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Digitální barevná ořízka bloku knihy

ANO, to vše dokážeme vyrobit. 
www.FINIDR.cz

Jaroslav Drahoš
majitel tiskárny FINIDR, s. r. o.

Vážení čtenáři,

máme již červen a přitom to není tak dávno, kdy jsme slavili příchod nového roku 2016. Jako 
by čas utíkal stále rychleji. Velmi rychle vzniká také naše nová hala, kterou jsme začali stavět na 
konci minulého roku a nyní je postupně dokončována. Stavba nové haly není jednoduchá a také 
to není malá investice. Je to však investice, kterou jsme nutně potřebovali. Chybělo nám nejen 
místo pro sklad, expedici, ale také dostatečné prostory pro výrobu. Nové prostory nám umožní 
nastavit novou logistiku a odstraní plýtvání spojené s hledáním výrobních materiálů a poloto-
varů. Nyní se nám všem bude pracovat lépe a efektivněji. Stavba nové haly nám také umožnila 
postavit nové parkoviště a kolárnu.
 
Jsou před námi prázdniny a v knihárně máme poprvé naplánovaný týden celozávodní dovo-
lené. Hlavním cílem této plánované dovolené je snížit počet přesčasů, které musí být jinak v 
období dovolených odpracovány při zastupování na jednotlivých pozicích. Věřím, že tento krok 
pomůže nejen zaměstnancům v knihárně, ale také bude mít příznivý vliv na průběh výroby o 
prázdninách a následně v celém období vánočního trhu. Dalším přínosem bude to, že během 
týdne celozávodní dovolené budou realizovány opravy knihařských strojů podle priorit a podle 
plánovaného harmonogramu. 

Naše výsledky prvního pololetí jsou velmi dobré, za což chci všem poděkovat. Věřím, že takto 
úspěšně budeme pokračovat i nadále. Všichni si teď jistě zasloužíme odpočinek a tak vám přeji 
příjemné prožití letní dovolené spolu se svými blízkými, mnoho krásných zážitků, dobré nálady 
a pohody.   

Aktuální stav FAIR PLAY: 
udělili jsme 
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Zušlechtěte svoji knihu digitální barevnou ořízkou. 
Jednobarevná ořízka pouze části bloku knihy?

Různobarevná ořízka všech tří stran bloku?

Potištěný blok knihy textem nebo obrázky?

Zapojte svou fantazii.
poděkování 28-29



F i n i d r a k

aktuálně

0 2  -  2 0 1 6

1-4 / 2016 1-4 / 2015 % nárůstu

tržby (v mil. Kč) 291 264 10 %

počet zakázek 3 072 2 789 10 %

počet ks knih (v mil. ks) 7,8 7,4 6 %

Tomáš Romanaktuálně

První třetina roku je za námi. Pojďme se 
společně podívat, jak si v ekonomických 
a obchodních výsledcích doposud vedeme. 
Za období 1-4/2016 jsme dosáhli meziroč-
ního (tzn. ve srovnání s obdobím 1-4/2015) 
růstu tržeb 10 %. Minulý rok jsme za sledo-
vané období utržili 265 mil. Kč, letos za stej-
nou dobu 291 mil. Kč. Přes zmíněný nárůst 
výnosů vzrostly i mnohé nákladové položky. 
Jednalo se zejména o náklady na přepravné, 
osobní náklady a náklady na odpisy strojů. 
Tyto skutečnosti způsobují mírný pokles 
provozního hospodářského výsledku.

A kolik jsme poslali za uvedené období titulů 
do světa? Bylo to 3 100 titulů. Z toho 860 
zůstalo v tuzemsku, zbytek putoval do zahra-
ničí. Každá zakázka průměrně obsahovala 
2 540 ks knih. Celkově jsme vyrobili 7,8 mil. 
ks knih. Oproti roku 2015, kdy byl počet 
vazeb 7,4 mil. ks, se produkce zvýšila o ne-
celých 6 %. O dobré výsledky se zasloužili 
všichni naši zaměstnanci, kterým patří velké 
poděkování.

Legenda:
Tržby - peněžní částka, kterou podnik získal prodejem svých výrobků, zboží a služeb.
Provozní hospodářský výsledek - rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady.
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Výhledově předpokládáme pokračování velmi dobré zakázkové naplněnosti. Z hle-
diska tržeb bychom se v dalším kvartálním období měli pohybovat přibližně na 10 % 
růstu. S dokončením nové haly a s ní souvisejícím posílením kapacit se nám otevře 
další prostor pro větší objemy. A kdo ví, možná opět překonáme nové osobní rekordy.

Marcela Kunčická

NOVÁ HALA, už se to blíží!
Určitě všichni se zájmem 
sledujete, jak nám postupně 
roste nová hala a pokračují 
dokončovací práce jak uvnitř, 
tak i v okolí. 

Dnes tedy jen krátce pár informací. 
Hlavní výrobní prostor je téměř hotový, 
dodělávají se v něm poslední úpravy 
a postupně do něj stěhujeme výrobní 
technologie.

Zároveň pokračujeme v dokončování 
prostor ve vestavku a přístavcích. Jejich 
dokončení je naplánováno do konce 
června. Budou zde nové údržbářské 
dílny, sklad pro knihárnu, kompresorov-
na, serverovna, kotelna, sociální zázemí 
a co je hlavní, krásná nová výdejna jídel 
a jídelna.

Nedílnou součástí takovéto stavby jsou 
také terénní úpravy okolí. Kolem naší 
haly proto vznikne velká plocha pro 
příjezd k expedici. Co je podstatné pro 
nás všechny, před novou halou vznikne 
parkoviště pro cca 120 aut, takže již 
nebudeme muset řešit Nerudovskou 
otázku „Kam s ním“ - v našem případě 
samozřejmě myšleno - s autem. Ti z nás, 
kteří jezdí do práce na kole, se mohou 
těšit na novou moderní kolárnu. Parko-
viště a kolárnu můžete začít využívat na 
přelomu července a srpna.

Pokud byste chtěli vědět více, klidně 
se mě můžete zeptat přímo. Rád vám 
odpovím.
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Komu se nelení, 
tomu se modří a červení
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Naše produkce neustále roste. Proto je třeba zajistit výrobu nejen potřebnou 
technologií, ale i personálně. V miniPŘEHLEDU se můžete podívat, jak byla 
a aktuálně jsou personálně obsazena naše nejpočetnější střediska tisk a kni-
hárna. Jedna postava v grafu představuje 10 skutečných pracovníků.

miniPŘEHLED

v dubnu 2015 - 100 pracovníků

v dubnu 2015 - 160 pracovníků

v dubnu 2016 - 120 pracovníků

v dubnu 2016 - 200 pracovníků
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Proč
nebýt
po otci?

Jiřinky 
ze skládačky...

Maryla Adamčíkovározhovor
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„Starý a mladý válec“, jak jim tady 
říkají, to jsou Krzysztof a Daniel 
Waliczkovi. Otec a syn, kteří v naší 
tiskárně dohromady pracují už 20 let.
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K: Ano, ve FINIDRu pracuji od roku 1998, tj. 17 let. Pomalu nastává můj pracovní věk plnoletosti.

Jak zhodnotíte dobu, která uplynula od Vašeho nástupu? 
K: Dobrá otázka. Když jsem nastupoval, měl jsem představu, že budu tisknout z olověných štočků. 
Moje první pozice tiskaře na rotačce Zirkon 66 jednověžová, to je můj začátek. Teď pracuji na Va-
riquicku. Je to pokrok, je to hybrid mezi plochým a rotačním tiskem a skládání vjednom. 

V čem vidíte zásadní rozdíl?
K: Pracovní tempo nebylo tak závratné. Lidé měli větší kontakt mezi sebou, více o sobě věděli 
a když bylo třeba, více si i pomohli. Za pomoc jsme si uměli poděkovat a nebylo třeba „zelených 
lístků“. A to mi už chybí. Nejsmutnější na tom je, že jsme si tu kdysi všichni říkali: „Čau“. 
Dnes je to: „Dobrý den“.



rozhovor

metalcore už od svých 14 let, takže 8 let to bude určitě. Hraji 
na kytaře, občas se věnuji i zpěvu. Během studia bylo více času. 
Proto jsme jako kapela byli aktivnější, v té době jsme dokonce 
vydali své album a hráli 40 koncertů za rok např. v Praze, Polsku, 
na minifestvalech v České repulice i v Polsku.
K: Sdílel jsem s nimi každý jejich koncert jako řidič a skalní fanou-
šek. Znám jejich hudbu i pozpátku. „Foter, kiery musioł wozić 
dziecka jako szofer, bo jim nie było osiymnost.“ 

Kromě hudby?
D: Zajímám se o focení. Můžu říct, že jsem fotograf.

Ano, vlastně jste vyhrál cenu ve fotosoutěži „Úsměv roku 
2014“.
D: Vyhrál jsem wellnes na Nové Polaně, využil jsem tento víkendo-
vý pobyt s přítelkyní.

