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21. ročník mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu Svět knihy proběhl v termínu 
14. – 17. května a my jsme byli tradičně jeho součástí. 

V letošním roce jsme naše milé hosty, zástupce nakladatelství z České 
a Slovenské republiky, uvítali v modernizovaném prostředí stánku. Na ve-
letrhu jsme představili novinky z naší produkce a také spoustu zajímavých 
vzorků knih, u kterých se mohli zákazníci na vlastní oči přesvědčit o kvalitě 
zpracování a také se inspirovat. 

Díky několika úpravám stánku nám vznikl větší prostor pro schůzky i vy-
stavené knihy, což jsme velmi ocenili. Jedna příjemná návštěva střídala 
druhou a v průběhu veletrhu panovala na stánku výborná atmosféra. 

Na veletrhu jsme navštívili také stánky vystavujících vý-
robců a prodejců papíru, od kterých jsme získali aktuální 
vzorky a informace o novinkách.

Na veletrhu zastupoval naši tiskárnu kompletní obchodní 
tým pod vedením pana Miroslava Klose, součástí byl také 
majitel pan Jaroslav Drahoš. Proběhlo mnoho jednání se 
stávajícími i potencionálními klienty, probíral se průběh 
výroby pro nadcházející sezónu i výhled na následující 
rok. 

S mezinárodním knižním veletrhem Svět knihy máme 
společný rok vzniku, kterým je rok 1994. Těší nás, že 
jsme součástí tohoto veletrhu a rádi přivítáme v naší 
expozici všechny hosty opět příští rok, kdy se bude 
konat již 22. ročník. 

To, že je Svět knihy ve velké oblibě, dokazuje 38 tisíc 
návštěvníků z 35 zemí světa. Byli jste mezi nimi i Vy?

Knihy a jejich Svět

Na ploše 3000m² vystavovalo na pražském Výstavišti cel-
kem 393 vystavovatelů. Hlavním čestným hostem byl pro 
letošní rok EGYPT a ze zahraničních vystavovatelů byli 
součástí veletrhu také zástupci z Kanady, Portugalska, 
Španělska, Tchaj-wanu, Izraele a další.
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Počínaje rokem 2007 jsme vyrobili celkem 14 oceněných knih Nejkrásnější knihy Slovenska. 
Ceníme si důvěry, se kterou nám nakladatelství zadávají do výroby své knihy a jsme upřímně 
rádi za každé ocenění naší společné práce.

Velmi si vážíme dlouholeté spolupráce 
s Vydavateľstvom Slovart, díky kterému 
jsme v letošním roce obdrželi tři ocenění 
za Nejkrásnější knihy Slovenska 2014. 

Tato ocenění patří také všem našim za-
městnancům, kteří se na výrobě podíleli. 
Děkujeme Vám za precizní práci nejen 
na těchto titulech.

Velké gratulace náleží všem autorům 
vítězných knih: 
Márie Lazárové: EMA A RUŽOVÁ VEĽRYBA
Branislava Jobuse: JA NIČ, JA MUZIKANT
Aurela Hrabušického: JÁN GALANDA

/ NEJKRÁSNĚJŠÍ
KNIHY 
SLOVENSKA
2014 /

aktuálně
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Produktové 
zajímavosti

Barevná ořízka jinak
Stačí jen posunout data textu na spad a vytvoříme 
vzhled barevné ořízky. Že to zní jednoduše? Ano, je 
to snadné. A navíc může být toto výjimečné řešení 
doplněno například třemi čtecími stužkami.

Potah Curious Touch
Rádi Vám představujeme potah se sametovým povr-

chem, díky kterému získá kniha smyslný
rozměr. Potah Curious Touch si můžete vybrat ve více 

barevných variantách. Když se navíc kniha obohatí 
o parciální lak nebo ražbu, výsledek je dokonalý. 

Sáhněte si a ucítíte ten rozdíl…

Látkové flexo
Skvělá kombinace flexo vazby a potahového materiálu 

plátna dodá knihám odlišný design. Plátěný potah 
může být dále také zušlechtěn např. ražbou.
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V případě potíží se zobrazením tohoto dokumentu klikněte prosím ZDE.

