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úvodník

Reliéfní lak
upoutá svým

Milí čtenáři, milí spolupracovníci,

3D efektem nejednoho čtenáře.

všichni si postupně uvědomujeme, v jak revoluční době dnes žijeme. Mluví se o ní jako o internetové, slyšíme pojmy jako digitalizace, robotizace, průmysl 4.0 apod. Toto, stejně jako vše nové,
přináší mnoho výhod ale na druhé straně rizika. V posledních letech došlo a stále dochází k velkému rozvoji internetu. Svět se pro nás takto zmenšil, máme informace o všem a prakticky ihned.
Zvykáme si na to, že jsme „online“. Díky „sociálním sítím“ můžeme být ve spojení s kýmkoliv
a kdekoliv. Informace, které jsme kdysi museli hledat v knihách doma či dokonce v knihovně,
máme po pár kliknutích v telefonu a neustále u sebe. Tyto nesporné vymoženosti však s sebou
nesou i různá úskalí. Jedním z nich je to, že máme na internetu takové množství informací, že
se v nich už ani někdy nemůžeme dobře orientovat. Horší však je to, že řada z těchto informací
je mnohdy nepravdivá nebo zcela úmyslně zkreslena či překroucena. Pokud pak ale tyto získané
informace považujeme za pravdivé a necháme se jimi takto ovlivnit, mohou být pak naše názory,
jednání a rozhodnutí špatná. Toto se samozřejmě netýká jen informací z medií či z internetu,
ale také tzv. „zaručených, pravdivých informací“, které občas prochází také naší firmou, ať už
z jakéhokoliv zdroje. Musím říct, že jsem sám těmito informacemi skutečně často velmi překvapen. Stále věřím, že drtivá většina z vás si uchovává zdravý selský rozum a dokáže rozpoznat fámy
a tzv. zaručené zvěsti. A samozřejmě, pokud máte pochybnosti, tak si takové informace můžete
jednoduše ověřit. Své dotazy můžete také vhodit do označeného boxu u recepce. Rád na ně
odpovím v rámci pravidelné rubriky „Kam kráčíme“. Chci se dále v letošním roce zaměřit na další
zlepšování otevřené komunikace v naší firmě a společně s vámi, mimo jiné, zamezit šíření fám.
Letošní rok se nám podařilo rozeběhnout mimořádně dobře, za což patří díky vám všem. Proto také věřím, že se to projeví nejen v kvalitě
produkce, produktivitě výroby, ale i v dalším zlepšení pozitivní atmosféry na pracovišti. To je ostatně určitě cíl každého z nás a také k tomu
bezpochyby může každý z nás svou měrou přispět.
S ohledem na současné chřipkové období bych rád také osobně popřál vám i vašim rodinným příslušníkům pevné zdraví.
Váš Jarek Drahoš
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V loňském roce v období od
27. 3. do 14. 4. jsme mohli využít velkou sběrovou akci pro
odložení nepotřebných elektrozařízení. Děkujeme všem,
kteří se do sběru zapojili!

Praha

Na cestách

Celkem se nám podařilo vysbírat 270 kg tohoto typu odpadu, nejvíce malých domácích
spotřebičů a kancelářské techniky.
Odevzdáním těchto vysloužilých přístrojů
jsme zajis�li jejich ekologickou recyklaci
a ušetřili jsme 181 kg CO2, což odpovídá
např. naje� 1 130 km malým benzínovým
autem.

Pojďme letos tuto akci zopakovat!
Oslavme společně DEN ZEMĚ a v průběhu
celého měsíce dubna donesme staré a nevyužívané elektrozařízení (vše, co funguje
na baterie nebo elektrický proud). Odložit
je můžeme opět v nové hale vedle vstupu
do jídelny (dle značení). Recyklací přispíváme k ochraně našeho životního prostředí.

Pokračujeme ve velké sběrové akci

po veletrzích

ELEKTROODPADU A BATERIÍ
Kdy: 1. - 30. 4. 2018

Kde: vedle vstupu
do jídelny (dle značení)

Když někoho uslyšíte mluvit o Lipsku nebo
Londýně, co vám jako první bleskne hlavou?
Dovolená? Historie? Památky? Přiznám se,
že ještě nedávno by se mé myšlenky ubíraly právě tímto směrem. Nyní je tomu však
jinak, a kromě výše zmíněných asociací si
s hrdostí přidám ještě naši tiskárnu. Ano,
sezóna mezinárodních knižních veletrhů je
tady a my jsem opět u toho.
Asi není žádným tajemstvím, že od poloviny měsíce března se
příznivcům i účastníkům literárního života opět nabízí možnost si
na jednom místě prohlédnout národní i nakladatelské prezentace
současné podoby knižní kultury. I letos je pomyslný veletržní rok
zahájen v Lipsku, kde stejně tak jako v předchozích letech máme
„naši základnu“ na stánku expozice České republiky.

15. - 18.3. Leipziger Buchmesse

Lipský fes�val knihy je po Frankfurtu druhou nejvýznamnější akcí
podobného charakteru v německojazyčném prostoru. Účastníme
se ho pravidelně. Náš obchodní tým ve složení Sylvie Cekierová,
Natálie Čudovská, Romuald Siwek a Radim Roszka se zde setkávají
se stávajícími klienty a diskutují spolu o právě probíhajících či no-
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vých zakázkách, novinkách, specialitách i o aktuálním dění v naší
�skárně. Prostředí knižního veletrhu nám rovněž nabízí příležitost
k získání pozornos� nových klientů, což nám pomáhá otevírat
„dveře“ potenciálním novým zakázkám.
Veletrhem v Lipsku to však nekončí. Naopak. Odstartujeme �mto
naši cestu po Evropě a dále s rados� směřujeme do Londýna.

10. - 12.4. The London Book Fair

„Je to stejné, ale přesto vždy jiné,“ i tak by se dala popsat naše
účast na veletrhu v Londýně, kde nás reprezentuje Mar�n Štourač
a Agnieszka Świerkosz. Účastníme se ho už několik let a pokaždé
se je na co těšit. I zde je cílem dostat naši �skárnu do podvědomí
novým klientům, potkat se osobně se stávajícími klienty, poděkovat jim za dosavadní spolupráci a probrat s nimi vše potřebné.

Co můžete odevzdat:

mobil, toustovač, tablet, fén, tiskárnu,
rádio, počítač, rychlovarnou konvici,
lednici, pračku, myčku, mikrovlnku,
žehličku, hračky na baterie, atd.

Kam dále?

Naše cesta pokračuje na knižní veletrh Svět knihy, který se uskuteční 10. až 13. května v Praze. Přípravy našeho stánku jsou v plném proudu a obchodní tým pro český trh se již nyní těší na nové
potenciální zákazníky, stejně tak jako na známé tváře klientů, se
kterými již léta úspěšně spolupracujeme. Účas� na největším podzimním knižním veletrhu Frankfurter Buchmesse ve Frankfurtu
nad Mohanem naši cestu po veletrzích pro letošní rok ukončíme
a budeme se s nadšením těšit na následující rok.
Finidrak

RECYKLACÍ PŘISPÍVÁME K OCHRANĚ NAŠEHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ!
01 - 2018
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rozhovor

Text: Maryla Adamčíková | Foto: Lukáš Duspiva

Hrrr

do štelování

Střídání stráží za nějakou dobu
proběhne na lince 2, kde David Hruška,
zkušený týmový strojník, předá žezlo
svému kolegovi, Liborovi Skybovi,
nováčkovi na knihařském stroji,
ale zkušenému technikovi z dolu ČSA.
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rozhovor

D: Střídání stráže vyšlo z toho, že jsem od vedení dostal nabídku, abych
se stal předákem. To pro mě nyní zahrnuje zaučení se na nových knihařských strojích jako je pale�zér a linka Kolbus. Těším se na všechny ty nové
zkušenos�. Myslím, že šest let na lince stačilo a je čas posunout se někam
výš.

Davide, čtenáře bude určitě zajímat, čím jste vyučený a také jak to
vůbec u nás začalo?

D: Jsem vyučený zedník. Po vyučení mi zde mamka, která ve FINIDRu již
pracovala, zařídila letní brigádu, po které následně vznikl pracovní poměr.
Ovšem po dvou letech jsem z rodinných důvodů odešel na Moravu, zpět
k zedničině. Po různých okolnostech jsem se vrá�l zpátky do Českého
Těšína a znovu jsem nastoupil do �skárny FINIDR na pozici strojníka
trojřezu Kolbus, kde mě zaučoval můj bratranec Josef Lukšo. Poté jsem
přešel na trojřez linky Wohlenberg a po dvou letech na linku, kde jsem
byl po dobu šes� let nejvíc spokojený. Letos, 25.2., to je deset let, co jsem
nastoupil do FINIDRu.

Když jste vyučený zedník, postavil jste ve svém životě něco?

D: Ano. Zůčastnil jsem se stavby dvou domů a menších montážních prací.

Zaučení a předávání strojničiny na lince 2 probíhá s Liborem, který
byl dlouholetým pracovníkem na dole ČSA. Libore, přibližte nám vaše
pracovní zkušenosti.