Krzysztofe a jaké jsou Vaše záliby?
K: Pro mě je životní podstata rodina, před to nestavím nic, ani 
FINIDR. To jsem zde řekl hned při přijímacím pohovoru. 
D: Otec je přísný, ale díky tomu naše rodina stojí na nohách. 
K: Základy naší rodiny jsou v soudržnosti všech jejich členů. Není 
u nás nikdo top a druhý dole. Jsem hrdý, že je Dan půl druhého 
roku samostatný. Utéct na delší dobu a setrvat v tom, mít tu odva-
hu, tak na to jsem hrdý.
D: Věděl jsem, že se už musím postavit sám na vlastní nohy 
a do budoucna se postarat o svou budoucí rodinu.

Jaké míváte společné téma?
D: Dokážeme se bavit o práci, i když jsme zrovna spolu doma.
K: Což nesnáší manželka a matka v jedné osobě. Na druhou stranu 
to, že rodina funguje, jak funguje, je jen díky toleranci manželky. 
A za to jí smekám. (slzy dojetí)

Chodíte spolu na pivko?
D: Na kávu. Moc na pivo nechodíme ani sami. Viděl jsem, co dělá 
alkohol a drogy s lidma, což mě utvrdilo v tom, že 1-2 piva za mě-
síc stačí. Nemám to zapotřebí. Dám si ho rád, ale ne každý týden.
K: Jsem abstinent z vlastního rozhodnutí. Pivo je dobré tak 
po obědě.

Jaké máte sny?
D: Já mám sny takové: ani mi tak nezáleží na tom, někde se 
podívat, ale jsem vedený podle otce k tomu, že základem života 
je mít rodinu, která má být pohromadě. Nemusí být na maximum 
finančně zabezpečena, ale stačí, když se mají rádi…
K: ..a dokáží si pomoci bez milionů. Člověk má stavět na tom, co 
má. To, co mu zůstane, za to si může plnit sny. Není nerealizova-
telného snu.
D: Když člověk chce, jde všechno.

Co chystáte na léto?
D: Jedu s přítelkyní poprvé v životě na třídenní festival Rock for 
People.
K: Nesnáším ležet u moře na písku. Zbožňuji Jižní Čechy, odkud 
pochází babička mé ženy a trávíme tam spoustu času. Máme rádi 
horskou turistiku, dcera Lucie skáče po horách jako kamzík.

Krzysztof s Danielem společně ladí jako nástroj a ladička, a to 
hardrockově. Mluví v klidu, s respektem k sobě i důvěrou záro-
veň a taky zodpovědností vůči čtenářům. Je vidět, že jsou jedna 
rodina, jeden tým a táhnou společně za jeden provaz v dobrém 
i zlém. Jejich soudržnost je cítit po celou dobu rozhovoru, 
za který děkuji a přeji, ať se letní plány oběma vydaří.

A co se změnilo?
K: Náročnost doby, nastoupil vyšší kapitalistmus. Já se na každého 
usmívám, pozdravím, protože jsem životní optimista. Nemám rád 
zapšklé lidi.

To, že jste 17 let ve FINIDRu bylo důvodem toho, že tady 
pracuje i Váš syn?
K: Ne, doporučení bylo udělat si střední polygrafickou školu, což 
jsou možnosti v rámci Českého Těšína. Pak začala praxe, pak letní 
brigáda a pak to logicky vzniklo, že má nastoupit do FINIDRu.
D: Když se nabídla ta možnost skloubit školu, praxi a práci ve FINI-
DRu, využil jsem ji.

Sám jste si vybral tu cestu?
D: Od otce jsem se dozvěděl, že škola, díky našemu panu jednate-
li, nabízí možnost studia polygrafie. Byl jsem zvyklý pracovat a prá-
ce mi nevadila. Když vznikla ta příležitost, tak proč nebýt po otci?

Takže jste prostě nastoupil.
D: Přesně tak.
K: Nastoupil po maturitě.

Než jste se ocitl na tisku, vyzkoušel jste si práci na knihárně. 
Jak jste začínal?
D: Dělal jsem řezače lepenky během sezóny, zhruba půl roku. Pak 
se uvolnilo místo na závěsu. Zaučoval jsem se, ale tam jsem vydr-
žel jen měsíc. Byl to velký skok. Velký a náročný skok, a proto jsem 
požádal o přeložení. Přešel jsem na strojníka trojřezu a tuto práci 
jsem vykonával přes dva roky.

Na Variquicku Vás občas vídávám na směně s taťkou?
D: Požádal jsem o schůzku s naším panem ředitelem, zda by ne-
byla možnost přejít do tisku, že bych rád šel ve šlépějích otce. Rok 
jsem čekal na náhradu za mě, až přišel první duben tohoto roku, 
kdy jsem mohl přestoupit.

Jak to hodnotíte?
K: Velký úspěch a krok vpřed.
D: Pro mě to je další krok do života. Jakmile na mě přijde bod, že 
stroj už ovládám alespoň na 90 %, tak mi něco chybí a snažím se 
poznat něco nového. Ten tisk byla pro mě výzva, dostat se tam 
a budovat svou budoucnost dál a dál. Těch možností je tam dost.
K: Jsem na syna více než hrdý.

Je možné zůstat na jednom stroji tak dlouho?
K: Svou práci bych neměnil. Moje práce vyžaduje hodně tech-
nického myšlení, musím být více strojník než tiskař. Když do ně-
čeho nešťourám, tak vlastně nepracuji. To se mi na Heidelbergu 
nepodaří.

Co kromě Variquicku má Krzysztof a Daniel společného?
K: Hard and heavy.
D: Jsme naladěni podobně hudebně.
K: Ano, jsme naladěni na stejnou hudební tóninu.

Co to znamená?
K: Tvrdý rock.
D: Tvrdší žánr.

Co posloucháte?
D: Klasika, na které se začíná, je AC/DC.
K: Metallica, dobrý je heavy metal 80. let minulého století.

Dane, vy máte svou skupinu, seznamte nás.
D: Naše kapela se jmenuje ONLY FOR LIFE, hrajeme melodický 
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Krzysztof Waliczek   * 1968
Znamení: Rak

Přísně vypadající Krzysztof je vlastně velmi citlivý 
a milující manžel a otec. Rodina je pro něho vším a tak 
taky žije. Má rád hory a hardrockovou hudbu. V práci 
mu říkají „pardále“ nebo „rebele“, rád se šťourá ve stroji 
a za jinou práci by rozhodně neměnil.

Jaké máte rád ženy?
No comment, bude to číst moje žena.

Co byste své ženě nikdy neodpustil?
Kdyby mi o zlaté svatbě řekla „NE“.

Jakou nejšílenější věc jste v životě udělal?
Před patnácti lety jsem si svoje dlouhé vlasy 
nechal ostříhat nakrátko.

Jaký je Váš oblíbený nápoj?
Turecká káva a ledově studená cola.

Jakou písničku slyšíte pořád v hlavě?
„One“ od Metallicy a „Your decision“ 
od Only for life.

Kým byste chtěl být?
Od základky pilotem.

Daniel Waliczek   * 1993
Znamení: Štír

Mladší z rodu Waliczků se chce podobat svému otci 
a nemá k tomu vůbec daleko. Daniel je duší rocker i fo-
tograf zároveň. Bydlí odděleně, ale svou rodinu ctí a má 
na prvním místě. Hraje a zpívá ve vlastní kapele ONLY 
FOR LIFE a v létě se s přítelkyní chystá na fesťák.

Jaké máte rád ženy?
Nejde určit jaké, každá žena má své kouzlo. Mám 
rád ženy milující a věrné.

Co byste ženě nikdy neodpustil?
Lež.

Jakou nejšílenější věc jste v životě udělal?
Skok na horském kole na U-rampě, který měl své 
následky.

Jaký je Váš oblíbený nápoj?
Dobrá kvalitní káva.

Jakou písničku slyšíte pořád v hlavě?
Převážně mé vlastní skladby, ale mimo mou kape-
lu je to „Lion“ od Hollywood Undead.

Kým byste chtěl být?
Být stále sám sebou.
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Jaroslav Drahošz tiskárny

V tomto vydání Finidraku rád odpovím 
na otázky, které jsem v poslední době 
zaznamenal.

Neuvažujete o přesunu šaten 
ze třetího patra do prostorů 
současné údržby? Ta se stěhuje 
do nové haly.
V současné době není rozhodnuto, jak 
bude tento prostor, kde je nyní údržba, 
využitý. Veškeré naše aktivity momen-
tálně směřují k přípravě nových prostor 
v nové hale. Věnujeme se jak dokončení 
přípravy nových prostor, tak následně 
přípravě na stěhování nových i stávajících 
strojů do nové haly a nově navržené-
ho layoutu. Již nyní však mohu říci, že 
nepočítáme s přesunem šaten ze třetího 
patra do těchto prostor.  Důvodů, proč to 
nemůžeme udělat, je více. Především je 
to proto, že tento prostor sousedí s pra-
covištěm CTP, které bude potřebovat více 
místa pro další rozvoj. S dalším nárůstem 
produkce bude muset dojít ke změně 
logistiky a layoutu, což není možné bez 
dalších prostorů. Druhým důvodem je 
i to, že jsme v roce 2014 rekonstruovali 
prostory pro nové šatny, na které jsme 
vynaložili nemalé prostředky. Je mi jasné, 
že v současné době je i tato kapacita 
šaten vyčerpaná. O této situaci vím a bu-
deme ji postupně řešit.