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 Touch
Rádi 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 ocenění
Velmi 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 Klárce
Záleží 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
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Tento e-mail obsahuje vyžádané komerční sdělení společnosti FINIDR, s.r.o., Lípová 1965, 737 01 Český Těšín, IČ: 60778172,  
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Pokud si dále nepřejete tuto službu využívat, můžete se odhlásit ZDE.

Vážení obchodní partneři, 
vítáme Vás u posledního letošního čísla novinek z naší tiskárny. Dočtete se, jak Vám šetříme čas 
a také, jak jednoduše udělat Vaši knihu výjimečnou. Čeká nás nejkrásnější období roku a my Vám 
přejeme, ať je strávíte v klidu a pohodě po boku svých blízkých a do nového roku vše nejlepší.

Již 20 let pomáháme 
Vašim knihám na svět
Letošní rok jsme usilovně zlepšovali naše 
procesy i služby pro Vás, naše klienty. Jsme 
hrdí na to, že pomáháme Vašim knihám na 
svět a věříme, že nám i nadále zachováte 
přízeň. Děkujeme a přejeme Vám krásné 
chvíle prožité v příjemné atmosféře Vánoc 
a šťastný nový rok.

Šetříme Váš čas
Každá minuta je drahá, to víme všichni. 
My si Vašeho času vážíme, a proto jsme 
se rozhodli investovat do nového optic-
kého připojení k internetu. Pro Vás to 
znamená úsporu poloviny času při na-
hrávání dat na naše FTP a díky tomu více 
okamžiků se svými nejbližšími.

Barevná ořízka jinak
Stačí jen posunout data textu na spad 
a vytvoříte vzhled barevné ořízky. Že to 
zní jednoduše? Ano, je to snadné. A navíc 
můžete toto výjimečné řešení doplnit na-
příklad třemi čtecími stužkami. 

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

Rádi bychom Vám představili další z řady
našich produktových zajímavostí.
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Po čtyřicáté čtvrté proběhl  jeden z nejprestižnějších veletrhů Evropy, a to knižní veletrh v Londýně.  

Veletrh, který je velmi oblíben pro svou 
profesionalitu, začal  14. 4. a skončil 16. 
dubna, po dlouhé době se konal na výsta-
višti Olympia. Toto výstaviště je od pů-
vodního Earl´s Court vzdáleno jen kousek 
a je to také místo, kde původně veletrhy 
běžně probíhaly.

Výstaviště Olympia je oproti Earl´s Court 
mnohem větší, skládá se celkem ze sedmi 
hal v různých podlažních úrovních, což 
činilo tento veletrh prostornějším a atrak-
tivnějším. Veletrhu se zúčastnilo více 
než 1 500 vystavovatelů ze zemí celého 
světa. Tak, jako každým rokem, i letos byl 

veletrh zaměřen na konkrétní stát. Letos 
bylo čestným hostem Mexiko, které mělo 
uprostřed největší haly prezentaci své 
země s velmi zajímavým designem. 

Stejně jako v předchozích letech, tak 
i letos, jsme byli součástí expozice České 
republiky, kde jsme měli naši „FINIDR 
základnu“.  Veletrhu se zúčastnil obchod-
ník Martin Štourač společně s asistentkou 
Agnieszkou Świerkosz, která byla na tako-
vémto veletrhu poprvé. Všechny tři dny 
byly naplněny schůzkami se stávajícími 
i potencionálními klienty, kde jsme inten-
zivně diskutovali o právě probíhajících či 
možných budoucích zakázkách. 

Tento rok se zaměřujeme pře-
devším na možnosti nové spo-
lupráce ve Velké Británii, účast 
na Londýnském knižním veletrhu 
spolu s účastí na IPG 2015 náš 
projekt podpořil v podobě nových 
kontaktů, nyní je to již jen na nás, 
abychom potencionální klienty 
přesvědčili pohotovým, přesným 
zákaznickým servisem a kvalitní 
produkcí. 