L: Po vystudování střední průmyslové školy strojnické jsem nastoupil
na důl ČSA, kde jsem pracoval 10 let jako dělník a potom 20 let jako
technik. Pracoval jsem jako mechanik úseku příprav. Na úseku jsme mívali
až 200 lidí. Staral jsem se hlavně o veškeré stroje, které jsme měli a které
jsme používali, např. razící kombajny, pásové odtěžení, přibirkové stroje
a malou mechanizaci, která ulehčovala práci. Rozděloval jsem práci svým
podřízeným, kontroloval její provedení a dodržování zásad bezpečnos�
práce a zajišťoval jsem veškerý materiál pro provoz úseku.

David HRUŠKA
Znamení: Vodnář

Takže z dolu ČSA vedla vaše cesta přímo k nám, jak vnímáte rozdíl
po 30 letech?

* 1982

Co nejvíc ocením u spolupracovníků
spolehlivost, snahu a pracovitost

Čím jsem chtěl být jako dítě
hokejistou

Co nebo kdo mě nejvíc rozveselí
především moje partnerka a dobrý vtip

Můj nejzajímavější dopravní prostředek,
který jsem řídil
Mercedes AMG63

S kým bych šel rád na pivo
s bratrem

L: Je to rozdíl. Hlavně ve fyzické práci, tam byla náročnější i co se týče
klima�ckých podmínek, a ta práce s lidmi je asi nejnáročnější. Nastoupil
jsem na linku 2 jako týmový strojník, David mě zaučoval. Nastoupil jsem
teprve v říjnu loňského roku a už od poloviny ledna jedu sám. Samozřejmě, že pomoc Davida ještě někdy potřebuji.

Jak šlo zaučování?

D: Zaučoval jsem už několik strojníků jak na trojřezech, tak na lince. Libor
je z těch nejvíc chápavých, co jsem měl, víc mu to pálilo. Hlavně je klidný,
což u té práce potřebuje a je snaživý. Je na něm vidět, že má o práci zájem, takže jsem mu dával co nejvíce jsem mohl z mých zkušenos�.
L: David mi poradil se vším, já jsem byl spíš hrrr do štelování.
D: A naučil ses dost rychle a holky jsou taky spokojené.

Kolik je lidí na osádce celkem?

L: Se mnou sedm. Tři holky jsou na snášení, jeden strojník na trojřezu
a dvě holky na odběru.

Jak moc je těžké ošéfovat celou linku?

L: Nejvíc se věnuji klížení, holky jsou šikovné, obstarají si snášení samy.
D: Po těch letech jde především už o zručnost a trpělivost. A v neposlední
řadě o přátelský kolek�v. Myslím, že ten Libora přijal velice kladně.

Je něco, z čeho máte obavy, Libore?

D: Hodili ho do vody, už jel sám i noční směnu a musel si poradit.

A poradil si dobře?

D: Ano, nebyl žádný problém.

To musíte být rád, Davide?

Foto: archiv Ž. S.

Davide, řekněte nám, proč to střídání?

D: Ano, to jsem.
L: Nikdo nic nereklamoval.

Libore, i přes snahu Davida co nejlépe zaučit, co je pro vás nejtěžší?

L: Nejvíc to doštelování.
D: Chce to čas. Linka při seřízení a doseřízení je na tzv. budíkách, není tam
nic elektronického, papír je pokaždé jiný a lepidlo chy� pokaždé jinak.

V čem spočívá vaše pomoc a dohled u Libora, před vaším odchodem
na linku 1?

D: Pomáhám mu v tom, aby ušetřil čas při seřízení, aby postupoval v tom
stejném směru jako já a nemusel se k ničemu vracet. Také, aby se vyvaroval chybám, kolizím a nekvalitě. Snažím se o to, aby první blok byl pro
Libora prodejný.

Libore, kolikátý blok je prodejný u vás?

L: Některé se mi povedly sjet na tře� blok. Největší problémy ohledně
lepení mám se šitou knížkou se širším hřbetem.
D: Pro strojníky je obecně nejtěžší doseřídit lepení, nesmí být díry
ve hřbetě. Musí být dostatečně zalepený hřbet, ostré drážky a dobře
zalisovaný blok, aby byl kvalitní.

Práci je také třeba vyvážit kvalitně stráveným volným časem, koníčky
a rodinou, jak jste na tom vy?

L: Mám rád houbaření, turis�ku, plavání, v zimě hlavně lyžování. Letos
jsem na lyžích ještě nebyl, většinou jezdíme do Mostů u Jablunkova, několikrát jsem navš�vil Alpy v Rakousku, Francii a Itálii. Nejvíce se mi líbí Itálie
a Francie. V létě nejvíc času trávíme na chatě v Mostech u Jablunkova,
kde vyrážíme na túry a na houby. Tu jsme před dvěmi lety začali s rodinou
svépomocí rekonstruovat.
D: Mým koníčkem je především veškerý sport, dřív jsem hrával fotbal
a ak�vně stolní tenis, který jsem také reprezentoval za okres Karviná. Také
rád plavu, bruslím, mám rád procházky, houbaření a turis�ku. S přáteli
často hrajeme deskové hry, hlavně vědomostní kvízy, ideálně v párech.
Rád se odreaguji u herní konzole nebo sledováním hokeje. Pokud jde o rodinu, požádal jsem přítelkyni o ruku, takže jsme zasnoubeni. Přítelkyně je
také z FINIDRu, máme společné směny, takže i společné volno a budoucnost plánujeme společně. Jsem šťastný.

Jaké máte plány na blížící se léto?

Libor SKYBA
Znamení: Beran

* 1969

Co nejvíc ocením u spolupracovníků
když poradí, podpoří mě a pomohou, když je třeba

Čím jsem chtěl být jako dítě

L: Plánuji v květnu s manželkou dovolenou do Egypta.
D: Plánujeme strávit dovolenou relaxem u moře nebo navš�vit bratra
v New Yorku.

archeologem

A co plánujete v práci?

pochvala, že jsem něco dobře udělal

Co nebo kdo mě nejvíc rozveselí

D: Doba tří měsíců společného zaučování utekla velmi rychle a teď každého z nás čeká něco nového.
L: Chtěl bych se dostat na takovou úroveň se znalostmi seřízení a kvality,
jakou má teď David.

Můj nejzajímavější dopravní prostředek,
který jsem řídil

Věřím, že se vám oběma povede rozjet novou etapu ve FINIDRu
a přeji vám hodně štěstí jak v pracovním, tak osobním životě.
Děkuji za rozhovor.

S kým bych šel rád na pivo

tank T55, na vojně jsem byl řidič tanku

s dobrou partou, kde je dobrá zábava

L: Za�m mám obavu z šitých bloků.
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z �skárny

Jaroslav Drahoš

A kde hledáte v současnosti
motivaci vše posouvat, „dělat
fabriku“? Je to soutěž?

Kam

Každý, kdo něčeho dosáhl, musí mít v sobě
soutěživého ducha. Když jsme jako malí
hráli fotbal na plácku, tak ne proto, že
jsme chtěli běhat, ale chtěli jsme vyhrát.
Snažíme se, aby v naší ﬁrmě byl pozi�vní
duch a přátelské prostředí. Ten, kdo chce
a umí, tu má volnost a možnos� a ten, kdo
nechce a neumí, tak nemá u nás místo.
Chceme pro lidi vytvářet podmínky, které
jsou nadstandardní, a nejen ve smyslu
ﬁnančním, ale máme i řadu programů
zaměřených na osobní rozvoj a vzdělání. Klíčová je pro nás také prevence. Už
pátý rok tady například funguje pro naše
zaměstnance špičkový fyzioterapeut,
máme u nás ﬁremního psychologa nebo
zaměstnancům nabízíme kvalitní ﬁnanční
poradenství.

kráčíme

Jak se dá ovlivnit okolí – místo,
kde žijete a pracujete?

Rozhovor souvisel s významným životním výročím pana
Drahoše a otázky proto směřovaly převážně k jeho osobě,
jeho životním zkušenostem
a názorům, ale také zkušenostem z podnikání, budování
FINIDRu a jeho úspěchů.
Protože některé otázky
a odpovědi pana Drahoše se
týkají dalšího rozvoje FINIDRu
považujeme za důležité, aby
všichni zaměstnanci měli
možnost se s nimi seznámit
v rámci pravidelné rubriky
„Kam kráčíme“.
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Zmínil jste, že při studiu střední
školy jste měl na praxi „šéfa“,
který vás nechal rozhodovat
a vedl k zodpovědnosti. Byla
tato vaše vlastní životní zkušenost, jak říkáte sice tvrdá,
motivací k založení FINIDR
Akademie?