Kdy bude hotové nové parko-
viště? A co my, kteří jezdíme 
do práce na kole? 
Kapacita stávajících ploch pro parková-
ní je nedostatečná, a proto je také se 

kroků profitovali všichni naši zaměst-
nanci, kteří jsou platnou součásti týmu 
FINIDR.  Velmi rád odpovím na každý 
váš dotaz, který mi zašlete. Může být 
i anonymní, pokud však bude k věci 
a v mezích slušnosti. Ti co mě znají, ví, že 
si stojím za svým názorem. Nikdy jsem 
se za nikoho neschovával a veškeré věci, 
které spadají do mé kompetence, a to 
i ty méně příjemné, jsem řešil a budu 
vždy řešit osobně a otevřeně.

Své dotazy můžete zaslat na adre-
su kamkracime@finidr.cz nebo ji 
jednoduše napište na papír a vhoďte 
do označené schránky „Kam kráčíme“ 
umístěné v průchodu do výroby. 
Vzhledem k tomu, že náš časopis 
vychází jednou za čtvrt roku, budu 
na vaše dotazy odpovídat také 
průběžně. Své otázky a mé odpovědi 
pak najdete na informačních tabulích 
a intranetu v rubrice „Kam kráčíme“. 
V rubrice Finidraku pak budou uveřej-
něny dotazy klíčové.

 

stavbou nové haly naplánovaná stavba 
nového parkoviště a kolárny. Předpoklá-
daný datum předání parkoviště do pro-
vozu je plánován na srpen. Do této doby 
budeme muset být společně trpěliví. 
Věřím, že potom budeme s parkováním 
spokojeni.     

Proč se mnohdy musíme vracet 
ke stále stejným věcem?
Máte pravdu, někdy se vracíme k tomu, 
co již bylo u nás dávno zavedeno. Je to 
proto, že nastavený proces nebyl kontro-
lován a nebylo vyžadováno odpovědnými 
vedoucími pracovníky jeho důsledné 
naplnění. Nebyla kontrola, tak se to pro-
stě a jednoduše přestalo dělat. Položme 
si však otázku, padá tato odpovědnost 
vždy jen na vedoucí pracovníky? Ruku 
na srdce, opravdu za čistotu na pracovi-
šti, čistotu a funkčnost stroje odpovídá 
jenom a pouze vedoucí pracovník? Když 
nejsme pravidelně kontrolováni, je to 
impuls k tomu, abychom tyto své povin-
nosti udělali napůl nebo vůbec? 

Proč se zavádějí ve FINIDRu 
změny?
Protože se mění prostředí okolo nás. 
Pro pochopení se vám pokusím dát 
příklad změny, která nás všechny výrazně 
ovlivnila. Téměř každý z vás má mobilní 
telefon. Po dlouhou dobu byly telefony 
pouze pevné, napojené na drát. Pak 
byly k dispozici velké a drahé mobilní 
telefony, které stály více než padesát tisíc 
korun.  Zdálo se, že není lepší řešení než 
tyto drahé přístroje. Přesto během velmi 

krátké doby přišla Nokia s řešením, které 
bylo v té době revoluční. Přinesla na trh 
telefon s dostupnou cenou a velikostí. 
Tato firma měla klíčové a neotřesitelné 
postavení na trhu. Jak to však vypadá 
s firmou Nokia nyní? Ne příliš dobře. 
Na trhu jsou již dávno jiní hráči a Nokia 
musela propustit většinu svých zaměst-
nanců. Jak je možné, že se to stalo? 
Jednoduše se Nokia nebyla schopna 
zlepšovat, nebyla schopna uspokojit 
potřebu svých zákazníků. Mým cílem je, 
aby byl FINIDR úspěšnou a stabilní spo-
lečností, která poskytuje kvalitní služby 
a je dlouhodobě konkurenceschopná. 
Jistota je určitě klíčové slovo jak pro naše 
zákazníky, dodavatele, tak i zaměstnan-
ce. V prostředí, ve kterém se pohybu-
jeme, kde rostou ceny našich vstupů, 
stále se zvyšuje tlak na kvalitu a každý 
rok se snižuje cena, za kterou vyrábíme, 
to není vůbec jednoduché. Zde se dá 
uspět jedině tak, že neustále investujeme 
do nových a výkonnějších zařízení. I to 
však nestačí. Moderní a rychlejší stroje 
potřebují obsluhu, která umí vytvořit 
podmínky pro jejich maximální využití.  
Musíme tedy zároveň společně hledat 
cestu, jak zlepšit každý proces ve FINID-
Ru.  Jedině takto lze nyní a v budoucnu 
uspět. Věřím, že se nám společně bude 
dařit měnit okolí kolem sebe tak, aby-
chom byli spokojeni všichni.
 
Co je to diferenciace a je vůbec 
k něčemu potřebná? 
(Diferenciace 20/70/10)
Asi by bylo potřeba nejdříve vysvětlit 
samotné slovo diferenciace. Toto slovo 
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Tento latinský výrok je nejen 
symbolický, ale také vystihují-
cí obsah, kterému bychom se 
měli společně v této rubrice 
věnovat. Mnozí z vás možná 
Quo vadis znají také jako ná-
zev románu polského spiso-
vatele Henryka Sienkiewicze 
z roku 1896. Svou symbolikou 
se tento výrok odkazuje i k na-
šim evropským kořenům. I já 
chci, abychom se stále drželi 
základních principů, na kte-
rých je naše tiskárna posta-
vena a na kterých bude dále 
fungovat a rozvíjet se.
 
Mým záměrem je, aby tato rubrika slou-
žila jako společný komunikační prostor, 
ve kterém budu odpovídat na otázky, 
které vás zajímají. Otázky týkající se 
života naší tiskárny. Naší strategie 

a jednotlivých kroků, které tuto strategii 
naplňují. Budu odpovídat na vaše otázky 
a vysvětlovat kroky a vzájemné souvis-
losti jednotlivých činností, akcí či plá-
novaných nebo již prováděných změn 
a zlepšení. Provádíme je, abychom byli 
stabilní a úspěšnou firmou. Setkávám se 
s tím, že některé kroky, které děláme, 
naráží na nepochopení a nejsou pak 
podporovány. Častým důvodem je však 
to, že dostatek informací nemáte. Jindy 
zase nejsou informace správně a do-
statečně vysvětleny. Někdy také výklad 
a následný způsob předání informací 
mezi spolupracovníky funguje spíše jako 
tichá pošta.  Předávané informace jsou 
pak neúmyslně, a někdy také úmyslně 
či účelově, zkreslovány.  Rád budu ote-
vřeně komunikovat a vysvětlovat vám 
svůj názor a proč děláme to, co děláme. 
Nebojím se ožehavých a upřímných 
otázek a nemám také problém přiznat 
případnou chybu a věci napravit.  Jsem 
přesvědčen, že kroky, které děláme, 
vedou k rozvoji naší tiskárny a k její 
stabilitě.  Výsledky, které dosahujeme, 
to dosud potvrzují. Chci, aby z těchto 
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Vážení čtenáři, právě čtete první řádky 
nové rubriky, kterou jsem symbolicky 
nazval „Kam kráčíme“. Latinsky zní pak 
tento výrok „Quo vadis“.

„Rád budu otevřeně komunikovat 
a vysvětlovat vám svůj názor a proč 
děláme to, co děláme. 
Nebojím se ožehavých a upřímných 
otázek.“
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Kam kráčíme 



Svět knihy 2016
Již od brzkého jara se připra-
voval celý český obchodní tým 
naší tiskárny společně s tech-
nology a výrobou, jak nejlépe 
prezentovat naše výsledky 
a úspěchy, kterých se nám po-
dařilo dosáhnout ve spoluprá-
ci s našimi vydavateli. Pro ty, 
kteří ještě netuší, vše směřuje 
k jedinému termínu 12. až 
14. 5. 2016, kdy již po dva-
advacáté otevřel své brány 
knižní veletrh Svět knihy 
v Praze – Holešovicích.

Přišel den D a perfektně připravený 
stánek opět uvítal jak naše dlouholeté 
známé tváře klientů, se kterými již léta 
úspěšně spolupracujeme, tak i nové 
potenciální zákazníky pro premiérové vy-
dání knížek u nás v Českém Těšíně. Každý 
z návštěvníků byl příjemně překvapen 

děním v naší tiskárně a po seznámení 
s našimi novinkami odcházeli natě-

šeni na další společnou cestu 
s námi v polygrafickém busi-

nessu. Pro ty, kteří si před 
veletrhem ještě nebyli 
jisti, zda své budoucí titu-
ly budou tisknout u nás, 
byly tyto dny, kde jsme 

prezentovali naši tiskárnu, 
určitě důležitým milníkem.

Možná se ptáte, co jsme zase pro 
naše novinek chtivé klienty připravili? 
Tento rok jsme našim partnerům 
i potenciálním novým zákazníkům 
předvedli, co všechno dokážeme 
potisknout na knižním bloku s po-

mocí digitální ořízky, a tím opět 
být o krok před ostatními. 

Standardem v naší 
tiskárně se pomalu 

stává i kulatá 
V8 nejen 
v bloku, ale 
i v deskách. 

V neposlední řadě 
jsme našim klientům ukázali, 

jak rychle dokážeme reagovat na potřeby 
kvalitního tisku přijetím normy FOGRA 
52 (jsme první v České republice).