London Book Fair 2015
aktuálněMartin Štourač

č e r v e n  2 0 1 5



Ocenění
za nejlepší projekt

Maryla Adamčíkováudálosti z tiskárny
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V prostorách velkého sálu Slovanského domu 
proběhlo dne 20. května udělování cen patnáctého 
ročníku soutěže HREA – Excellence Award® 
za nejlepší projekt v personalistice.

Cena „HREA – Excellence Award®“ vznikla 
s cílem ocenit nejlepší projekty a profesio-
nály působící v oblasti lidských zdrojů, kteří 
nejvíce přispěli k rozvoji své profese a spo-
lečnosti, pro kterou pracují. Zvláštní důraz při 
hodnocení klade porota na podnikatelské vý-
sledky, originalitu a na inovativnost projektu.
 
FINIDR, s.r.o. se přihlásil s projektem „Apli-
kační vzdělávání pro střední management“, 
který byl realizován v roce 2014. Cílovou sku-
pinou projektu byl střední management, cel-
kem 14 účastníků, kteří dále ovlivnili dalších 
65 kolegů, které napřímo vedou.  Výsledkem 
aplikačního vzdělávání je nový aktualizovaný 
Etický kodex tiskárny FINIDR včetně návrhu 
aplikace do života firmy. 

Prioritou projektu byla dlouhodobá udržitelnost získaných znalostí a dovedností, což již 
nyní projekt prokazuje tak, že střední management pracuje dále systémově a samostat-
ně na rozvojových setkáních, která generují další přidanou hodnotu firmě, např. projekt 
„Manažerský rok“, jehož přínos je odhadován na 30 mil. Kč.

A jak jsme obstáli v boji s konkurencí?

Desetičlenná komise složená z uznávaných odborníků vyhodnotila došlé projekty za rok 
2014 takto: V kategorii do 500 zaměstnanců jsme se umístili na prvním místě. Mezi 
celkovými finalisty ve všech kategoriích (do 500 zaměstnanců, nad 500 zaměstnanců 
a neziskové organizace) jsme zaujali druhou příčku. Na prvním místě z celkových fina-
listů se umístila společnost Ostroj, a.s. s projektem „Partnerská základní škola OSTROJe“ 
a na třetím místě O2 Czech Republic a.s. s projektem "EasT-Expeerts as Trainers". 

Cenu za nejlepší projekt, poukaz na studium MBA v oblasti řízení lidských zdrojů, kterou 
věnoval Business Institut a poukaz na nákup knih od Mediapress, předával ekonom Jan 
Švejnar.
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Jako tradičně každý rok jsme i letos 13.6.2015 
pořádali Finidrácký den pro všechny zaměstnance 
a jejich rodiny. 

I letos jste se mohli na Polanu dostat třemi různými způsoby:

1. Na kole, s pilotem sportovní skupiny Martinem Ježem 
  a s pilotem rekreační skupiny Monikou Ocieczkovou. 
  Kolaři ujeli jedním směrem celkem 43 kilometrů.

2. Vlakem z Českého Těšína s  pilotem skupiny Witkem Palowskim.
  Turisté šli pěšky jinou trasu než v loňském roce, ale rovněž z Bocanovic
  na Polanu lesní cestou 6 km.

3. Finidráckým autobusem s piloty skupiny Lenkou Kantorovou 
  a Marcelou Ćmielovou. 

Sešli jsme se na horské 
chatě Nová Polana, kde 
nás přivítali indiáni . 

Odvážní se prošli 
pravou indiánskou 
stezkou a každý si mohl 
nechat zkrášlit své tělo 
indiánskými malůvkami. 

Finidrácký
den 2015
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Nadšenci si zasoutěžili v turnajích jako je 
nohejbal , cornhole nebo týmové hry a mohli 
se těšit nejen krásnými medailemi, lesklými 
poháry, ale vítězové také dárkovými poukazy 
na pobyt na Nové Polaně.

Pro všechny bylo připravené výborné občerstvení 
Davida Valíčka a k poslechu nám hrál skvělé hitovky 
náš IT-DJ, Tom Klučka. Počasí nám opravdu přálo, 
takže jsme si tento den perfektně užili. Fotografie ze  
slunečné soboty plné atrakcí , sportu a dobrot to jen 
dokládají .