Vzdělávání, lépe řečeno osobní a odborný
rozvoj, je celoživotní úkol každého z nás.
Otázkou proto je, jakou formu dalšího
rozvoje zvolit, co je pro stávající i nové
zaměstnance nejvhodnější a nejdůležitější
a jak je pro další rozvoj mo�vovat. Jisté
je, že si málokdo něco odnese z pasivního
sezení v učebně. Je třeba člověka vtáhnout
do jeho prostředí, je mu třeba dávat podněty přímo na jeho pracoviš� a nabídnout
mu vzory, od koho se může učit. Ve ﬁrmě
je nejúčinnějším rozvojem zaměstnanců
sdílení znalos� a dovednos�, učení se

Foto: Roman Černý

Odborný magazín Heidelberg, který přináší
přehledné informace o dění na polygrafickém
trhu a seznamuje veřejnost s technologiemi
polygrafické výroby, uveřejnil ve svém padesátém
osmém čísle rozhovor redaktora Marka Krause
s panem Jaroslavem Drahošem.
jeden od druhého. Proto jsme založili naši
vlastní vzdělávací akademii. Vytváříme
prostředí, aby si každý zaměstnanec uvědomoval a cí�l potřebu dalšího rozvoje.
Myslím, že se nám to z větší čás� daří. Zaměstnanci pak oceňují nejen větší peníze,
ale právě především možnost posunout
se kariérně a být platnějším členem týmu.
Lidé vědí, že se držíme principu „neumíš –
naučíme tě, nemůžeš – pomůžeme �, ale
jestli nechceš – nepotřebujeme tě“.
Nezaložili jsme však jenom ﬁremní FINIDR
Akademii, stejně tak jsme před dese�
lety byli spoluzakladateli oboru polygraﬁe na místní integrované škole. Já i moji
kolegové jsme tam sami působili jako
učitelé a rádi předávali studentům své
prak�cké znalos� a zkušenos�. Nadále se
školou a jejími studenty úzce spolupracujeme. V letošním roce jsme se pak znovu
posunuli o kousek dále a podařilo se nám

otevřít učební obor �skař. Jsem rád, že je
o tento učební obor zájem a již první ročník se plně obsadil. Na období učitelského
působení velmi rád vzpomínám a vždy se
těším na každé setkání se studenty.

Říkáte, že jste si okolo sebe
vybíral lidi, kteří mají kromě
výkonnosti také vysoký etický
a morální kredit. Znamená to, že
vám jde o vyšší principy, že chcete lidem zprostředkovat tvůrčí
zážitek? Vaše podnikání ale
přece nakonec přinese i peníze.
Nevím, jestli to jsou vyšší principy. Jsem
ale přesvědčen, že pokud vím, co opravdu
chci, tak toho dosáhnu. Důležitá je pak
ale i cesta, která k cíli vede. Ta je stejně
tak podstatná, jako je splnění samotného
cíle. Domnívám se, že pokud je to jenom
o penězích, možná že je dostanete,
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to vám však nezaručí, že budete šťastní.
Většinou to je krátkodobá záležitost
a pocit naplnění nepřijde. Když jsme
zakládali �skárnu, věděl jsem, že mám
odpovědnost za zaměstnané lidi a pro
ty musím vytvářet jistotu. Prvním cílem
bylo zabezpečit, aby výplata byla na účtu
zaměstnanců vždy 13. v měsíci. Jsem hrdý
na to, že jsme se s výplatou nikdy nezpozdili, i když to především v začátcích bylo
velmi složité.
A dalším cílem bylo, aby lidé důvěřovali
krokům, které děláme, vizi, kterou máme,
a cestě, po které jdeme. Ano, podnikání
přináší a musí přinášet peníze, jak jsem
uvedl, jak pro odměnu těch, kteří se
na výsledcích podílejí, tak pro ﬁrmu, pro
její další rozvoj, inves�ce, zlepšování pracovního prostředí apod. Ne pro nesmyslné
utrácení.

Jsem přesvědčen, že nejdřív něco musím
dát, abych mohl také něco dostat. Jsem
přesvědčen, že každá ﬁrma, protože
existuje a funguje v nějakém místě, by se
měla na udržování a rozvoji tohoto místa
podílet. Podporujeme místní projekty, které mají podle našeho názoru smysl. Proto
jsme se zaměřili především na podporu
dě� a jejich ak�vit v rámci našeho regionu.
Klíčová je podpora technického myšlení
a technických ak�vit, kde nabyté znalos�
a dovednos� dě� posouvají dál a vytvářejí
u nich zájem o techniku a technické obory.
Oslavili jsme desáté výročí Klubu Rakeťáků, který spolupracuje s místní základní
školou. Zde máme mezi členy dokonce
mistra světa. Je úžasné, jak se školáci
nenásilnou formou učí techniku a základy mechaniky. V Českém Těšíně pak
podporujeme různé ak�vity na školách
či v zájmových kroužcích. Na celostátní
úrovni pak ak�vně podporujeme nádherný
projekt „Celé Česko čte dětem“ a inicia�vu
„Zdravotní klaun“. Projekt „Celé Česko čte
dětem“ letos vyhrál cenu Neziskovka roku,
na což jsme náležitě hrdí.

Většina aktivit je tedy se zaměřením na děti a na mladou
generaci?

Ano. Je to logické. Pokud má smysl do něčeho investovat, tak je to budoucnost
a budoucnost představují naše dě� a jejich
vzdělání. Sice to není oblast, kde by naše
�skárna byla vidět. Určitě reklama na fotbale či hokeji by byla vidět více, ale to není
náš cíl a nesouvisí s naší strategií společen-
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Více než
jen správa
mem Toyota I_Site
máte
plnoustrojového
kontroluparku
nad flotilou
den!
z �skárny

z �skárny

Radek Dadák

Monitorování

Foto: Roman Černý

NÁKLADY
provozu
vozíků

Jsou tedy pro vás kvality člověka
důležité? Stejně jako jeho znalosti, dovednosti a zkušenosti?

Kdo z nás se narodil �skařem, bankéřem
nebo prezidentem? Každý je schopný se
něčemu z toho naučit. Důležité ale je, zda
svou práci dělá rád a to, co dělá, jej naplňuje a baví. Je zodpovědný za výsledky své
práce a její kvalitu. Může se stát, že člověk,
který takový není, se může ve veliké ﬁrmě,
jako je i ta naše, po určitou dobu schovat,
ale i to se většinou brzy ukáže. Nepotřebujeme, aby někdo nadával u piva a říkal, jak
by to dělal on, a sám přitom nic neudělal
ani v životě nedokázal. Naše velké plus
je, že nejsme korporace. Jsme schopni se
rozhodovat rychle, logicky a jsme přímo
u zdroje informací. To, co u nás funguje, je
otevřenost a průhlednost bez poli�kaření.
Pokud se mi něco nelíbí, tak to řeknu,
ale pla� to i opačně. Pokud jsem udělal
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chybu a daný člověk mě o tom přesvědčí,
pak ji rád přiznám a jsem schopen ji také
okamžitě napravit.

Jak máte zajištěnu průchodnost
informací mezi jednotlivými
úrovněmi řízení? Pomáhá vám
lean management, který jste
u vás před lety zaváděli?

Velmi zjednodušeně řečeno, deset let jsme
koketovali s lean managementem i jinými
procesními nástroji, které jsou mnohdy
jen jakousi módní vlnou. Podstata je a vždy
bude jenom v práci s lidmi, především pak
s těmi, kteří jsou v každém procesu výroby
klíčoví. Často se v myšlenkách vracím
k době, kdy jsme začínali. Tehdy jsme se
všichni navzájem znali a uměli spolu komunikovat, uměli si pomoct v práci i mimo
ni. Čím je ﬁrma větší, �m důležitější je
úloha středního managementu. I dobré
myšlenky mohou být špatně vysvětleny,
pochopeny a mohou zapadnout. Alibis�cký přístup, kdy bez toho, abych lidi získal
a vysvětlil jim myšlenku, řeknu: „Musíte to
udělat, protože to ředitel chce,“ nemůže
dlouhodobě uspět. Takový vedoucí nikdy
nemůže získat důvěru a respekt svých podřízených. Intenzivně pracujeme na tom,
aby naše komunikace byla otevřená
a všichni vedoucí pracovníci nejen uměli,
ale v praxi dokázali zaměstnancům věci
nejen sdělovat, ale správně vysvětlovat.
A obráceně, aby dokázali zaměstnancům
naslouchat, zabývat se jejich problémy.
S každým člověkem je třeba individuálně
pracovat a věnovat mu samozřejmě také
hodně energie.

• Zvýšení využití
každého stroje
• Optimalizace času
a práce řidičů

V naší firmě dochází k obměně
paletovacích, elektrických ručně
vedených a vysokozdvižných vozíků s cílem zvýšení spolehlivosti
a snížení provozních nákladů.

Na základě smlouvy s ﬁrmou TOYOTA jsme
přistoupili k osazování elektrických a motorových vozíků systémem Toyota I-Site. Jedná
se o monitorovací systém pro sledování
vozíků, který nám pomůže ve čtyřech zásadních oblastech: náklady, produk�vita, zdraví
a bezpečnost a životní prostředí. Cílem je
postupná obnova nové ﬂo�ly vozíků �mto
systémem.

Last Login @ 06/03/2013 12:10:06

www.toyota-forklifts.cz
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Využijte možnos� ptát se majitele
na věci, které vás zajímají v souvislos� se strategií či budoucnos� naší
ﬁrmy FINIDR.
Zároveň můžete i nadále posílat své
dotazy výrobnímu řediteli, týkající
se výroby a současného dění v naší
�skárně. Pro své dotazy můžete využít připravený formulář, který najdete
na recepci vedle označeného boxu.
Finidrak

•

•

Každý člověk je ale trochu jiný.
Je možné s každým pracovat
individuálně?