Čestným hostem tohoto ročníku byly 
severské země, které také přispěly 
k pohodové atmosféře celého veletrhu. 
Maratón předávání různých cen, auto-
gramiád autorů a přednášek na různá 
témata k dnešní problematice knižního 
trhu, to vše patřilo k Světu knihy.

Jsem přesvědčen, že jsme v tomto 
náročném programu obstáli a svým 
partnerům, ať už stávajícím nebo po-
tenciálním, jsme dokázali, že s námi 
to vždy stojí za to. 

Nejkrásnější knihy 
za rok 2015

Dne 5. dubna proběhlo v České televizi 
vyhlášení cen Magnesia Litera. Magne-
sia Litera je české literární ocenění, které 
od roku 2002 každoročně uděluje Sdružení 
Litera.

Ceny jsou udělovány v několika kategoriích.
Naše tiskárna FINIDR se umístila na krásném 
3. místě za polygrafické zpracování knihy v soutěži 
Nejkrásnější české knihy roku 2015.

Oceněná kniha „Praha v srdci 189 příběhů města a lidí“, 
kterou jsme tiskli pro našeho dlouholetého zákazníka 
nakladatelství Práh, s. r. o., nabízí 189 příběhů, které se 
v Praze odehrály v průběhu dvouset let.

Velmi si tohoto ocenění vážíme. Děkujeme všem, kdo se 
na zhotovení knihy podíleli.

F i n i d r a k12

Jaroslav Drahoš, Miroslava Lasotováz tiskárny
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gram je zaměřen na zvýšení kompetencí 
vedoucích pracovníků v oblasti řízení, 
komunikace, kontroly a řešení problémů 
ve výrobních procesech. Věřím, že velmi 
rychle sami zjistíte pozitivní posun v je-
jich kompetencích a znalostech.

Druhým programem, který ve firmě 
běží, je program rozvoje talentů, do je-
hož prvního běhu bylo vybráno deset 
pracovníků. Kritériem pro výběr do této 
skupiny byl především pozitivní postoj, 
schopnosti a ochota pracovníků dále se 
rozvíjet. Jsou to lidé, kteří chtějí. Jsem 
přesvědčen, že patří a budou patřit právě 
do kategorie 20 % klíčových pracovníků, 
kteří mohou řadu věcí dále posunout. 
Mají možnost získat nové vědomosti 
a zkušenosti, které pak mohou aplikovat 
na svém pracovišti, a tím i pomoci ostat-
ním, kteří nyní v tomto programu nejsou. 
Věřím, že je společně podpoříme. Do-
mnívám se, že tato cesta, která umožní 
cíleně zvyšovat znalosti u klíčových lidí, 
je jediná možná.

se používá v mnoha oborech a má více 
pohledů. V našem pohledu znamená 
odlišení, rozlišení, odhalení rozdílů. 
Dá se takto poznat a následně pracovat 
s jednotlivými členy týmu. Samotné 
rozdělení na 20/70/10 pak vyplývá 
ze sledování a vyhodnocování mnoha 
společností po celém světě. Z této zku-
šenosti lze pak konstatovat, že v každé 
společnosti je 20 % pracovníků, kteří 
přicházejí s novými nápady. Jsou to ti 
lidé, kteří jsou tzv. tahouni, kteří realizují 
potřebná zlepšení a kteří jsou klíčoví 
lidé, díky kterým společnost úspěšně 
roste.  Jsou to lidé, kteří jsou ochotni 
vzít na sebe odpovědnost za realizova-
né změny a také je většinou dotáhnou 
do konce. 70 % lidí sice většinou nepři-
chází s novými myšlenkami a zlepšením 
a navíc pokud není nastavena pravidelná 
kontrola, mají někdy pocit, že se to či 
ono nemusí dělat, jsou to však lidé, kteří 
drží firmu pevně na nohou. Velmi si vá-
žím jejich práce a jejich přínosu pro naši 
tiskárnu. Problém je se zbývajícími 10 % 

pracovníků. Jejich hlavním poznávacím 
znakem je nesouhlas úplně se vším. Tito 
zaměstnanci veškeré snahy o zlepšení 
negují. Nejsou přínosem pro společnost, 
naopak vše brzdí a vědomě či nevědomě 
tak poškozují společnost. Tuto kategorii 
nazýváme „černí pasažéři“ či „traviči 
studní“, podle toho, jak tito pracovníci 
dále ovlivňují okolí kolem sebe.  Jsem 
však optimistický a tak věřím, že 90 % 
schopných a pracovitých lidí velmi rychle 
pochopí, kdo patří do zbylých 10 % a ne-
nechá si dále od nich kazit náladu.

Ve výrobě běží nový „Talent 
program“.  Podle čeho jsou 
do toho programu vybírání pra-
covníci a jaká pak bude jejich 
role ve FINIDRu?
Od jara 2016 běží ve výrobě dva vzdělá-
vací programy. První program zahrnuje 
vzdělávání vedení týmu tisku a knihárny 
(mistři a technici procesu). Tento pro-



Jste FAIR PLAY?

FINIDR 
generálním 
partnerem školy

Těší nás váš zájem o pochvaly 
mezi námi. Jsme rádi za vaše 
ohlasy, podněty ke zlepšení
či zpřesnění i účast samotnou 
v této firemní kampani.

Zajímají vás čísla? 
167 lipových listů jsme si navzájem udělili 
za měsíc duben a za měsíc květen dokonce 
259. Celkem, od začátku kampaně, jsme 
udělili 530 lipových listů. Úžasné.

Zajímají vás lidé? 
Spousta z vás si mohla přečíst své jméno 
na plakátech s výsledky vyhodnocení dané-
ho měsíce. Potěšilo vás to? Poděkovali jste 
tomu, kdo vám udělil hlas?

Počty udělených lipových listů se mění ka-
ždým dnem, a proto až do konce kampaně 
v letošním roce budeme napjatě očekávat, 
kdo obsadí top příčky roku. Toto však není 
cílem. Cílem je přispět k pozitivní atmo-
sféře mezi námi. Více si uvědomovat a ctít 

základní hodnoty jakými jsou slušnost, zodpovědnost, čestnost, vzájemná úcta, důvěra. 
Začít více používat obyčejná slova „děkuji“, „dobrý den“, „prosím“, která se někdy s kaž-
dodenním shonem vytrácejí. Cílem je více si pomáhat, vyjít si vstříc. 

Známé deskové hry jako Člověče, nezlob se! Monopoly, Dostihy a sázky, Dixit, Hádej 
kdo?, Pexeso a další mají svá pravidla, stejně jako naše kampaň „Zaměstnanec Fair 
play“. Děkujeme, že jste její součástí, že jste féroví, upřímní, zkrátka FAIR PLAY.

Jak hodnotí udělování lipových listů naši spolupracovníci?

Zuzana Baranová, referent administrativy obchodu
„Věřím, že tato kampaň pouze umožnila veřejně projevit to, co mezi zaměstnanci 
FINIDRu funguje dnes a denně. Stále vzrůstající počty lipových listů mě opravdu 
mile překvapují. Jejich osobní předání daným lidem mi přijde jako perfektní nápad. 
Sama jsem již nějaký ten list obdržela i udělila a těší mě to. Doufám jen, že se z toho 
nestane „hon na 3 dny volna“ a udržíme tuto kampaň v rovině původní myšlenky bez 
pokřivení. Všem „obdarovaným“ moc gratuluji a přeji FINIDRu, a nám všem, co nejvíc 
zaměstnanců a spolupracovníků „FAIR PLAY“. 

Jaroslav Balák ml., technik procesu
„Každého z nás určitě vždy potěší pochvala za dobře odvedenou práci. Kampaň 
FAIR PLAY je možnost, jak poděkovat kolegům písemnou formou, kterou si může-
me přečíst vícekrát. Tato forma poděkování je hodnota, jak se vzájemně motivovat 
do dalších pracovních úspěchů.“

Certifikace Fogra PSO
a nová norma ISO 12647

Milí kolegové, čtenáři. Je mi potěšením vám oznámit, že naše 
firma FINIDR prošla jako první tiskárna v České republice cer-
tifikací „Fogra PSO“ zaměřenou na tisk dle mezinárodní normy 
ISO 12647-2 z roku 2013. Pro lepší výklad jsem článek rozdělil 
do několika kapitol.

„OBA“ (Optical Brighteners Accessories)
Výrobci papíru od jisté doby přidávají do papíru stále více chemické látky známé pod 
zkratkou „OBA“ – optické zjasňovače. Tato látka proměňuje část UV záření ve viditelné 
světlo v modrém spektru, což způsobí, že pod standardním denním osvětlením vidíme 
papíry bělejší. Jak je známo, barevnost papíru způsobí jeden z největších vlivů na vý-
slednou barevnost.