Děkujeme opět za pozitivní 
ohlasy a budeme se těšit 
zase za rok!
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V minulém čísle jsem psal, co vše je nutno přestěhovat, přesunout, přestavět, přepojit, přeplánovat či 
přeznačit, abychom byli připraveni na hlavní sezónu roku 2015. 

Dnes bych chtěl především poděko-
vat všem, kteří se na stěhování strojů 
v rekordně krátké době podíleli, tzn. 
především údržbě a pracovníkům výroby, 
kteří fyzicky stroje přemísťovali, zapojova-
li a uváděli do chodu. Samozřejmě velký 
díl práce udělali naši kolegové z průmys-
lového inženýrství při novém uspořádání 
pracovišť či vyznačení nových komunikací. 

Díky také všem pracovníkům výroby, kteří 
dokázali v těchto bojových podmínkách 
po dobu stěhování pracovat a plnit nároč-
ný plán bez zásadnějších výkyvů. Je vidět, 
že jsme dobrý tým.

Nicméně příprava na vánoční trh stále 
není úplně u konce. V minulých týdnech 
jsme nainstalovali další dva nové stroje 

– plně automatickou skládačku MBO 
K8 RS a čelní ořez bloku Kolbus FA650, 
se kterými se postupně učíme pracovat. 
Čekají nás ještě některé drobné úpravy 
provozu.

Takže prosím ještě trochu vydržme, 
nejhorší v rámci akce „Kulový blesk“ už 
máme za sebou.

Akce
„Kulový blesk“

Tomáš Romanudálosti z tiskárny
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V sobotu 30. 5. byl slavnostně zahájen 5. Týden 
čtení dětem v rámci 55. Mezinárodního festivalu 
filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Letos bylo na 
festivalu promítnuto celkem 363 hraných animo-
vaných i kombinovaných snímků z 52 zemí světa 
a přišlo na něj celkem 120.000 návštěvníků!

Slavnostní inaugurace 5. Týdne čtení dětem, pod taktovkou 
známého herce, Lukáše Hejlíka, otevřela ve Zlínském klubu 204 
týden plný čtení, besed, výstav a dalších kulturních programů 
po celé České republice.

Nová česká pohádka režisérky Alice Nellis, "Sedmero krkavců", 
byla první projekcí letošního Zlín Film Festivalu a publikum bylo 
nadšeno. O to více všechny účastníky inaugurace 5. Týdne čtení 
dětem těšila přítomnost hlavních hrdinů této pohádky. Sabi-
na Remundová, Martha Issová a Lukáš Příkazký přišli hostům 
z klasické pohádky Boženy Němcové "Sedmero krkavců" osobně 
předčítat. 

Novinkou tohoto roku byly Koláčky štěstí - dětská přání s pros-
bou o knihu, zapečená do koláčků. Koláčky byly rozdány účastní-
kům akce, kteří pošlou knižní překvapení na adresu konkrétního 
dítěte. 

V rámci 5. Týdne čtení dětem v ČR se v době 55. Zlín Film Festiva-
lu konalo také 8 samostatných hodinových programů pro děti ze 

zlínských základních škol. Martin Písařík, Pavel Liška či např. Jan 
Potměšil dětem četli pohádky a příběhy, hráli kvízové hry, odpo-
vídali na dětské všetečné otázky a také se podepisovali. 

K 5. Týdnu čtení dětem v ČR se oficiálně zaregistrovalo 152 
organizací - škol, školek, knihoven, center, kaváren, atd. - které 
uspořádaly v době od 1. do 7. června dohromady cca 200 jed-
notlivých akcí, kterých se zúčastnilo cca 7.000 dětí. V celé ČR se 
konaly další čtení, besedy, výstavy a soutěže, kterými organizátoři 
upozornili na důležitost předčítání dětem a sdílení společného 
času pro život dítěte. Napříč republikou se těchto akcí zúčastnilo 
desetitisíce dětí, rodičů a veřejnosti.

Je nám ctí podporovat společnost Celé Česko čte dětem®, 
která je organizátorem celé akce. Od roku 2006 se snaží 
o podporu čtení a budování pevných vazeb v rodině prostřed-
nictvím pravidelného předčítání knih a my ji přejeme hodně 
odhodlání a úspěchů.