Právě proto, že každý člověk je jiný, musí
každý vedoucí přistupovat ke každému
v maximální míře individuálně. Pro mě
bylo vždy důležité znát každého člověka
ve ﬁrmě. Znát jeho zájmy, vlastnos�, osobní situaci, silné i slabší stránky. A pokud to
byl rybář, tak jsem se v pondělí nezapomněl zeptat, jestli něco chy�l. Pokud to
byla babička, která už má vnuky, tak jsme
si o nich povídali. Lidi nemůžu brát jako
inventář. Každý člověk je vždy v něčem
lepší a zase v něčem horší. Pokud využiju
jeho dobré stránky, on se cí� součás�
týmu, tak to nemůže dopadnout špatně.
Při nynější velikos� již toto není takto pro
mne osobně možné. Každý zaměstnanec
má ale svého nadřízeného, který se má
o něj zajímat. S dalším růstem a velikos�
�skárny jsme měli s �mto principem nemalé problémy, ale dobrá práce každého
vedoucího už při přijímání a následná
práce s novými zaměstnanci tuhle situaci
zase zlepšuje.

•

Foto: Toyota I_Site

ské odpovědnos� ﬁrmy. Dalším důvodem
je, že každá ak�vita pro ně nebo s nimi
pak může mít dlouhodobý přínos do jejich
života. Chceme jim ukázat pozi�vní věci,
podporovat úsilí a soutěživost něčeho
dosáhnout, že stojí za to vytrvat a stále
se posouvat. Pak může být každý v životě
úspěšný, může vyhrát taneční soutěž,
může vyhrát olympijské hry, být úspěšným vědcem, lékařem nebo nejlepším
pekařem, kuchařem. Při přijímání nových
lidí se vždy ptám, co výjimečného dokázali.
Je jedno v jakém oboru či činnos�. Úspěch
vytváří předpoklad, že mají touhu a cílevědomost a jejich uplatnění v našem týmu je
velmi vysoké.

• Snížení nákladu
na opravy
a poškození
• Optimalizace počtu
vozíků a řidičů

PRODUKTIVITA

EXPIRING DRIVER LICENSES

UTILISATION DRIVERS

1

71.60

Licenses expiring within 1 month

%

30

45
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345

performed

highest utilisation
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High Shock
Medium Shock
Low Shock

10
High Shocks

V první fázi se chceme zaměřit na monitorování nárazů, a �m snížení nákladů na opravy
a op�malizaci využi� baterie, vedoucí k prodloužení životnos�.

•
•
•

Protože systém omezuje přístup vozíku
pouze pro oprávněné osoby (spuštění přes
osobní čip), máme detailní přehled, jak jsou
vozíky využívány a kým. Taky je pod kontrolou hlídání řidičského oprávnění, protože
vozíky může používat pouze pracovník,
jehož čip je přiřazen do seznamu povolených řidičů.

Posuňte svůj byznys n

Do konce ledna byli proškoleni všichni řidiči
elektrických ručně vedených vozíků, kterým
jsme zároveň přiřadili jejich čipy do seznamu oprávněných osob.

Vyvinuli jsme Toyota I_S
Naše
řešení
Během
měsíce února
proběhlovám
testování umožn
provozu celého systému včetně přípravy
webový
portál.
Díky Toy
podkladů
pro pravidelné
vyhodnocování
provozu vozíků pro vedoucí jednotlivých
středisek,
kterých jsou tyto vozíky pro- závady
je anamonitorovat
vozovány.
nástroj poskytuje inform
Následně během března provedeme proškolení vedoucích zaměstnanců v programu
vším
tvorbě
akčního p
I-Site,
a �m jimk
poskytneme
okamžitý
nástroj pro sledování provozování elektricpodporu
našeho týmu e
kých
vozíků.
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Mobilní aplikace, Smart Access (přístup kartou) a systém předp

z �skárny

z �skárny

W. Palowski, M. Galuška, P. Chylík, P. Glos, J. Balák, D. Kempná, K. Wasylkiwová, M. Adamčíková

Projekty a změny

Projekt METRIX

Koncem roku 2017 odstartoval také projekt
nazvaný „Metrix“, jehož primárním cílem je
zavedení (nahrazení) současného složitého systému archové montáže ve FINIDRu.
V projektu se zabýváme doslova těmi
nejlepšími řešeními, které dnešní svět může
nabídnout. Chceme, aby vybrané řešení
nezahrnovalo jen archovou montáž, ale také
databázi fyzických parametrů výrobních
strojů a jejich možnostmi (například druhy
skládání), tvorbu výrobních příkazů, automa�cký program pro skládačky, skladovou
zásobou materiálu a v ideálním případě
také výběr nejefek�vnější nebo nejlevnější
technologie výroby. Důvody jsou jednoznačně zrychlení a efek�vita přípravy, zamezení
vzniku chyb, rychlejší reakce na systémové
požadavky výroby a v neposlední řadě úspora času na IT, které je v současném systému
přehlceno různými požadavky.

Projekt 5 % úspor

Projekt fleximatice

Flexima�ce již naplno běží ve čtyřech
procesech (skládání má již dokonce roční
zkušenost). Jak již bylo zmíněno, pracujeme
na tom, aby ve ﬂexima�cích jela do
30. 6. 2018 celá výroba. Koncepčně se
rýsuje další vyšší úroveň, tzv. uniﬂexima�ce,
která bude kvalita�vní nadstavbou k současným ﬂexima�cím. Co konkrétně budou
obnášet uniﬂexima�ce, se dozvíte v podzimním čísle Finidraku.

Projekt normohodiny

První technologií, která se blíží k narovnání
přípravných a strojních časů, je �sk. Úzkou
spoluprací technologie, plánování a výroby
vzniká datová báze umožňující přechod
od abstraktních, a ne vždy souměřitelných
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kusů, k hodinám. Ukončíme tak dlouhodobé debaty o legi�mnos� výkonu či splněného plánu a současně získáváme novou
solidní bázi pro další zlepšování produk�vity
ve výrobě. Následující technologií pro stejné
zpracování bude skládání.

GDPR – General Data Protection
Regulation
Na přelomu roku 2018 jsme v rámci projektu GDPR vstoupili do fáze, kdy do něj
postupně zapojujeme ostatní vedoucí
všech oddělení a seznamujeme je s vlivem
projektu na ně. Všichni vedoucí pak budou
zavádět další procesní změny, díky kterým
zvýší zabezpečení zpracovávaných osobních
údajů. Projektový tým se nadále seznamuje
s novými informacemi, kterých se s nástu-

pem roku 2018, v souvislos� s blížící se květnovou platnos� Nařízení, začíná objevovat
konečně stále více a více, a které konkre�zují jednotlivé nové povinnos�.

V projektu pod názvem "5 % úspor" se již
dalším rokem soustřeďujeme na podstatná
zlepšení pro ﬁrmu v oblas� menší spotřeby
materiálů a většího průtoku práce za den,
týden či měsíc na vybraných strojích. Cílem
tohoto projektu je najít aktuálně největší
plýtvání, odstranit je a přispět tak k lepším
výsledkům naší práce a potažmo celé ﬁrmy.
Kromě vybraných návrhů, které bude řešit
tento projekt, je drobné zlepšování součás�
práce také každého z nás. Drobná zlepšení,
která si můžeme navrhnout a následně
i sami realizovat, přispějí k tomu, že naše
práce, ale třeba i kolegů, bude výkonnější
při stejné rychlos� a se stejným výdejem
energie, kterou do práce dáváme nyní. Stačí
pracovat tzv. „chytřeji“, tj. bez zbytečných
činnos�, nejasných nebo neověřených
informací či bez opakování stejné činnos�
apod. Každý z nás tak může lehce dosáhnout větší přidanou hodnotu za stejný čas
jako v minulos�.

Web FINIDRu v novém kabátě

V letních měsících se můžeme těšit na novou podobu našich webových stránek www.
ﬁnidr.cz. Cílem je zaujmout nejen poutavým
designem, ale hlavně přehlednou strukturou, která návštěvníkům webu rychle pomůže najít potřebné informace. Na jeho tvorbě
spolupracujeme s profesionály, pro které je
tvorba webu jejích denním chlebem. Projekt
je rozdělen do dvou fází. V první se věnujeme webdesignu, obsahu a logice webu.
Ve druhé fázi pak samotnému programování
a testování, jehož výsledkem bude spuštění
ostré verze. Změna proběhne ve všech jazykových mutacích a těšit se můžeme na nové
vychytávky i uživatelsky příjemné prostředí.

Zaměstnavatel první volby

Být zaměstnavatelem první volby je jedním
z dlouhodobějších záměrů naší �skárny.
Jeho naplnění bude vyžadovat podporu
a spolupráci nás všech, top managementu,
středního managementu a každého zaměstnance ve ﬁrmě. Cílem je stabilizovat tým
zaměstnanců FINIDRu. S �m souvisí i podpora našeho společného zájmu – budování
a udržování přátelské atmosféry ve ﬁrmě,
která vychází z našich hodnot, protože tak,
jak se chováme uvnitř, jsme vnímáni i navenek. Čeká nás společná, a místy i náročná,
práce a její výsledky budeme pociťovat
všichni v našem každodenním pracovním
životě. Jedním z nich by mělo být především
stát se zajímavým, přitažlivým a stabilním
zaměstnavatelem. O jednotlivých krocích
budete postupně informováni.