„Nátisk“
Pro barevné nátisky simulující ofsetový tisk se používá certifikovaný papír, který má 
velmi stabilní konstrukci. Tím zajistí, že je vyroben vždy ve stejné kvalitě a barvě. 
Pokud by se barva nátiskového papíru lehce změnila, neprošel by spektrální optickou 
kontrolou, kterou v naší tiskárně provádíme několikrát za den. Pozorný čtenář asi tuší, 
že právě tady nám vzniká neshoda. Papír pro nátisky je totiž vyroben dle normy ISO 
12647-7 z roku 2004 a neobsahuje téměř žádné OBA. ICC profily a referenční hodnoty 
Fogra pocházejí ze stejného roku a prošly lehkou úpravou v roce 2007. 10 let přidávání 
OBA do tiskových substrátů muselo přinést svou daň: digitální nátisk už reálně nesimu-
luje ofsetový tisk.

„Nová norma ISO 12647-2:2013”
Komunikace o barevnosti se zákazníky byly čím dál těžší a způsobovaly také tlak 
na mezinárodní organizaci pro standardizaci (ISO). V roce 2013 proto konečně vznikl 
nový standard ISO 12647-2, který definoval podmínky pro tisk, digitální nátisk, náhled 
na monitoru, spektrální měření barev s přesně definovanou UV složkou, kompenzační 
křivky a cílové LAB hodnoty pro 5 typů papírů s ohledem na vliv OBA.

„ICC profily a charakterizační data”
K tomu, aby tiskový a grafický průmysl mohl začít pracovat dle nové normy, bylo za-
potřebí vytvořit nové ICC profily, charakterizační data a nový papír pro nátisky. Tohoto 
úkolu se ujaly 3 společnosti zabývající se standardizací ofsetového tisku. ECI, BVDM 
a FOGRA. Vytvoření těchto nástrojů však zabralo další dva roky. Pak byly splněny pod-
mínky pro kalibrace tiskového procesu.

„Certifikace FOGRA PSO”
Dali jsme dohromady realizační tým a provedli vše potřebné, abychom byli schopni 
zákazníkům nabídnout podmínky popsané v novém standardu. V dnešní době to však 
nestačí a pro udržení naší tiskárny FINIDR na evropské polygrafické špičce jsme našim 
obchodním partnerům chtěli prokázat kvalitu nezávislou externí společností. Tuto služ-
bu provedly již zmíněné německé společnost FOGRA a BVDM. Jde o jednu z nejvyšších 

certifikací, kterou může tiskárna požadovat 
a podmínky jsou nekompromisní. Nekont-
roluje se jen kvalita tiskového procesu, ale 
také správnost používání profilů a refe-
renčních dat v DTP studiu včetně exportu 
korektního PDF souboru dle standardu 
ISO 15930, automatické nalezení 14 chyb 
ve dvou dodaných PDF souborech, kvalita 
nátisku a popisy procesů tzv. SOP (Stan-
dard Operating Procedure). Naše tiskárna 
certifikací úspěšně prošla a už nyní se 
můžeme pochlubit certifikátem FOGRA 
PSO. Certifikát je platný dva roky a po roce 
se musí zopakovat tisková zkouška. Zbývá 
ještě dodat, že těmito kroky vše nekončí. 
K úplnému zavedení je potřebná akcepta-
ce klientů a úprava pracovního prostředí 
na jejich straně. 

Závěrem bych chtěl poděkovat realizačnímu 
týmu: David Fronczek, Rostislav Bajtek, 
Lukáš Duspiva, Martina Stružínská, Dagmar 
Kempná, Hynek Grobelný, Martin Gomola, 
Tomáš Plucnar, Lenka Martinková, IT a CTP.
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Albrechtova střední škola v Českém Těšíně, 
jako jediná v Moravskoslezském kraji, nabízí 
a vyučuje obor polygrafie.

Myšlenka otevřít tento obor vznikla v roce 
2006 a u jejího zrodu stál majitel tiskárny 
FINIDR, pan Ing. Jaroslav Drahoš.

Od pomoci s náborem žáků, přes podíl 
na personálním zajištění výuky až po zpro-
středkování vhodného strojového vybavení,  
bylo konečně letos spolupráce završena se-
psáním par excellence partnerské smlouvy. 
Slavnostní akt podepisování smlouvy o spo-
lupráci se uskutečnil v prostorech kavárny 
Avion dne 19. 4. 2016 za účasti zástupce 
zřizovatele školy - náměstkyně hejtmana 
pro oblast školství, mládeže a sportu MSK 
paní Mgr. Věry Palkové a dalších V.I.P. hostů.

Na základě smlouvy škola získala titul „partnerská škola“ a FINIDR se stal jejím „gene-
rálním partnerem“.
 
Smluvně sjednaná spolupráce se týká zejména těchto oblastí - podpora zájmu žáků ZŠ 
o studium polygrafie, tvorba vzdělávacích programů a výukových materiálů, vytváření 
motivačních opor a rozvoj talentovaných žáků, efektivnější praktická příprava, další 
vzdělávání odborných učitelů, vzájemné využívání technických zařízení, tvorba společ-
ných grantových programů, prosazování nových potřebných oborů vzdělávání. Už nyní 
se rýsuje záměr zavedení nového oboru tiskař od září roku 2017.  

Setkání v Avionu pokračovalo diskusním fórem studentů naší školy se zástupci podnika-
telských partnerů nejen větve polygrafické, ale i hotelové a zemědělské na téma: „Quo 
vadis absolvente?“ aneb „Co očekává od absolventa odborné školy zaměstnavatel?“.

Cílem naší školy je vzdělávat a vychovávat absolventy s dobrou uplatnitelností 
ve svém povolání. Toho nelze dosáhnout bez úzké spolupráce s budoucími zaměstna-
vateli. Otevíráme novou etapu, začíná nová éra v historii, v rozvoji naší školy – těšín-
ském KAMPUSU ODBORNOSTI. Věříme, že se díky spolupráci s našimi partnery projeví 
ve zvyšování kvality.



Den s tiskárnou
oslovily různé tváře, a to rovněž sousedy 
z Polska. Měly jsme radost.

Hodina prohlídky byla rozdělena na půlho-
dinku ve velké zasedací místnosti, kde jsme 
krátce představili historii tiskárny i naše 
úspěchy. Nedílnou a jistě nezbytnou součás-
tí byla aktuální nabídka volných pracovních 
míst v naší tiskárně. Tu jsme propojili se 
zaměstnaneckými výhodami, které našim 
zaměstnancům nabízíme. Druhou půlhodin-
ku zájemci strávili ve výrobě prohlídkou haly, 
seznámením s technologickým procesem 
výroby knihy a moderním zařízením.

Nejvíce otázek se týkalo výstavby nové haly 
a s tím souvisejícího náboru nových lidí. 

Věříme, že jsme splnili očekávání příchozích 
a že se vám den s tiskárnou FINIDR líbil. Kdo 
ho tentokrát propásl, můžeme přislíbit další 
takovéto dny již v červnu a září.

Děkuji Monice, Lence, Šárce i kolegům 
z recepce a sekretariátu za pomoc 
s přípravou a realizací tohoto dne.

Naše tiskárna se aktivně zapojila do unikátního projektu
„Zelená firma“ v rámci projektu ekologicky likvidujeme firemní 
elektrospotřebiče a baterie.

Sběrný box najdete v přízemí vedle výtahů, je označen logem „Zelená firma“. Do sběr-
ného boxu můžete vhodit také své vlastní vysloužilé elektrozařízení, které už doma 
nepotřebujete. Děkujeme vám, že třídíte. Má to smysl. Recyklací chráníme přírodu 
i zdraví nás všech. Přivítáme jakékoliv vaše podněty či připomínky.

Rádi bychom poděkovali všem, 
kteří se poslední dubnový pátek 
zúčastnili veletrhu pracovních 
příležitostí přímo v naší tiskárně 
FINIDR. Zároveň vítáme jeho tři 
účastníky, kteří se stali posilou 
našeho výrobního týmu.

A jak tento den vůbec probíhal?
Od devíti rána do šesti večera jsme nabídli 
naše prostory k nahlédnutí potenciálním 
uchazečům o zaměstnání.

Společně s Monikou Ocieczkovou, Lenkou 
Kantorovu a Šárkou Adamčíkovou jsme se 
věnovaly zájemcům o práci i těm zvídavým, 
kteří se chtěli podívat, jak to v naší tiskár-
ně vůbec vypadá. Bylo vidět, že letáčky 
v Českém Těšíně a dalších blízkých městech 

FINIDR, s.r.o.  |  Lípová 1965  |  737 01 Český Těšín  |  tel.: +420 558 772 233  |  e-mail: jobs@fi nidr.cz

Den s tiskárnou
prezentace pracovních příležitostí

KDY: v pátek 29. dubna 2016, od 9:00 do 18:00

KDE: prostory tiskárny, Lípová 1965, Český Těšín

CO: nabídka práce ve výrobě a administrativě, prohlídka výroby
(celková délka prezentace 1 hod.)

Rezervujte si, prosím, čas prezentace, který

Vám nejlépe vyhovuje zde www.fi nidr.cz/prace
nebo telefonicky na čísle +420 558 772 233

Srdečně Vás zveme

Co nabízíme:
 Moderní pracovní prostředí
 Motivující mzdové ohodnocení
 Širokou škálu benefi tů

Kdo jsme:
 Ryze česká fi rma
 Největší výrobce knih ve střední Evropě
 450 zaměstnanců
 23 mil. kusů knih ročně
 Roční obrat 850 mil. Kč
 80 % naší produkce exportujeme
 Rok založení 1994

Máte zájem u nás pracovat? Srdečně Vás zveme na Den s tiskárnou FINIDR, kde Vám 

rádi představíme krátkou ochutnávku toho, co naše tiskárna svým zaměstnancům nabízí.