V dnešní moderní době ještě stále existují místa na světě, kde se 
nedostává základního vzdělání všem dětem. Ale díky organizaci 
Člověk v tísni a její sbírce "Postavme školu v Africe" takových 
oblastí ubývá. 

V letošním roce se staví již 17. škola 
v Etiopii, ve vesnici Meja, která by měla 
poskytnout potřebné prostory pro více 
než 200 dětí.

Jsme rádi, že také naše tiskárna mohla 
podpořit výstavbu této školy. V současné 
době je stavba školní budovy z betonu 
a cihel v plném proudu a my všem držíme 
palce, aby probíhala úspěšně. Děti budou 
moci usednout do lavic na podzim letoš-
ního roku. 

Chcete se dozvědět více o tomto 
projektu? Pokud ano, navštivte 
webové stránky http://skolavafri-
ce.cz/prave-stavime nebo 
http://www.clovekvtisni.cz/cs

17. škola v Etiopii

Čtete dětem?
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Karneval 
v cirkuse
Rok uplynul jako voda a usku-
tečnil se 4. ročník karnevalu, 
který pořádá naše firma pro 
malé i velké. V sobotu 28. 3. 
2015 dopoledne se opět sešli 
děti, rodiče i prarodiče, aby si 
užili báječné chvíle plné smí-
chu, zábavy a radosti.

Od půl desáté se v kulturním domě v Cho-
těbuzi scházeli první návštěvníci a hned 
při vstupu byly děti mile překvapeny 
sladkostí a minerálkou.  V očích dětí bylo 
krásné vidět, jak se těší na nové zážitky 
a hlavně na Hopsalína.

Během chvilky se děti proměnily ve zví-
řátka, postavičky z pohádek, akční hrdiny 
nebo čarodějnice. Po krátkém úvodu 
se na pódiu objevil Hopsalín a začala ta 
pravá show nazvaná „Karneval v cirkuse“. 
Našemu klaunovi se podařilo roztančit 
snad úplně všechny a děti si to opravdu 
užívaly.  

V průběhu celého programu se malovaly 
na obličej zvířecí motivy a také se soutě-
žilo.  Za splnění úkolu dostali kluci a holky 
žetony, které mohli v závěru vyměnit 

v „cirkusovém obchodě“ za sladkosti. Ne-
chyběla cukrová vata, káva pro dospěláky, 
čaj, výborná polévka a hlavně palačinky. 
Na závěr si naši malí mohli vytvořit veliko-
noční housátko či nabarvit vajíčko. 

Čas rychle utíkal, a protože všechno 
jednou končí i my budeme muset počkat 
na další radovánky s Hopsalínem zase 
za rok. Spokojenost s letošním ročníkem 
se dala vyčíst ze všech obličejů. 

Děkujeme všem, kteří se zapojili a pomá-
hali uskutečnit příjemné dopoledne.

Marcela Ćmielová
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Klárka Hospůdkováudálosti z tiskárny
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Klárce Hospůdkové, které jsme věnovali elektrický vozíček, se splnil 
sen. Dostala se na vytoužené gymnázium. Ráda by se s Vámi podělila 
o svůj zážitek. Tady je:

Klárka bude studovat šestileté 
jazykové gymnázium se speciali-
zací na španělštinu, kdy se budou 
od třetího ročníku předměty jako 
je matematika, fyzika, chemie, 
dějepis a zeměpis vyučovat 
ve španělském jazyce.

Všichni Finidráci přejeme 
Klárce hodně úspěchů 
ve výuce a pohodu 
v novém prostředí.

Zkouška 

Je 15. dubna, ležím v posteli a říkám si, jaké to zítra bude. Jest-

li se to podaří nebo ne. Další den ráno jsem byla tak nervózní, že 

jsem nemohla nic jíst. Nasedli jsme s dědečkem, mamkou a paní 

asistentkou do auta. Všichni jsme vyrazili na Hladnovské gymná-

zium a já tam za několik málo minut měla složit nejtěžší zkoušku 

mého života. 