Firemní
trička
pro rok 2018

Máme tu nový rok
a s ním i nová trička
pro výrobu a další
oddělení. Vyzvednout si je můžete
u svých vedoucích
v průběhu března.
Změna ﬁremní směrnice:
Agenturní zaměstnanci a zaměstnanci na hlavní pracovní poměr při nástupu do zaměstnání dostávají jedno
tričko a po zkušební době mají nárok
na zbývající dvě trička. Výjimkou jsou
zaměstnanci na pozici skládačky,
kteří mají nárok na 5 triček za rok.
Pro letošní rok se objednávalo a nechávalo na�sknout celkem 1 509 ks
triček.
Věříme, že vám nová trička přispějí
k dobré náladě a dobře odvedené
práci.

Změna – Lisování

Jednou ze změn pro rok 2018 je změna
spojená s lisováním. Jejím cílem je lisovat
všechny pevné i měkké šité vazby. Co to pro
nás znamená? V první fázi, která probíhá
nyní a poběží i další měsíce, se soustředíme
na sběr dat. Díky tomu jsme si ve výrobě
potvrdili, že častěji lisujeme šité bloky. Nová
mašina na lisování hřbetu vyžaduje integraci
jak z hlediska technologie, tak plánování.
Zalisované knižní bloky umožní lepší produk�vitu a kvalitu zavěšování a řadu dalších
jiných výhod.
Finidrak

01 - 2018
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Maryla Adamčíková, Kateřina Misiarzová

Zábava ve stylu

HIPPIES

z �skárny

Nejsme
lhostejní

Vánoční večírek se
již tradičně nesl
nejen v duchu dobré
zábavy, ale i podpory
těch, kteří to nejvíc
potřebují.
Překvapením pro všechny a třešničkou
na dortu vánočního večírku byly ostravské
Divoké kočky, které svou v�pnou traves�
show roztočily zábavu na plné obrátky těsně
před půlnocí.
V jazz clubu si pak všichni příznivci kvalitního jazzu mohli vychutnat koncert skvělého
jazz-bluesového zpěváka a kytaristy Paula
Ba�o a mezi �m si zatančit v rytmu disco
s dalším z dídžejů.

Tradičně v prvním čísle našeho
časopisu se ohlížíme za poslední a nejoblíbenější firemní akcí
loňského roku. Vánoční večírek
je formou poděkování majitele společnosti, pana Jaroslava
Drahoše, za naši celoroční práci,
úsilí a výsledky naší tiskárny.
Ostatně poděkování majitele je
vždy zahájením celého večírku.
Pozvání na prosincovou zábavu
využilo 270 našich zaměstnanců.

Ráda bych na závěr poděkovala kolegům
za pomoc na přípravě, organizaci a realizaci
večírku: Šárce, Radce, Lence, Lindě za pomoc u prezenček, Marci a Ivet za organizaci tomboly, Tomovi za přípravu hudební
soutěže a Rosťovi a Honzovi za odvoz věcí
na večírek. Vážíme si vaší pomoci, a ještě
jednou díky!

Díky výtěžku z tomboly jsme
tentokrát podpořili Katku
Morcinkovou a opětovně
Filipa Zicháčka.
Vybrané penízky pomohou
Filipovi pokračovat v rehabilitaci a Katce pořídit speciální
pomůcky, které jí usnadní
pohyb po bytě.

Když člověk CHCE,
dějí se i nemožné
věci.

Děkujeme, že nejste
lhostejní k osudu
ostatních a pomáháte!

Večírkem nás provázel Jirka Halák v roli moderátora a skvělého DJ zároveň. V pozdních
večerních hodinách mohl přivítat revival
kapelu Abba a Boney-M, jejichž hity rozproudily celý sál.
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Děkujeme za Vaše pozi�vní ohlasy, jsme
rádi, že jste si akci užili. Tu nám bude
připomínat nejedna fotograﬁe ve stylu
hippies z oblíbeného fotokoutku.

Ti, kdo si zakoupili lístky
do tomboly, měli nejen šanci
vyhrát některou ze zajímavých
cen, ale především udělat
něco pro dobrou věc.

Velmi si toho vážíme.
Finidrak

01 - 2018
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Vladimír Vlk

Jsme FAIR PLAY

Bude tomu 8 let, co jsem poznal společnost FINIDR.
Původně jsem nastupoval na pozici mistr knihárny. To,
jak vypadá knížka, jsem znal pouze z domova a přiznám
se, že jsem nikdy nepřemýšlel o tom, jak se taková kniha
vyrábí.

Před nástupem do FINIDRu jsem dělal
mistra v automobilovém průmyslu. Byl to
sice úplně odlišný obor, ale spousta věcí
se dá přetáhnout a zkopírovat s drobnými
úpravami pro danou výrobu.

18

jsem škrtnul slova „NEVÍM“ a „NIC“. Když nevím, tak je zapotřebí hledat cestu k tomu,
abych věděl a odpověď „nic“ – není odpověď.
Jelikož FINIDR neustále roste v kapacitě výroby a počtu zaměstnanců, tak před necelými čtyřmi lety mě pan Drahoš oslovil, zda bych šel vykonávat funkci dispečera výroby.
Doposud tato pracovní pozice neexistovala, proto se časem také i postupně vyvíjela.
No a otázka je, co nebo kdo je dispečer výroby a co by měla tato funkce splňovat?
Tuto otázku si kladu i já.
Dispečer výroby by měl být ve všech výrobních i předvýrobních věcech nápomocen
ostatním. Snaží se být pravou rukou vedoucího knihárny, mistrů knihárny i procesních
techniků; prostě právoplatným členem týmu. Měl by to být člověk, který vidí o dva
kroky napřed a myslí tzv. „za tři rohy“. Být řešitelem návrhů, rychle reagovat na vzniklý
problém. Neustále by měl přemýšlet, jak zdokonalit výrobní nebo nevýrobní proces. Připravovat a upozorňovat na možnou jasnou cestu do problému, kdy se blíží nestandardní
zakázka nebo zakázka, u které by mohl nastat potencionální problém. Organizovat
společně s plánovaním a kolegy z týmu knihárny výrobu pro co nejhladší průtok.
Vidíte to stejně?
V dnešní době je boj na trhu práce o dobré, pracovité a ochotné lidi čím dál �m větší. Je
důležité se soustředit nejen na současné, ale pracovat i s novými zaměstnanci, se kterými je zapotřebí komunikovat, vysvětlovat, snažit se je naučit vidět věci tak, aby samotný
zaměstnanec i ﬁrma byli spokojeni. Pevně věřím, že k tomu by nám měli pomoct i tzv.
ﬂexima�ce, které se během tohoto roku spus� na všech výrobních pracoviš�ch.

Finidrak

Když přicházíme do práce nebo do naší
jídelny, míjíme stojany s „lipovými listy“
a vidíme, jak se průhledné boxy den co den
plní. Evidujeme, předáváme a měsíc po měsíci zveřejňujeme celkový počet udělených
listů a jména jejich majitelů. Je to jen jeden
z mnoha způsobů, jak můžeme vyjádřit své
„DĚKUJI“ a zviditelnit tak naše hodnoty
ostatním. Naše formulace jsou rozdílné, ale
princip zůstává stejný.
Kampaň Zaměstnanec FAIR PLAY běží
od února 2016 a je nám velkým potěšením
oznámit, že v průběhu těchto dvou let jsme
si vzájemně udělili již 2 244 lipových listů.
Principem této kampaně je vypsání lipového
listu jako poděkování za pomoc, úsilí nebo
ochotu, která je nad rámec naší běžné
pracovní náplně a je v souladu s našimi
hodnotami.
Během uplynulého roku jsme sledovali
průběžné vyhodnocení a uvědomili jsme
si, že naši spolupracovníci z výroby nemají
tolik příležitos� k vypsání lipového listu jako
01 - 2018

kolegové z administra�vy, ať už z časového
hlediska nebo z důvodu místa svého pracoviště. Zaměstnance FAIR PLAY jsme se proto
rozhodli vyhodno�t ve dvou kategoriích.
Koncem roku jsme opět pokračovali v tradici
a na vánočním večírku jsme vyhodno�li
první tři místa Zaměstnance FAIR PLAY.
Ocenění a poděkování předával zaměstnancům s největším počtem udělených lipových
listů za rok 2017 ve dvou kategoriích majitel
�skárny, pan Jaroslav Drahoš.

KATEGORIE THP:
1) Zuzana Baranová
2) Tomáš Klučka
3) Zdeňka Alexová

KATEGORIE VÝROBA:
1) Pavel Pezlar
2) Ros�slav Marek
3) Mar�n Čelechovský

Gratulujeme vítězům a zároveň děkujeme
všem, kteří lipové listy ak�vně používají.

