu po ořezu od hlavy
odległość tekstu, ewentualnie objektu po trójnożu od głowy
16 - počet stran  - ilość stron
17 - určuje počet stran, které jsou vyřazeny („naskladány“) na ti skovém archu
określa ilość stron, które są zmontowane (ułożone) na arkuszu drukarskim
18 - počet ti skových archů - ilość arkuszy drukarskich
19 - určuje počet stran jedné knižní složky
ilość stron w jednej składce książkowej
20 - počtu knižních složek - ilość składek książkowych
21 - vzdálenost textu, popř. objektu po zaklížení od hřbetu
odległość tekstu, ewentualnie objektu od głowy po zaklejeniu grzbietu

Finidráčkům

...k pracovnímu výročí

Iveta Zapletalová, knihárna
Regina Sikorová, předti sková kontrola
Brigita Konečná, správa a údržba budov
Richard Konečný, údržba strojů
Růžena Szeleová, knihárna
Monika Ocieczková, marketi ng
Robert Odrobina, ti sk
Grzegorz Marek Skoczylas, knihárna
David Hruška, knihárna
Zuzana Baranová, marketi ng
Roman Hansmann, ti sk
Marzena Stehura, knihárna
Helena Szewieczek, zákaznický servis
Adéla Gletová, ti sk
Klára Václavková, knihárna

Štěpánka Bajtková, knihárna         5 let
Marcela Ćmielová, sekretariát      10 let
Marti n Čelechovský, expedice      10 let
Libuše Fišnarová, ti sk          10 let
Edita Svatoňová, knihárna       10 let

Všechno nejlepší

...k významným narozeninám

Marta Gubišová, 
ti sk

Monika Rešová, 
ti sk

Eva Břinková, 
k odchodu do důchodu

Radomír Lakota, 
plánování

• Samuel Gaborčík, mamince Kateřině Gaborčíkové

• Patrik Prchal, tatí nkovi Radomíru Mojžíšovi

• Barbora Juřičková, tatí nkovi Romanu Juřičkovi
   a
• Valerie Oszeldová, tatí nkovi Filipu Oszeldovi

• Petr Tománek, mamince Andree Tománkové
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David Valíček, Maryla Adamčíkována konec

Trhaná vepřová plec
se sýrem a BBQ jablečnou omáčkou v housce

Milí kolegové,
vyhlašujeme další fotosoutěž. Tentokrát nás zajímá, „Kde všude čteme Finidrak?“ Posílejte fotky 
nejzajímavějších míst, kde se Finidrak dostane.
Své příspěvky zasílejte do 30. listopadu 2017 na adresu madamcikova@fi nidr.cz , popř. osobně doručte 
na sekretariát.

Pravidla soutěže: 
• zapojit se mohou všichni zaměstnanci naší ti skárny FINIDR 
• za osobu lze zaslat max. 3 snímky 
• fotografi e s kontaktem a souhlasem s prezentací posílejte v elektronické podobě do 30. 11. 2017 
   na email: madamcikova@fi nidr.cz nebo osobně doručte na sekretariát.

Vyhodnocení proběhne na Vánočním večírku dne 22. 12. 2017. Hrajeme opět o zajímavé ceny. 
Těšíme se na Vaše skvělé úlovky!

FOTOSOUTĚŽ 
„Kde všude čteme Finidrak?“

Navštivte v březnuknižní veletrhy

Tradice od roku 197025 000 návštěvníků ze 124 zemí světa
25 000 odborníků z různých oblastí
               knižní kultury

Počátky veletrhu spadají do 17. století
200 000 návštěvníků

04

2016

Naše výhody

Den otevřených dveří

Pirožky a pelmeně

Leipziger Buchmesse

newsletter
VŽDY KVALITNĚ A VČAS

1 / 2015

Tento e-mail obsahuje vyžádané komerční sdělení společnosti FINIDR, s.r.o., Lípová 1965, 737 01 Český Těšín, IČ: 60778172,  

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 24.02.1994 oddíl C, vložka 6749, zasílané v rámci činnosti služby Novinky e-mailem.  

Pokud si dále nepřejete tuto službu využívat, můžete se odhlásit ZDE.

Vážení obchodní partneři, máme tady jaro a s ním první letošní číslo newsletteru z naší tiskárny, který je ve znamení dvou 

ocenění, jednoho splněného snu a produktové novinky. 

Přejeme Vám dny zalité sluncem a inspirací.