Hned, jakmile jsme vešli do školy, vynořily se na nás úsměvy učite-

lů a vyděšené pohledy žáků, kteří před sebou měli tu samou zkouš-

ku jako já. Vešli jsme s paní asistentkou do malé knihovny, kde 

seděla jen zástupkyně a dva další žáci, protože jen my jsme měli 

navýšený čas. V té chvíli začaly nejtěžší 4 hodiny mého života.  

Při matematice jsem měla tak zpocené ruce, že mi propiska má-

lem vyklouzla z ruky. Při českém jazyce, kdy jsem paní asistentce 

diktovala odpověď, aby jí mohla zapsat do záznamového archu, 

jsem zase příšerně koktala, ale zvládli jsme to. Tak a teď jen čekat 

do 22. dubna a přitom se nezbláznit (opravdu nadlidský úkol!).

A právě ten den,  když jsme čekali na hodinu občanské výchovy, 

paní asistentka vyšla z kabinetu a řekla: „Můžeš si říkat gymna-

zisto!“  V tu chvíli jsem začala brečet dojetím a přijímala gratu-

lace od učitelů a spolužáků. Po chvíli jsme šli do třídy, naše paní 

učitelka třídní pokynula, ať si sedneme a osobně mi pogratulovala 

a třída mi ještě zatleskala. Po vyučování na mě čekala v jídelně 

mamka a hádejte, co udělala, nevíte? Brečela a začala mě objímat. 

Společně jsme pak šly domů, obvolali známé a oslavili to.

Takže začínáme znovu stěhování, nová škola, noví spolužáci, ale já 

si myslím, že teď už bude jen všecko lepší!“

Klárka Hospůdková
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NOVÁ TELEFONNÍ ÚSTŘEDNA
Na začátku července jsme pořídili a zprovoznili novou moderní 
firemní telefonní ústřednu. Její předchůdkyně ve FINIDRu spojo-
vala hovory celých dlouhých 20 let a pořád docela spolehlivě. Po-
třebovali jsme však navýšit počet volajících, a tak jsme výhodně 
investovali do soudobých digitálních technologií.

S novinkou přinášíme našim zaměstnancům také následující 
nové možnosti:

- nové VoIP přístroje pro lepší komunikaci obchodního oddělení   
   se zákazníky
- jednoduché řešení v podpoře zastupitelnosti na pracovišti 
   přesměrováním hovoru na kolegu nebo firemní mobil
- každý majitel pevného telefonu může inteligentně a jednoduše  
   obsluhovat hovory přímo z obrazovky svého počítače, kde je    
   vidět, kdo to volá a dokonce ještě dříve, než uslyší vyzvánět svůj   
   telefon.

Věříme, že nová ústředna bude ve FINIDRu pomáhat uživatelům 
v lepší komunikaci stejně dlouho a spolehlivě, jako to zvládala ta 
první. 

UKONČENÍ III. ROČNÍKU FIREMNÍ LIGY
Slavnostní ukončení III. ročníku firemní ligy v bowlingu a bad-
mintonu proběhlo 11. května 2015 předáním pohárů vítězům. 
Ligy se účastnilo celkem 31 našich zaměstnanců, kteří byli od-
měněni dárkem v podobě „zdravé lahve“, kterou určitě využijí. 
V bowlingu se na prvním místě umístil Lukáš Žvak, druhé místo 
vybojoval Michal Lokajíček a bronzovou medaili získal Patrik 
Glos. Pro ligu v badmintonu máme následující pořadí vítězů: 
zlato patří Romanovi Juřičkovi a Michalu Rusniokovi, stříbro 
Janě Novákové a Davidu Gvuzdovi a bronz Drahušce Ferfecké 
a Michalovi Strnadovi. Putovní poháry vítězů ligy převzal Lukáš 
Žvak a Roman Juřička s Michalem Rusniokem. Gratulujeme! 
Děkujeme všem účastníkům za výborné sportovní výkony 
a těšíme se na pokračování již IV. ročníku firemní ligy na začátku 
roku 2016.