Je na každém z nás, jak přispějeme k atmosféře ve ﬁrmě a osobně si myslíme, že
poděkovat nejen za mimořádné věci je to
nejmenší, co pro sebe můžeme navzájem
udělat. Nic nás to nestojí a troufáme si říct,
že obdržený lipový list potěší každého. Ve ﬁnále jsou to právě ta slova, která nás dokáží
zahřát u srdce a dokazují, že si nejsme
navzájem lhostejní a umíme si všímat jeden
druhého.
Kampaň FAIR PLAY pokračuje a věříme, že
dřív nebo později bude mít každý z nás další
důvod lipový list udělit.

NAŠE HODNOTY:
♠ Slušnost
♠ Důvěra
♠ Zodpovědnost
♠ Vzájemná úcta
♠ Čestnost
♠ Pozi�vní myšlení
♠ Ak�vita

FAIR PL A

Jsem člověk, který si snaží svoji práci co nejvíc zjednodušit a mít na pracoviš� pořádek.
Proto se snažím neustále něco měnit a zdokonalovat. Nejdůležitější je věci dotahovat
do konce a nevzdávat se, i když vám někdo
řekne, že to nejde. Vždy hledám cestu, jak
dokončit to, co jsem si začal. Ať ta cesta je
krátká nebo dlouhá. Ti, co mě znají, vědí, že
nezůstávám vzadu, ba naopak - jsem ten,
který má vždy co říct. Ze svého slovníku

Foto: Lukáš Duspiva

Jak
to vidím já

Takže pro mě bylo vše nové, vše jsem se
musel naučit a stále se učím. Již po měsíci
jsem nastoupil na směnu sám – a právě toto
pro mě byla nejlepší škola. Musel jsem si
poradit s problémy, které zrovna nastaly,
a �m jsem se stále víc a víc zdokonaloval.
Touto cestou musím poděkovat všem
kolegům jak z výroby, tak okolo ní, kteří
mi v mých začátcích pomáhali a přispěli
k tomu, kde dnes jsem.

z �skárny

Kristýna Wasylkiwová, Kateřina Misiarzová
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Kristýna Wasylkiwová

Jan Šamšula, Radka Mičanová

z �skárny

JEDEN SVĚT v Třinci

Letošní ročník se zaměřuje na jeden
z největších problémů současného světa –
dezinformaci a mediální manipulaci.
Celotýdenní fes�val si za uplynulých 10 let
promítání v Třinci vybudoval zvučné jméno.
Minulý rok veřejné projekce navš�vilo více
než 800 diváků v Kině Kosmos, Knihovně Třinec a Čajovně v Pohodě. Letošní
promítání probíhá na stejných místech,
a to v termínu od 4. do 8. dubna. Program
a další podrobnos� k celé akci je k nalezení
na webových stránkách fes�valu
www.jedensvet.cz.

Kvalitní dokumenty z celého světa

Podpora

Jeden svět během 20 let vyrostl v největší
dokumentární ﬁlmový fes�val s tema�kou
lidských práv na světě. Pořádá jej společnost
Člověk v �sni. Fes�val pracuje s širokou
deﬁnicí lidských práv, a proto v programu
najdeme nejen ﬁlmy o poli�ckých kauzách
a rozvojových tématech, ale i o sociálních
otázkách, životním prostředí a životním
stylu. Letošní ročník v duchu „aktualizace
systému“ uvede v Praze a v 36 dalších městech více než 110 ﬁlmů.

mladé generace

Školní projekce v regionu

Jeden svět myslí i na mladou generaci,
a proto každoročně organizuje školní
projekci pro místní ZŠ a SŠ a úzce spolupracuje s pedagogy, což má kladný dopad při
vzdělávacích procesech v rámci občanské
výchovy a základů společenských věd.
V roce 2017 promítali ve třech městech pro
2 289 žáků a studentů. Tento rok budou
promítat v Třinci, Českém Těšíně, Karviné
a Jablunkově.

Foto: Lukáš Duspiva

Již po jedenácté se v Třinci
promítají dokumentární filmy
v rámci 20. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních
filmů o lidských právech, který
pravidelně podporujeme tiskem
programových letáků a novin.

Na Albrechtově střední škole se za naší podpory
loni otevřel nový učební obor Tiskař na polygrafických strojích. Studenti, pod vedením kolegy
Jana Šamšuly, zde postupně získávají potřebné
dovednosti v kombinaci teoretické přípravy
Abychom studentům pomohli přenést znalos� z praxe i do reálné
podoby a zároveň podpořili spolupráci mezi �skaři a polygrafy
už při studiu, dali jsme hlavy dohromady a společně jsme pro ně
připravili soutěž DUPLEX 2018.
Úkolem studentů je vyhotovit zakázku dle předem daných pravidel, a to na dvě aktuální témata. První je zaměřeno na 10. výročí
polygraﬁe na Albrechtově střední škole a druhé na letošní 550.
výročí �sku v Čechách. Studen� obou oborů zde pracují v součinnos�. Polygrafové provádí před�skovou přípravu, zpracovávají
podklady k �sku a řeší technologii zakázky. Tiskaři pak přebírají
zadání ve formě výrobního příkazu s veškerými informacemi potřebnými k �sku a reálně tuto ﬁk�vní zakázku vytváří.
Soutěž probíhá v prostorách školních dílen od března do května.
V červnu pak dojde k závěrečné obhajobě a vyhodnocení odbornou porotou. Přizvaní odborníci provedou odborné posouzení
s vyhodnocením daných prací tak, aby si studen� odnesli zajímavé
postřehy a rady podporující jejich další rozvoj. Cílem je tuto soutěž opakovat každý rok a zvyšovat její náročnost, aby odpovídala
znalostem studentů a postupně je tak připravila na závěrečnou
práci v posledním ročníku.

Výběrové řízení
nanečisto

Pohovor nanečisto je pravidelnou akcí Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně. Studenti
4. ročníků si mohou vyzkoušet výběrové řízení
„nanečisto“ na pracovní pozice, které si sami
zvolili.
Soutěž se skládá z několika čás� – napsání průvodního dopisu
a strukturovaného životopisu, ověření práce s Excelem, otestování
cizího jazyka a na závěr samotný pohovor.
Výběrové řízení nanečisto probíhá ve spolupráci pedagogů
a zástupců spolupracujících ﬁrem. I my jsme se tradičně této akce
zúčastnili a pomohli pedagogům nasimulovat situace u pohovoru.
Cílem akce je nabrat zkušenos� a usnadnit studentům jejich první
krok při hledání práce a úspěšném zvládnu� výběrového řízení.

“Jsme teprve na začátku, ale věřím, že pro studenty i pro ﬁrmy to
bude mít značný přínos jak po odborné stránce, tak i z hlediska
prohloubení vztahů mezi sebou navzájem,“ říká Jan Šamšula.
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Kateřina Misiarzová

Pomáháme
Jsme rádi, že můžeme v průběhu
roku v našem okolí pomoci tam,
kde je potřeba. Máme jasně stanovenou strategii podpory, kterou
směřujeme především k dětem
a k jejich školním i mimoškolním
aktivitám v našem městě Český
Těšín a jeho blízkém okolí. Věříme,
že podpora všech uvedených aktivit
má smysl a budeme v konkrétní
pomoci pokračovat i v následujících
letech.

Naše tiskárna FINIDR
v roce 2017 finančně
i jiným způsobem
podpořila řadu organizací
a aktivit v celkové hodnotě
22

RAKEŤÁCI

996 500 Kč
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Radek Dadák

Den

s tiskárnou
Na konci ledna jsme pořádali další
den s nabídkou pracovních příležitostí u nás, tzv. „Den s tiskárnou.“
Tentokrát jsme přivítali celkem 61
zájemců o práci, kterým jsme prezentovali aktuálně volné pracovní
pozice. Po půlhodince prezentace
měli všichni možnost nahlédnout
do naší výroby, kde měli příležitost vidět konkrétní působiště
aktuálně nabízených pozic.
I tentokrát přišlo nejvíce zájemců
na doporučení našich zaměstnanců,
kterým touto cestou děkujeme.
Děkujeme také kolegyním z personálního oddělení, marketingu a kolegům
z recepce, kteří se podíleli na přípravě

Maryla Adamčíková

z �skárny

Připravujeme...

Kde všude se čte Finidrak?

V rámci dalšího zkvalitňování stravovacích služeb pro vás připravujeme rozšíření nabídky jídel také na nočních směnách. V současnosti
jednáme s firmou LUMO PLUS o možnosti instalace spirálových automatů nabízejících chlazená hotová jídla od přední české potravinářské firmy HAMÉ a s firmou RON Software na instalaci software pro
stravovací systém v automatech.

V loňském roce nás zajímalo, kde všude se
čte Finidrak, a proto jsme vyhlásili fotosoutěž se stejným názvem. Své příspěvky z těch
nejzajímavějších míst, kde se náš Finidrak
dostal, jste mohli zasílat v průběhu celého
roku až do konce listopadu 2017.

Dotovaný výběr stravy bude umožněn pro noční směny obdobným způsobem jako u výdeje baget, a to přiložením osobního
čipu na snímací zařízení, které bude umístěno na výdejním
automatu.

Sešlo se nám několik opravdu vydařených kousků. Ty nejlepší z nich jsme ocenili na Vánočním večírku dne 22.12.2017.
Moc se nám líbily všechny fotograﬁe, a protože jsme chtěli
poděkovat všem účastníkům fotosoutěže za jejich krea�vitu, nápaditost a práci, všichni získali nějakou cenu.