Dozvíte se, jaké jsou u nás pracovní příležitosti, jaké máme úspěchy a co dokážeme.

www.FINIDR.cz

Počet zaměstnanců
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Jak 
to vidím já

Přesto se však pokusím v ná-
sledujících slovech popsat mé 
postřehy z tohoto působení 
a podělit se s vámi o zkušenosti, 
které jsem získal v mém profes-
ním životě… ALE, i za tak krát-
kou dobu nabývám přesvědčení, 
že práce, kterou jste ve FINIDRu 
odvedli, zaslouží pochvalu a ob-
div, dává smysl a jistotu. Proč si 
to myslím? 

Pracoval jsem 12 let ve strojírenském prů-
myslu. Konkrétně se jednalo o zpracování 
tenkých plechů CNC technologiemi a ná-
sledných montážních prací. Finální produkty 
pak směřovaly k největším telekomunikač-
ním společnostem na světě. Téměř celou 
tuto dobu jsem byl součástí týmu, který 
budoval na Ostravsku výrobní firmu. Ta, 

podobně jako FINIDR,  začínala z nuly a je 
dodnes na vzestupu. Během této doby jsem 
si ve firmě prošel všemi pozicemi zabývají-
cími se výrobou a navštívil řadu společností 
v zahraničí (Německo, Holandsko, Itálie, 
Švédsko, Maďarsko, Slovensko). Většina 
z nich byly nadnárodní a mohu srovnávat. 

Většina z vás bere jako samozřejmé odmě-
ňování formou různých benefitů - 13. plat 
a podíl na HV, bonus za docházku, obědy 
za rozumnou cenu, firemní akce atd. Měl 
jsem možnost navštívit mnoho výrobních 
firem v tomto regionu a realita za ,,brana-
mi“ je mnohdy dosti odlišná.

Dále bych se chtěl zmínit o FINIDR Akade-
mii, kterou osobně považuji za vynikající 
projekt k adaptaci nových zaměstnanců 
a rozšíření znalostí o polygrafii i pro ty 
zkušenější. Výčet výše uvedených aktivit 
odlišuje naši tiskárnu FINIDR od běžných 

standardů, ale nejsem přesvědčen, zda-li to 
všichni vnímají stejně. Staví se nová hala, 
nakupují se nové technologie, bude nová jí-
delna, parkoviště. To všechno naznačuje, že 
naše firma prosperuje a roste. Jako bývalý 
aktivní sportovec použiji sportovní přirov-
nání. Máme výborné zázemí a podmínky 
k tomu, abychom hráli 1. ligu. Co je však 
nejdůležitější? Dobří hráči, kteří mají jeden 
cíl. Táhnou za jeden provaz na jednu bránu.

Z mého pohledu je velmi důležité, aby 
všichni jasně vnímali a dodržovali disciplí-
nu, morálku, výkonnost, kvalitu a respekt 
vůči ostatním kolegům. Toto jsou základní 
atributy, kterými může každý z nás při-
spět k tomu, aby růst naší tiskárny FINIDR 
pokračoval správným směrem a zůstal mezi 
nejlepšími v Evropě. Během mého působení 
jsem již poznal několik zaměstnanců, kteří 
jsou na stejné frekvenci a budu se těšit, že 
poznám další.

Fo
to

: L
uk

áš
 D

us
pi

va

Mé působení ve firmě je velmi krátké 
na to, abych získal celkový obraz, jak 
detailně fungují všechny výrobní a s nimi 
propojené mechanismy, které jsou nezbyt-
né pro správný chod společnosti a zařadil 
se tak plnohodnotně na pozici směnového 
mistra. 
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Ve věci třídění odpadu se, prosím, obracejte 
na Dagmar Kempnou (kl. 207) nebo Moniku 
Ocieczkovou (kl. 289).



Michal Zgabaj, Maryla Adamčíková z tiskárny
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Jarmark chráněné dílny PUNTÍK
Pomáhat je nám blízké. Tradičně společně pomá-
háme potřebným nejen v rámci sbírek na našich 
vánočních večírcích či jarmarcích v průběhu celého 
roku.

Krásné ručně vyrobené věci jsme si mohli koupit na jarmarku chrá-
něné dílny PUNTÍK, který se konal v prostorách naší recepce na konci 
března. Každý z nás, kdo si nějaký výrobek zakoupil, si domů odnášel 
s úsměvem a dobrým pocitem, že jeho peníze pomůžou, svou vybra-
nou tašku, patchworkový polštář, kuchyňskou chňapku nebo metličku. 
Děkujeme vám. Děkujeme také PUNTÍKu za zpříjemnění pracovního 
dne a přejeme mu mnoho dalších úspěchů. 

„Chtěla jsem touto cestou poděkovat vedení firmy i všem zaměstnan-
cům za tuto možnost. Cítili jsme se u vás velice dobře a doufám, že 
jsme přispěli dobrou náladou také my a že jste všichni strávili požehna-
né Velikonoce. Prodejem jsme utržili 6.290 Kč, které budou použity na 

rozvoj firmy, nákup materiálu a mzdy zaměstnanců se zdravotním 
postižením. Na další akce se těšíme. Za zaměstnance děkuje Mar-
cela Šafránková.“

Kino 
na hranici

Filmová přehlídka „Kino na hra-
nici“ letos slavila své osmnácté 
narozeniny. Při té příležitosti 
jste mohli shlédnout nadčaso-
vou klasiku i filmové novinky 
z Polska, ČR a Slovenska. 

Vůdčím motivem letošního ročníku se stal 
tematický cyklus „Osmnáct na osmnáctce”. 
Na účastníky čekaly také výstavy, literární 
čtení a koncerty. Vůbec poprvé v historii 
přehlídky se v jejím rámci uskutečnilo diva-
delní představení. Celkem během letošního 
ročníku navštívilo Cieszyn a Český Těšín 

přes 1500 filmových fanoušků a několik 
desítek filmových tvůrců.

Během šesti dní bylo promítnuto více než 
150 polských, českých a slovenských filmů. 
Po projekcích se uskutečnila řada debat 
s jejich tvůrci. O svých filmech zde mluvili 
mj. Kuba Czekaj, Marek Koterski, Kinga 
Dębska, Dušan Trančík, Grzegorz Króli-
kiewicz, Agnieszka Smoczyńska, Tomasz 
Wasilewski nebo Magdalena Łazarkiewicz. 
Na začátku května jsme mohli v ulicích 
obou Těšínů narazit mj. na hrdinky letoš-
ních hereckých retrospektiv: Agatu Kulesz, 
Magdu Vášáryovou a Annu Geislerovou, 
stejně jako na Mariana Dziędziela, Jolantu 

Fraszyńskou, Martu Nieradkiewicz nebo 
Lenku Vlasákovou.

Letošní přehlídka Kina na hranici opět při-
spěla k masivní propagaci Českého Těšína 
a Cieszyna v polských, českých a sloven-
ských médiích, které v rámci reportáží 
zmiňovaly i půvab a pohostinnost panující 
v obou městech. 

Naše tiskárna letošní ročník Kina na hranici 
podpořila tiskem propagačních materiá-
lů. Jsme rádi, že tato akce nás také díky 
českým, polským i slovenským filmům více 
sbližuje. 

Monika Ocieczková, Zuzana Baranováz tiskárny
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Talentový program  
Workshopy na rychlé řešení problémů na třech 
výrobních částech – na tiskařských strojích XL1, 
2, na skládačkách MBO a na lince 2 Wohlenberg 
proběhly v průběhu března a dubna.

Společným cílem všech akcí bylo řešit zlepšení 
v oblastech:
• zvýšení průtoku
• zlepšení kvality
• zvýšení produktivity

Vedení výroby ve spolupráci s personálním oddělením nominovalo 
na každou akci skupinu cca 5 pracovníků, kteří ve spolupráci se smě-
novými mistry a techniky procesu řešili konkrétní problémy na svém 
pracovišti. Rozsah akce byl vždy jeden týden – nejdříve byl monito-
rován a mapován proces, definovány problémové oblasti 
a stanoveny cíle workshopu. 

K těmto cílům směřovali účastníci návrhy budoucího stavu, kdy byly 
preferovány takové akce, které byly realizovány ještě v průběhu 
workshopu a které mohli provést sami účastníci. Ti také na konci ka-
ždého dne prezentovali své návrhy a realizované akce vedení výroby 
a panu Drahošovi při pravidelných setkáních vyhodnocení dne. 

Na konci týdne pak proběhlo závěrečné vyhodnocení a prezentace, 
kdy proběhla rekapitulace celého týdne a představení dosažených 
akcí. A také dohoda na dalším postupu v podobě kontroly realizace 
a monitoringu účinnosti navržených opatření s cílem dlouhodobé 
udržitelnosti nastavených změn. 

Z konkrétních zlepšení zmiňme:
• nastavení prvního nájezdu přípravy zakázek na tiskařských stro- 
   jích, které snížilo makulaturu řádově o desítky tiskových archů, 
• návrh standardu autonomní údržby na skládačkách, vytipování  
   potřebných náhradních dílů či zpřístupnění prostoru nakladače  
   pro strojníka, 
• na lince 2 pak vytvoření katalogu vad s popisem a řešením proble- 
   matických situací, návrhy na zlepšení technického stavu strojů  
   nebo ověřený standard předání směny.