4. ROČNÍK ZÁVODU ŠLAPEJ, NEBO ZEMŘI
Šlapej, nebo zemři je závod nemotorových alegorických vozítek, 
který se bude konat 15. 8. 2015 od 15:00 hod. již počtvrté 
v Českém Těšíně, parku Adama Sikory. Tato vozítka si soutěžící 
sami vlastnoručně vyrobí a budou s nimi na závodní trase zdo-
lávat různé překážky, které budou testovat jejich hlavu 
a zručnost. Ty nejlepší závodní týmy získají hodnotné ceny: 
šek na 15.000Kč, tandemový seskok padákem nebo prvotřídní 
pečené selátko. Diváci budou mít také možnost hlasovat pro 
nejoriginálnější vozítko. Chcete se také zúčastnit? Přihlaste svůj 
tým do 8. 8. 2015 na webu http://www.slapejnebozemri.cz. Ti 
z Vás, kteří se chtějí přijít na akci podívat, jste srdečně zváni! Na 
místě bude zajištěno občerstvení všeho druhu, atrakce a také 
kulturní program.

telegraficky

BONITNÍ CERTIFIKÁT „CrefoCert“
Naše tiskárna patří stále mezi TOP podniky 
v oboru polygrafie, což dokazuje také pro-
dloužení bonitního certifikátu „CrefoCert“. 
Jsme dlouhodobě finančně stabilní spo-
lečností s výbornou platební morálkou 
a pravděpodobností úpadku v horizontu 
12 měsíců do 1%. Metodika pro udělení 
certifikátu CrefoCert je v souladu s postupy 
společnosti Creditreform Rating AG, jejíž 
ratingový nástroj schválila pro hodnocení 
úvěrového rizika Evropská centrální banka.

VEDENÍ TISKU A KNIHÁRNY
Všimli jste si nových zvětšených prostorů pro hlavní a směnové 
mistry tisku a knihárny? Na přínos jsme se zeptali přímo těch, 
kterých se to nejvíce dotýká. Mistři oceňují hlavně více prostoru 
a ergonomické uspořádání. Výborný je také funkční průchod do 
společné části, což vede k lepší komunikaci mezi výrobními úseky. 
Přínosem je také dobrý výhled a přehled nad částí výrobní haly 
a minikuchyňka. Dopracovat se musí odhlučnění, v tom je zatím 
rezerva.



Súľovské
skály
Nedaleko města Bytča, kousek od Žiliny, se nachází 
Súľovské skaly nebo česky řečeno Sulovské skály. 
Je to oblast, kterou mají v oblibě lezci po skalách, 
ale je přístupná i běžným turistům. Jsou zde znače-
né stezky a pohodlně se po nich dostanete až mezi 
skalní vrcholky, aniž byste museli někde šplhat. 

Oblast skalních útvarů se rozprostírá na relativně malém území, ale 
jejich koncentrace je velká. Sulovské skály jsou mimořádné tím, že 
vyrůstají z nížiny a tyčí se nad celým okolím. Je zde velké převýšení 
a proto i krásný výhled do několika malebných údolí. 

Hlavní a nejatraktivnější místní túra vede pozvolným lesním stou-
páním po zelené značce od vesničky Suľov až k vrcholkům skalisek. 
Zde Vás nadchne nejvíce tzv. Gotická brána, což je 13 metrů vysoký 
lomený skalní oblouk. Řadí se mezi jedny z nejznámějších a nejvíce 
fotografovaných skalních brán na Slovensku. Cestou narazíte i na 
zříceninu Sulovského hradu (660 metrů n.m.), který byl umístěn na 
dokonalém místě s pěknou vyhlídkou, poněvadž dříve sloužil pro 
pozorování okolních cest. Hrad údajně zničilo zemětřesení v roce 
1763 a k vidění je už jen několik zdí bývalého hradu. Dominantním 
vrcholem skal je útvar Brada (816 m n.m.).

Dalším atraktivním místem je Hlbocký vodopád, který se nachází 
více v nížině. Přes vodopád můžete slézt po ocelových lanech nebo 
jej lze obejít stezkou. Okolí vodopádu je nejpůsobivější hlavně 
v jarních měsících, kdy zde protéká větší množství vody.