Výhody chlazených hotových jídel:

Nezapomenout Finidrak s sebou na cestu, ať už vlakem,
autem nebo do letadla, dostat časopis přesně tam, kam
chci, to dalo určitě spoustu práce. Díky tomu se však mohl
náš čtvrtletník prostřednictvím Vás podívat do Španělska na
Ell Chorro, na Čínskou zeď, na ledovec Pitztal do Rakouska,
do Washingtonu či New Yorku v USA, do Čieva v Chorvatsku
nebo na Hlučínskou štěrkovnu.

- široký sor�ment s výběrem tradičních receptur
- dodávky až 6x týdně
- vyšší trvanlivost díky pasterizaci, při zachování senzorických
a nutričních vlastnos� produktů
- významná časová úspora při ohřevu a servírování opro�
mraženým hotovým jídlům
- příznivá cena

1. �íst�: J��
� Ma�u����

Šp���l�k�, E
� Ch��r�

Pokud jste se nes�hli pokochat fotograﬁemi a místy na
večírku, přinášíme Vám jejich ochutnávku teď.

Pevně věřím, že instalací automatů na výdej chlazené stravy
přispějeme ke komfortu stravování na nočních směnách.
Spuštění této služby připravujeme na letní měsíce.

Ještě jednou blahopřejeme účastníkům fotosoutěže!

O dalších podrobnostech a průběhu instalace automatů vás budeme průběžně informovat.

i realizaci celé akce.

Těšíme se
příště
18. 4. 2018
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5 otázek pro…

Dozvedel som sa, že vo volnom čase počúvaš elektronickú
underground hudbu. Čo ťa pri nej oslovilo?
Ano, je to tak. Hudbě se věnuji odmalička. Zpočátku ak�vně, teď už jen jako
posluchač. Rád chodím na koncerty, baví mě na tom ta energie.

Jak ses dostal k polygraﬁi?
No vlastně náhodou. Pracoval jsem tehdy ještě v Těšínských papírnách, a jednou mě oslovili, že jim chybí �skař
na rotační �sk, tak jsem do toho šel. A �skařina mě zaujala
natolik, že jsem u ní zůstal dodnes.

Je to tvojou hlavnou zálubou?
Momentálně se nejvíc věnuji analogové fotograﬁi a nejčastěji i nejraději fo�m
právě na koncertech. Dále se věnuji graﬁce, sbírám knihy a CDčka. Nejnovější
zálibou je však tvorba a úprava vlastního oblečení a různých doplňků.
Čo ťa pritiahlo k tlači?
Vystudoval jsem graﬁcký design, takže jsem často navrhoval všemožné �skoviny.
Práce s papírem mne vždy bavila. Po své bakalářské práci, kde jsem ručně zpracovával autorskou knihu poezie mého kamaráda, jsem se rozhodl, že bych rád
zkusil knihy opravdu vyrábět, nejen navrhovat.
Našiel si vo svojom povolaní uspokojenie, alebo ťa láka niečo iné?
Polygraﬁe je podle mě velmi zajímavý obor, neustále se něco učím, něco objevuji. Práce �skaře mne velmi baví, ale rád bych si toho vyzkoušel co nejvíc.
Čo by si chcel vo svojom profesnom živote dosiahnuť?
Rád bych se postupem času věnoval pouze své tvorbě, spolupracoval s lidmi.
Navzájem se obohacoval. Hlavně se nekřivit!

Mezi tiskaři jsi tzv. nováček. Jak se ti líbí práce tiskaře?
Práce se mi líbí, je zajímavá a defacto každý den v něčem nová.
Líbí se mi hlavně ten pocit, že člověk dělá něco smysluplného
a něco po něm zůstane.

Prošel jsi už rotačním i plochým tiskem. Mohl
bys to nějak porovnat? Kde tě to bavilo víc?
Tak určitě mě to baví více na plochém �sku.
Je to sice náročnější, hlavně na barevném �sku,
ale o to je ta práce zajímavější.

Kdybys mohl něco ve FINIDRu změnit, co by to bylo?
Vždy je co měnit, tady bych asi změnil zpátky pracovní dobu,
jako byla, když jsem nastoupil. Mám pocit, že s �m teď
hodně lidí bojuje z hlediska volného času a rodiny.

Vzpomeneš si na nějakou zakázku,
která tě opravdu zaujala?
Asi si nevzpomenu, ale můžu říct, že každá zakázka,
která mi prošla rukama, byla něčím zajímavá.

Co rád děláš ve volném čase?
Jsem sportovně založený člověk, věnuji se ﬁtness, crossﬁtu,
turis�ce a hlavně rodině. Teď rád věnuji naprostou většinu svého
času malé dcerce a mé budoucí ženě.

Jaký máš vztah ke knihám, čteš?
No celkem kladný, akorát teď bývá už méně času na čtení.

Čteš?
Četl jsem dost, ale v současné době mám na to minimum času. Jinak
mám osobně raději klasickou knihu než ty elektronické, to už není ono.

Čemu se rád věnuješ ve svém volném čase?
Volný čas trávím s kamarády, občas zajdu do kina.
Pokud dovolí počasí, tak rád chodím na výlety,
někdy si zase rád polenoším u televize.

Kdy jsi udělal naposledy nějaký dobrý skutek?
Včera jsem pus�l pár lidí na přechodu pro chodce.

V tisku pracuješ už dlouho,
je to ještě zábava anebo už jen práce,
kterou děláš?
Máš pravdu, jsem už tu dlouho, od roku 2004
a pod pojmem zábava si představuji trochu
něco jiného.
Jaké máš koníčky a záliby
ve volném čase?
Toho času moc není, ale určitě sport ak�vně
i pasivně, někdy kino a cestování.
Máš už v plánu nějakou
dovolenou na léto?
Ano, na čtyři dny na Slezskou Hartu a pak
na týden k moři. Už aby bylo léto!
Máš nějaké přání, které si chceš splnit?
Určitě, je toho strašně moc, ale nebudu nic říkat,
aby se to splnilo.
Tvůj nejoblíbenější ﬁlm/seriál:
Film Pulp Fic�on a seriál Rick a Morty.

Boris Lobotka
tiskař

se zeptal

Daniela Janíka
tiskaře

Daniel

Lukáš

se zeptal

se zeptal

Lukáše Polińského

Honzy Mala

tiskaře

Jana Jadamuse
tiskaře

Foto a graﬁka: Lukáš Duspiva

tiskaře

Honza

se zeptal
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Šárka Adamčíková

Jan Lukeš

tudy z nudy

Kukátkem...

Vítáme nové kolegy, kterým v uplynulých měsících skončila zkušební doba.

Arkadiusz Damian Bojda
manipulant

Ruta Kaleta
dělník ve výrobě

Elżbieta Anna Dąbrowska
strojník

Alena Felerová
referent zákaznického
servisu

Gabriela Martynková
referent zákaznického
servisu

Kateřina Misiarzová
asistentka jednatele

Lenka Hlisnikowská
personální specialista

Marcin Pustówka
manipulant

Kamil Gerard Chrobok
manipulant

Łukasz Marek Wantulok
týmový strojník ve výrobě

Jak jste spokojeni
Kristýna Wasylkiwová
specialista marketingu

Kateřina Zacharová
strojník ve výrobě

Nízké Tatry
Nejlepší věc na vyčištění hlavy po
náročných dnech v práci, jsou hory.
Rád bych vás tedy pozval na třídenní zkrácený přechod Nízkých Tater
po chatách. Tři dny budete bez televize, obklopeni divokou přírodou
a zažijete něco nevšedního.
Pohoří Nízké Tatry je druhé nejvyšší na Slovensku. Podíváte se na tři ze čtyř dvoutisícovek,
které se zde nachází (Dereše, Chopok a Ďumbier). Uvidíte, jak se hory mění z holých
a travnatých kopců až po skalnatý masiv
Ďumbieru. Za pěkného počasí vás budou čekat
výhledy nejen na Malou a Velkou Fatru, ale také
na celý masiv Vysokých Tater. Budete se procházet po Národním parku, který je domovem
divokých zvířat, jako jsou medvědi, vlci, jeleni
a další.
Jak se dostat tam a zpět?
Jedna varianta dopravy je auto. Pokud autem
jet nechcete, z těšínského vlakového nádraží
jezdí přímé vlaky až do Ružomberku, odtud
navazuje místní autobus do Liptovské Lúžne.
Zde začíná žlutá turistická cesta, po které se
dostanete na hřeben.

(sekretářka)

Zpět je to náročnější pro ty, kteří přijeli autem,
protože se sestupuje na jiné místo, než se
vychází. Musí se tedy místní dopravou přepravit
k autu. Ti, co vsadili na hromadnou dopravu,
se autobusem svezou z Jasné do Liptovského
Mikuláše a dále přímým vlakem až do Těšína.