Potah  Curious TouchRádi Vám představujeme potah 
se sametovým povrchem, díky 
kterému získá Vaše kniha smyslný 
rozměr. Potah Curious Touch si 
můžete vybrat ve více barevných 
variantách. Když navíc přidáte 
parciální lak nebo ražbu, výsledek 
bude dokonalý. Sáhněte si a ucítíte 
ten rozdíl…

Evropská oceněníVelmi si vážíme Vaší důvěry, díky které můžeme 

společně s Vámi vytvářet krásné knihy. 
Státní cenu udělenou za nejkrásnější knihu  

Rakouska získala kniha „Museum der Träume“, 

kterou jsme měli tu čest tisknout pro naklada-

telství Brandstätter.Mezi nejkrásnější knihy 5. ročníku soutěže  

International Creative Media Award organizova-

né International Editorial-Design and Research 

Forum získala bronzové místo v kategorii Art 
Books kniha „Listy Oĺge“, 
kterou jsme měli tu čest 
tisknout pro Vydavateľstvo 
Slovart. 

Nakladatelstvím a auto-
rům gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů.

Vozíček KlárceZáleží nám na okolí, ve kterém působíme a pravidelně se věnujeme také charitativní činnosti. Vždy  

se snažíme podpořit nebo pomoci konkrétním projektům a jednotlivcům. Na konci měsíce ledna náš 

tým FINIDR pořídil třináctileté slečně Klárce Hospůdkové elektrický vozíček, který jí usnadní život.  

Věříme, že sny se mají plnit.

FINIDR, s.r.o.
Lípová 1965, 737 01 Český Těšín, Česká republika 

tel: +420 558 772 279  fax: +420 558 772 221 e-mail: tiskarna@finidr.cz

www.finidr.cz

1. Vepřovou plec na povrchu osolte, potřete paprikou 
    a česnekem.
2. Půlky cibule a půlky jablek opečte v pekáči, zalijte vodou do     
    jedné čtvrti ny a pečte při teplotě 135 stupňů asi kolem 2 hodin,   
    dokud maso nebude měkké.
3. Po vytažení masa z trouby vložte jen čistě maso do misky 
    a za pomoci vidličky maso natrhejte.
4. Výpek, jablka a cibuli rozmixujte v koktejlovém mixeru nebo   
    tyčovým mixerem a přelijte tí m natrhané vepřové maso.

5. Přidejte nastrouhaný cheddar sýr a celou směs vložte do 
    předpečené burgerové housky nebo i čerstvé kaiserky.

Tip: Když si budete chtí t udělat svačinu na cestu ssebou, zabalte 
masovou směs s nasekaným salátkem do torti lly, můžete i dopéct 
na venkovním grilu a máte skvělé tapas i na super párty.

     Dobrou chuť!

4 porce 

Vepřová plec  900g
Paprika uzená   80g
Cibule žlutá 700g
Jablka   600g
Tymian     20g
Šalvěj     20g 
Sůl/pepř    20g
Česnek    60g
Bílý Cheddar sýr 200g

Hledáte odpočinek v krásné lokalitě

beskydských hor?

Rádi byste strávili pěkné chvíle v moderním

penzionu nebo v útulných chatkách?

Navštivte náš resort Nová Polana

v obci Dolní Lomná uprostřed nádherných Beskyd.

Všichni zaměstnanci tiskárny FINIDR mohou využít 

v rámci zaměstnaneckých výhod 50 % slevu

(ubytování včetně snídaně).

Těšíme se na Vás.

Ubytování si objednejte na čísle:

+420 777 488 707

MOBILNÍ APLIKACE

Stáhnete si naši Aplikaci „Nová Polana“ a budete mít vždy u sebe:

 aktuální informace o akcích a slevách

 přehled o tom, co se u nás děje

 jídelní lístek v polštině a angličtině

 a mnoho dalšího

„S chutí na hory“

www.novapolana.cz

Aplikace

ke stažění zde:



Finidrácký den 2017
Přijďte na tradiční
Finidrácký den
do resortu Nová Polana.

Vyloupněte si svou záložku,
ať nezapomenete,
že v sobotu 10. června 2017
to vše vypukne.

Těšíme se na Vás!

(Vstup pouze pro přihlášené zaměstnance a jejich rodiny.)

FINIDRÁCKÝ DEN
10. 6. 2017

Resort Nová Polana

2016

2015

2014