Sulovské skály se hodí navštívit v kterémkoliv ročním období. Nejvíce 
turistů je zde samozřejmě v letních měsících. Na jaře, kdy pučí 
stromy a probouzí se vegetace, je oblast možná ještě atraktivnější. 
Ubytovat se můžete v okolí skal nebo přímo v obci Suľov.  Za parko-
vání se platí symbolických EUR 1,50. 
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Marie Krzyžankovátudy z nudy

Můžete se podělit o Váš tip na výlet do rubriky TUDY Z NUDY. 
Kdokoli tak může poutavou formou napsat pozvánku na rodinný 
výlet, o který by se rád podělil s ostatními. Své příspěvky včetně 
fotek zašlete do 15.9.2015 na lkantorova@finidr.cz
Těšíme se na Vaše příspěvky. Spolu s Vámi tak tvoříme podobu 
firemního časopisu.
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na konecLucie Helsteinová, Zuzana Ciencialová

Vrstvený
salát

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ HÁDANKY:
Z došlých 11 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala:  Lucie Benková (dělník ve výrobě - snášení).

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ KŘÍŽOVKY:
„Důvěru si získáte tak, že jste průhlední, otevření a DRŽÍTE SLOVO“
Z došlých 18 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stal: Jurczyga Robert  (bývalý zaměstnanec, nyní v důchodu).

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ SUDOKU:
Z došlých 20 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala: Silvie Čichoňová (dělník ve výrobě - snášení).

Všem výhercům gratulujeme a své výhry si mohou vyzvednout 
na sekretariátě.

SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ NAJDI 10 ROZDÍLŮ:
Z došlých 3 správných odpovědí jsme vylosovali výherce, 
kterým se stala: Jitka Halašková Zezulková (průmyslový inženýr).

FOTOsoutěž vyhlašujeme fotosoutěž na téma: KNIHA.
Své příspěvky zasílejte do 15. listopadu 2015 na adresu madamcikova@finidr.cz, popř. osobně doručte. 

O co hrajeme?
1. cena: pobyt pro 2 osoby na 2 noci včetně privat SPA na Nové Polaně 
2. cena: pobyt pro 2 osoby na 1 noc včetně privat SPA na Nové Polaně
3. cena:  romantická večeře Davida Valíčka pro 2 osoby na Nové Polaně

Předání cen proběhne již tradičně na Vánočním večírku dne 18.12.2015. 
Výstavu všech snímků můžete shlédnout v prostorách FINIDRu.

         Těšíme se na Vaše skvělé úlovky!

Připravte  si:
Celer (sterilizované nudličky) – 1 sklenička

Šunka (nakrájená na kostičky) – 200g
Vejce (na tvrdo, nakrájené na kostičky) – 6 ks

Hrášek (sterilizovaný) – 1 větší plechovka
Ananas (kostky) – 1 plechovka
Majonéza – 1 menší sklenička

Pórek (nakrájený na kolečka) – 1 ks
Sýr (nastrouhaný na hrubo) – 200g

 

Vrstvíme na sebe do skleněné nebo porce-
lánové mísy podle pořadí ingrediencí, začí-
náme celerem a končíme sýrem. Necháme 
uležet nejméně přes noc. Nebojte se 
ingredience nahradit – např.: hrášek kukuři-
cí, ananas jablkem nebo mandarinkami, 
majonézu tatarkou nebo bílým jogurtem. 
Salát můžeme použít samostatně nebo jako 
přílohu k bílému masu.
     
     
Přeji dobrou chuť! 

Pravidla soutěže: 
• zapojit se mohou všichni zaměstnanci tiskárny FINIDR 
• za osobu lze zaslat max. 3 snímky v max. možné kvalitě
   pro tisk
• fotografie s kontaktem a souhlasem s prezentací 
   posílejte v elektronické podobě do 15. 11. 2015 
   na email: madamcikova@finidr.cz.

Můžete se podělit o váš tip na RECEPT. Postup přípravy spolu s fotogra-
fií (nejlépe 3 ks v co nejlepší kvalitě) zašlete na lkantorova@finidr.cz do 
15.9.2015. Z došlých receptů vybereme jeden a otiskneme v příštím 
čísle Finidraku. Těšíme se na Vaše příspěvky. Spolu s Vámi tak tvoříme 
podobu firemního časopisu.