„V době, kdy jsem si hledala práci, mým hlavním
požadavkem byla větší ﬁrma s několikaletou tradicí na
trhu. FINIDR splnil má očekávání a jsem ráda, že tady
můžu pracovat. S kolektivem vycházím dobře a jsem
spokojená.“

Plán cesty
Den 1: Z Liptovské Lúžne se vydáme po žluté
značce do Sedla pod Skalkou. Ze Sedla půjdeme
na východ na Latiborskou Hoľu (1 648 m) a dále
po červeně značeném hřebenu až na horu Ďur-

Jan Kopeć

(mistr údržby)
„Změnit zaměstnání po 30 letech není lehké, ale jsem rád, že jsem
se k tomu odhodlal. Práce mistra mě baví, protože spolupracuji
s týmem lidí, kteří mi pomáhají realizovat mé nápady a zlepšovat tak
fungování úseku údržby. Jedinou nevýhodou práce ve FINIDRu je to,
že nedokážu odolat velmi chutným obědům v naší jídelně a objevilo
se pár kilo navíc. Ty ale vyběhám na naší badmintonové lize.“
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ková (1 742 m). Za touto horou se kousek jižním směrem schovává Chata pod Chabencom, kde si můžeme po prvním dni zaslouženě odpočinout.
Den 2: Z chaty se vrátíme zpět na hřeben a pokračujeme výstupem na Chabenec
(1 955 m). Dále po hřebeni nás čekají první dvě dvoutisícovky Dereše (2 004 m)
a Chopok (2 024 m). Zde je možnost občerstvení a případného přespání v Kamenné
chatě pod Chopkom (neplést s hotelem Rotunda, který je výrazně dražší). V případě,
že máte pořád dost sil, můžete vystoupit ještě na nejvyšší horu Nízkých Tater Ďumbier
(2046 m) a dále pokračovat na chatu M.R. Štefánika (1 740 m).
Den 3: Pokud jste ještě nevystoupili na Ďumbier, můžete tak učinit tento den. Dále nás
už čeká jen sestup do civilizace. Nejkratší je vrátit se zpět na Krůpové sedlo a sestoupit
na sever po zelené značce až do Demänovské doliny, odkud jede autobus do Liptovského Mikuláše. Pokud se nechcete vracet a máte pořád dostatek sil, můžete sestoupit po
modré značce až do vesnice Liptovský Ján. V tomto případě ale doporučuji vystoupit na
Ďumbier již druhý den.
Popsaná trasa je velmi zkrácená z obou stran. Pokud se cítíte na celý přechod z Donoval
až do Telgártu, jen vřele doporučuji. Vyhraďte si ale více času.
Když byste měli nějaký čas navíc, Nízké Tatry nabízí několik přístupných jeskynních
systémů, které také určitě stojí za návštěvu (Demänovská ľadová jaskyňa, Bystrianska
jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov a jiné).
Ubytování
První noc budete spát na chatě pod Chabencom (útulňa Ďurková). Zde se spí v hromadné noclehárně. Dýchne tu na vás opravdu horská atmosféra. Na místě je možné koupit
si jídlo, pití a také usušit oblečení. V chatě rezervace nefungují. Může se tedy stát, že
tam některý velmi krásný víkend bude i dost těsno. Druhá noc je buď v Kamenné chatě
na Chopku, nebo pro výkonnější až na chatě M.R. Štefánika pod Ďumbierom. Obě
chaty vám poskytnou standardní zázemí horské chaty; zde je ale potřeba si telefonicky
zarezervovat místo.
Co s sebou
Cestovní pojištění, turistickou mapu,
nabitý telefon, čelovku, tenký spacák
(v chatách se topí), jídlo na 3 dny nebo
peníze na případné polopenze v chatách.
Hlavně nepodceňujte vybavení a oblečení
pro danou roční dobu.
Na co si dát pozor
Před výletem zkontrolujte předpověď
počasí. Podívejte se na stránky horské záchranné služby (HZS), jestli jsou všechny
chodníky průchozí. Řiďte se případnými
pokyny HZS.
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blahopřejeme k jubileu
jsou tady s námi
Mar�na Křístková, technologie
Radomír Lakota, plánování
Michal Lokajíček, tisk
Herbert Schiebl, tisk
David Hruška, knihárna
Petr Kohut, tisk
Taťána Křivoňová, knihárna
Petr Bubik, údržba
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20 let
20 let
15 let
15 let
10 let
10 let
10 let
10 let

Lenka Burešová, tisk
Viera Zacková, knihárna
René Baran, tisk
Tomáš Tomiczek, knihárna
Renáta Vajčnerová, knihárna
Žaneta Vojáčková, knihárna
Radek Konečný, expedice
Markéta Klusová, knihárna
Jan Šamšula, tisk
Radomír Možíš, tisk

Aneta Andżelika Jaźwa, knihárna
Karin Pelcová, knihárna
Mar�n Štourač Bc., prodejní oddělení
Jan Jadamus, tisk
Sylvie Cekierová Ing., prodejní oddělení
Małgorzata Stawarczyk, tisk
Eliška Valášková, knihárna
Adam Krescanko, tisk
Kateřina Zacharová, knihárna
Lukáš Bura, údržba
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Dagmar
JanKempná
Lukeš

Základní části knihy/Podstawowe części książki
V letošním roce se zaměříme na knižní vazby, které dokážeme u nás vyrobit a se kterými se denně setkáváme. Než se však ponoříme do výčtu jednotlivých vazeb, seznámíme se se základními částmi knihy.
W tym roku skupimy się na rodzajach opraw, które jesteśmy w stanie wyprodukować i z którymi spotykamy się codziennie. Zanim jednak przejdziemy do listy opraw, zapoznamy się z podstawowymi częściami książki.

stužka
tenká barevná pletenina z umělého hedvábí, slouží pro označování stran v knize
zakładka
dodatkowy element wkładu, służący do
zaznaczenia danej stronicy

knižní blok
vysnášené složky ve správném pořadí,
spojené klížením nebo šitím a ořezané
ze 3 stran na požadovaný rozměr
wkład
skompletowane składki w prawidłowej
kolejności, połączone klejeniem albo
szyciem i okrojone ze 3 stron na gotowy
rozmiar

paginace
číslování stránek
paginacja
numeracja stronic
přebal
ochrana knižní desky plní zejména
reklamní funkci
obwoluta
okładka ochronna zakładana na właściwą
okładkę książki, mająca zagięte brzegi
(skrzydełka), zachodzące na wewnętrzne
strony okładzin okładki

lepenka
silný papír o plošné váze (gramáž) nad
250 g/m2 vznikající slisováním několika
vrstev za mokra
tektura
najgrubszy materiał papierniczy; powstaje przez sklejenie od dwóch do kilku
warstw masy papierniczej

potah
svrchní materiál, kterým jsou opatřeny
(potaženy) knižní desky
okleina
materiał łączący wszystkie elementy
okładki - okładzinę przednią, tylną
i grzbietówkę

přířez
vyztužení knižní desky, nejčastěji
lepenkový
okładzina
element usztywniający okładkę oprawy
złożonej, najczęściej tekturowy

předsádka
dvojlist pevnějšího papíru, který spojuje
blok s knižní deskou
wyklejka
dwukartkowa składka o wyższej gramaturze łącząca wkład z okładką
knižní deska
ochrana knižního bloku; dva přířezy
a hřbetník jsou spojeny potahem
okładka oklejana
podstawowy element oprawy twardej;
dwie okładziny i grzbietówka są połączone okleiną.
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kapitálek
ozdobná lemovka z bavlny nebo umělého
hedvábí, která se lepí na okraje knižního
bloku jako estetický doplněk
kapitałka
taśma tkana z bawełny lub włókien sztucznych, która poprawia estetykę oprawy

Finidrak

hřbetník
kartonový (lepenkový) pásek umístěný
ve středu knižní desky mezi přířezy,
vymezuje šíři hřbetu
grzbietówka
pasek kartonu (tektury) stosowany
jako wewnętrzne usztywnienie grzbietu książki

01 - 2018

knižní složka (KS)
složení archu jedním nebo několika lomy
na hrubý formát
składka książkowa
zadrukowany arkusz papieru złożony
(złamywany, sfalcowany) jedno- lub
wielokrotnie
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David Valíček

Sechuánský bůček s jablky
(1 porce)
350 g vepřový bůček
30 g švestková omáčka
15 g rybí omáčka
20 g sweet chilli
10 g ústřičná omáčka

30 g jablka
5 g zázvorový prach
5 g citrónová tráva
15 g třtinový cukr
sůl/česnek

Postup

Bůček osolíme a načesnekujeme. Dáme péct do trouby vyhřáté
na 125 °C na cca 4,5 hodiny. V mezičase rozpálíme třtinový cukr
se švestkovou omáčkou. Přidáme k nim veškeré ingredience kromě
jablek. Vše důkladně provaříme. Jablka pak samostatně nakrájíme
na kostky a pečeme na sucho na pánvi. Po upečení je přelijeme
hotovou omáčkou.

Tip na servírování

Bůček nakrájíme na plátky a přelijeme sechuánskou omáčkou
s jablky.

Přeji dobrou chuť!

24. mezinárodní knižní
veletrh a literární festival

10. - 13. května 2018
Výstaviště Praha – Holešovice
Čestný host veletrhu: Izrael
Témata: Komiks, Převratné 20. století

Navštivte nás na stánku
naší tiskárny P206, v pravém křídle

Průmyslového paláce.

Těšíme se na Vás.
www.FINIDR.cz