Velmi přínosnými byla setkání s pracovníky z jiných částí procesů, 
případně také z jiných oddělení (kvalita, technologie, plánování), 
kdy účastníci mohli vydiskutovat problematické oblasti a také získat 
nové informace o celém výrobním toku a návaznosti jednotlivých 
výrobních operací.

Vedlejším cílem řešitelských workshopů byl výběr skupiny pracov-
níků, kteří byli zařazeni do ročního rozvojového talentovaného pro-
gramu, který reaguje na potřebu výchovy nových směnových mistrů 
a procesních techniků z řad vlastních spolupracovníků. Aktuálně již 
proběhl start tohoto programu.

Zeptali jsme se účastníků na jejich očekávání od talentového programu:

Roman Juřička, týmový strojník ve výrobě (závěs)

„Moc mě potěšilo, že jsem byl vybrán do skupiny talentů, beru to 
jako ohodnocení mé práce, že ji dělám dobře. Rozvoj v talentovém 
programu hodnotím kladně. Očekávám, že mi to přinese větší 
porozumění v reálu z širšího hlediska. Že uvidím věci, které se nedějí 
jen u mě na stroji, ale i z té druhé strany. Přináší mi to také zpětnou 
vazbu od lidí v mém vystupování, jak správně jednat s lidmi, jak se 
vyjadřovat a také jak co nejefektivněji hledat řešení při problémech. 
Na konci programu čekám, že se zdokonalím jak v pracovních postu-
pech, tak při komunikaci s nadřízenými a podřízenými. Doufám také 
v to, že mým návrhem pomůžu firmě k větší efektivitě.“

Lenka Marszalková,  technik procesu (skládačky)

„Myslím si, že dotáhnu věci do konce, které jsou problémové. 
Spoustu let se řeší věci a nedotahují se do konce. Já tomu věřím, 
jinak bych to nevzala. Je to jiná práce než na stroji, práce s lidmi je 
těžká. Doufám, že mi holky pomůžou, že se budou dívat na to tak, že 
to bude zlepšení pro všechny. Nechci dělat něco, co bude zhoršovat 
práci. Věřím, že to společně zvládneme.“

Valérie Děrdová, obsluha knihařských strojů (skládačky)

„Očekávám nové informace, které mi přiblíží lepší komunikaci, 
způsob, jak vnímat problémy, jak je řešit a jak pozitivně ovlivňovat 
ostatní kolegy. Jsem ráda, že si vedení všimlo mé práce a že mi dalo 
možnost se více vzdělávat a nebýt jen u sebe na písečku.“

Jakub Seriš, obsluha knihařských strojů (skládačky)

„Od talentového programu očekávám sebezdokonalení v rámci 
komunikace s lidmi. Doufám, že někteří z talentů budou mít možnost 
kariérně růst, aby se zhodnotily zkušenosti na vyšších pozicích. 
Nevnímám talentový program jako práci navíc, ale naopak, jsem 
potěšen, že ve mně má firma důvěru.“

Jakub Franek, samostatný strojník ve výrobě (řezačka – tisk)

„Já si myslím, že talentový program je pro mě přínosem. Na druhou 
stranu si také myslím, že je to běh na dlouhou trať. Mě to už po těch 
pár hodinách pomáhá, kdy zjišťuji, v čem bych se měl zlepšit. V mém 
případě například projev. Byl bych rád, kdyby to vedlo alespoň ke 
zlepšení vztahů mistři versus zaměstnanci.“



Tomáš Roman, Lukáš Žvak z tiskárny
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Vyhodnocení firemní ligy   

Den před 
maturitou
Několik dní před maturitou nás opět na-
vštívili studenti Albrechtovy střední školy 
a prohlídli si s odborným výkladem našich 
kolegů celou naši tiskárnu tak, aby si před 
zkouškou z dospělosti ověřili své polygra-
fické znalosti. 

Všem studentům přejeme, aby našli své uplatnění 
v tomto nádherném oboru, jakým polygrafie je. Pevně 
doufáme, že jsme některé tváře neviděli naposledy.  Při 
hledání svého nového pracovního místa se mohou ši-
kovní a nadaní studenti stát součástí našeho úspěšného 
týmu FINIDR.

Vítězství, prohry, euforie, vztek, ra-
dost, smutek, ale hlavně dobrá nála-
da. Takový byl náš letošní, již 
4. ročník firemní ligy v bowlingu. 

Ligy se zúčastnilo 11 hráčů, kteří tři měsíce, vždy 
ve středu, mezi sebou bojovali o důležité body za 
vítězství, případně remízu. Při systému každý 
s každým jsme zvládli odehrát mezi sebou 3 zápasy 
a nebylo ani nutné se pravidelně účastnit každou 
soutěžní středu. Vítězem se stal Lukáš Žvak (plá-
nování), který obhájil vítězství z loňského ročníku. 
Na druhém místě se umístil Michal Lokajíček (tisk) 
a třetí místo si v posledním kole vybojoval Radek 
Németh (IT oddělení). 

Za skvělé zážitky a vždy dobrou náladu bych chtěl 
poděkovat bowlingových stálicím Karlovi a Šárce 
Švecovým, Michalovi „Špendlíkovi“ Lokajíčkovi, 
Martinu Čelechovskému, Radku Némethovi, Zuzce 
„nevěstě“ Baranové, nováčkům Michalu Prokopovi 
a Honzovi Volnému.

Ligy v badmintonu se zúčastnilo celkem 13 hráčů 
a systémem „každý s každým“ se vítězem stal Mar-
tin Svorník (sklad). Na druhém místě se stejně jako 
v loňské lize umístila Dája Ferfecká (technologie) 
a třetí místo z loňského roku také obhájil Michal 
Strnad (knihárna).

Monika Ocieczkováz tiskárny
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Podpora knih a čtení dětem je nám velmi blízká. Proto 
od roku 2009 podporujeme kampaň Celé Česko čte dětem, 
která v tomto roce slaví už 10 let od svého založení. Gratu-
lujeme!

Každoročně Celé Česko čte dětem organizuje Týden čtení dětem v celé České 
republice, který vždy začíná 1. června. Tradičně se v rámci akce konají čtenář-
ská setkání se známými lidmi z regionu (herci, spisovateli, sportovci, novináři, 
cestovateli, ilustrátory, zpěváky), kteří přečtou úryvek z knihy a poté odpovídají 
na dotazy mladých posluchačů. Můžete také navštívit akci s autory a ilustrátory 
knih, probíhají čtenářské hry a různé soutěže, výstavy či vzdělávací semináře. 
Stihli jste letošní ročník? Pokud ne, můžete v rámci Colours of Ostrava od 

14. – 17. července zavítat do Family parku a Dětské 
scény, kde Celé Česko čte dětem najdete. Bližší informa-
ce o kampani naleznete na http://celeceskoctedetem.
cz/.

Posláním obecně prospěšné společnosti Celé Česko čte 
dětem je prostřednictvím společného čtení budovat 
pevné vazby v rodině. Pravidelné předčítání dětem má 
obrovský význam pro rozvoj jejich emocionálního zdra-
ví. Předčítání rozvíjí paměť a představivost, učí myšlení. 
Předčítání utváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem. 
My neříkáme „Jdi a čti si!“, ale „Pojď, budu ti  číst“.

Stačí 20 minut denně. Každý den.

Celé Česko čte dětem
slaví 10 let

Za výbornou náladu a sportovní výkony, u kterých se potem leskly nejen naše čela, 
děkuji Gabce Kolomazníkové, Romanovi Juřičkovi, Romči Sikorové, Monice Ocieczko-
vé, Marti Palové, Jaroslavu Drahošovi, Tomáši Romanovi a Radku Dadákovi.

Na vyhlášení obdrželi hráči na prvních třech místech jako odměnu krásné poháry 
a všichni hráči sportovní flexibilní „ledvinku“.
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Naďa Krawczuková 
se zeptala

Krystyny Pukowské
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5 otázek pro…o nás

Pracuješ tady na perso-
nálním oddělení. Bylo to 
Tvé vysněné povolání?
Personalistika bylo něco, co jsem 
vždy chtěla dělat. Soustavné 
učení se novým a měnícím se 
zákonům je sice náročné, ale 
na druhou stranu je to i práce 
s lidmi, kde je každý případ jedi-
nečný, a proto zajímavý.

Vím, že bydlíš v domečku. 
Jsi vášnivým pěs-
titelem něčeho?

V domečku už 
bydlím 5 let a uží-
vám si to. Máme 
skleník, takže pěstuji 
zeleninu, kterou má 
rodina nejraději. Pak 

mám ještě bylinkovou 
zahrádku, ale nejvíc mě baví 
okrasná zahrada.

Co pro Tebe znamená 
relax?
Relax = všechno, co člověka od-
trhne od starostí všedních dnů. 
Pro mě je to cestování, příroda, 
dobrý film, divadlo, hudba nebo 
knížka a můj pes.

Jaký film máš nejraději 
a proč?
Jednoznačně Popelku s Libuší 
Šafránkovou. Provází mě každé 
Vánoce už od dětství a je to 
pro mě relax spojený s vánoční 
pohodou.

Kdybys měla kouzelný 
proutek, co by sis přála?

Roční volno a cestu kolem 
světa.

Vím, že často jezdíš do Německa. 
Chtěla bys tam i žít?

Nikdy jsem nad tím nepřemýšlela, ale kdybych tam žila,
tak bych se aspoň naučila pořádně německy.

Ráda jezdíš na kole. Máš ráda i jiné aktivity?
Ano, na kole jezdím moc ráda, ale hlavně o víkendech, přes týden si chodím 

zacvičit a občas uvítám posezení s rodinou nebo přáteli u dobrého jídla a pití.

Když pracuješ v tiskárně, dokážeš ještě relaxovat 
s knížkou i ve volném čase?

Určitě ano, v práci jsem hlavně u počítače, 
takže dobrou knížkou nikdy nepohrdnu.

Co nejšílenějšího jsi v životě udělala nebo bys ráda udělala?
Abych řekla pravdu, tak mě nic šíleného nenapadá,

snad, že jsem se vdávala v osmnácti?

Dokázala bys žít týden bez mobilu nebo úplně bez elektřiny?
Myslím, že dokázala, ale nedovedu si to představit. Možná bez mobilu, 

ale bez elektřiny? Přijít domů, nerozsvítit světlo, 
neuvařit si kávu … docela nepředstavitelné!

Martina
se zeptala

Moniky Stadtherrové

Krystyna
se zeptala

Martiny Křístkové
23

o nás

Už déle než rok pracuješ s námi v technologii. Jaký vidíš 
hlavní rozdíl ve své současné práci a práci mistrové kni-
hárny?
Ano, to je pravda, přes rok už jsem na technologii. Rozdíl - mistrovala 
jsem na knihárně. Na technologii se zaměřuji na tisk a pořád se učím 
nové věci z tisku. Každá práce má své výhody i nevýhody.

Máš dvě holčičky, pomáhají ti s domácími pracemi
nebo je musíš ke všemu nutit, jako já moje kluky?
Moje mladší dcerka, ta ze školky neodejde, dokud vše není na místě, ale 
doma už to tak není. Starší dcerka udělá, ale musím ji to nejlépe napsat, 
aby na to nezapomněla, což většinou zapomenu já.

Co si představíš, když se řekne „báječná dovolená“?
Báječná dovolená je určitě s mou rodinou, kde si odpočinu a je o nás 
dobře postaráno.

Kdyby ses mohla vrátit do doby, když ti bylo 18, udělala 
bys něco ve svém životě jinak?
Asi bych neměnila nic (neměla jsem děti, chodila do školy, bydlela 
u rodičů – bezstarostný život).

Se kterou známou osobností by ses chtěla potkat?
S Madonnou, už od dětství poslouchám její hudbu.

Monika
se zeptala

Jirky Matuszka

Co rád děláš ve volném čase?
Krom péče o dvě neposedné děti a jednu kreativní 

manželku mám na starosti v podhůří Beskyd malý sad. 
Práce kolem stromů je výborný relax pro duši i hlavu. Rád si taky zajdu na le-

zeckou stěnu a občas s kamarády vyrazím na skály.

Viděl jsi v poslední době nějaký film, u kterého ses od srdce zasmál?
Na filmy teda nejsem vůbec odborník a již třetím rokem přesvědčuji svou manželku 

o odstranění televize z naší domácnosti. Snad se mi to jednou podaří. Když se chci 
rozveselit, rád si přečtu kultovku „Červeného trpaslíka“ (každý snad zná tento sci-fi 

sitcom).

Děláš nějaký sport?
Jak už jsem v odpovědi na  první otázku naznačoval, ještě se alespoň rekreačně 

snažím udržet ve formě lezením po skalách nebo horách. V zimě, pokud je sníh, si rád 
vyběhnu na skialpech na některý zasněžený kopec v Beskydech nebo na Slovensku.

Co nám prozradíš o své rodině? Vím, že máš 2 děti.
Ano, dvě děti (Eliška 9 – Juráš 6) mi doma říkají táto a parádně mi vyplňují můj život. 

Společně s manželkou Gabrielou, se kterou již „válčím“ 12 sezón, tvoříme dobrý tým. 

Máš nějaké přání, které nejde splnit?
Být neviditelný. 

To je
MADONNA,
tam dole, 

né?
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Šárka Adamčíkováo nás

Kukátkem...                    
představujeme vám nové zaměstnance, kterým skončila zkušební doba od března 2016 do května 2016. 

Buchtová Andrea
dělník ve výrobě

Bukowczan Krzysztof Jan
manipulant ve výrobě

Benková Iveta
dělník v úklidu

Bromnik Natalia Gabriela
dělník ve výrobě

Czeczotka Lukáš
týmový strojník ve výrobě

Chmiel Anna
dělník ve výrobě

Franko Eduard
dělník v údržbě

Franková Darina
dělník v úklidu

Dziedzic Bożena Zofia
dělník ve výrobě

Franek Jakub
samostatný strojník

ve výrobě

Mach Joanna Maria
dělník ve výrobě

Miklovič Karel
strojník ve výrobě

Hanák Milan
strojník ve výrobě

Gałuszka Anna Maria
dělník ve výrobě

Burkot Roman
strojník ve výrobě

Drábková Lucie
strojník ve výrobě

Kopecký Jakub
manipulant ve výrobě

Sojka Jan
mistr ve výrobě

Pilch Jolanta Halina
dělník ve výrobě

Nowak Natalia Sandra
dělník ve výrobě

Stebel Václav
strojník ve výrobě

Jak jste spokojeni

Martina Janíková 
(skládačka předsádek)

„Práce mě baví a splnila moje oče-
kávání. Teď se zaučuji na skládačce 
předsádek, mám ráda stroje. Kolektiv 
je dobrý, rozumím si se všema. Zaučo-
vali mě Markéta Holušová a Andrea 
Bílená – chci jim vzkázat – holky, děkuji 
za trpělivost. Dobrý učitel, dobrý žák.“

o nás

Monika Rešová
 (mistr tisku)

 „Po absolvování zaškolovacího kolečka 
na strojích jsem zjistila, jak náročným 
procesem a kolika rukama musí každá 

kniha projít a že má určitě duši. Lidé 
jsou tu pracovití a chtěla bych, aby měli 

pocit, že nám nejsou lhostejní. Já jsem 
tady spokojená.“

Čverčko Michal
strojník ve výrobě

Žabka Michael
týmový strojník ve výrobě

Čudovská Natálie
obchodník

Kubičková Markéta
specialista kvality

Cieńciałová Beata 
referent zákaznického 

servisu

Mazurek Richard
referent zákaznického

 servisu

Kozubková Jolana Bc. 
referent nákupu Bojková Darja (ruční práce)

 „Jsem tady spokojená, práce se mi líbí a je 
taková, jak jsem si to představovala, něco jde 
lépe a něco hůř. Problémy jsou všude a všude 
se něco řeší. S kolektivem jsem spokojená, 
děvčata jsou vstřícná a pomáhají, snaží se 
vysvětlit jak si usnadnit práci, jak by to mohlo 
jít lépe.“



30
270 2  -  2 0 1 6F i n i d r a k26

Petr Malík ekonomické okénko

Co vše cestovní pojištění zahrnuje
Základem cestovního pojištění je pojištění léčebných výloh, které 
zahrnuje úhradu nezbytných nákladů na ošetření v případě úrazu či ne-
nadálém onemocnění, úhradu léků, přepravu do nejbližšího zdravotnic-
kého zařízení či repatriaci do rodné země. Neméně důležitou léčebnou 
výlohou je i zubní ošetření, na které se při sjednávání pojištění moc 
nesoustředíme, ale které nás může ve výsledku doslova bolet. Zatímco 
limity pro náklady na jiné léčebné výlohy dosahují řádu statisíců, 
u zubního ošetření jsou značně omezené většinou do 10.000 Kč. 
I když se zdá, že se i přesto jedná o vysoké částky, zdání může klamat. 
V zahraničí vás totiž banální ošetření kazu může stát i desetkrát tolik, co 
v Čechách. Další součástí cestovního pojištění je úrazové připojištění. 
Díky němu je vám vyplaceno pojistné plnění v případě trvalých následků 
úrazu a vašim blízkým v případě smrti následkem úrazu. Toto připojištění 
a připojištění zavazadel není běžnou součástí pojištění, ale je možné je 
v případě zájmu individuálně sjednat.

Připojištění zavazadel slouží k úhradě nákladů na zavazadla, jejich obsah 
a věci osobní potřeby v případě poškození, zničení, ztráty či odcizení. 
Zde je třeba si dát pozor na výluky, respektive na které věci se dané při-
pojištění nevztahuje, zejména v základním rozsahu připojištění. Jedná se 
například o elektroniku, zejména pak o audiovizuální a výpočetní techni-
ku či o sportovní vybavení (potřeby pro potápění, surf aj.). Dále pak 
o šperky, cenné papíry či například o umělecké předměty a starožitnosti. 
Pokud berete na dovolenou děti či zvířecí mazlíčky, určitě stojí za úvahu, 
zda-li si nesjednat i připojištění odpovědnosti za újmu, a to na zdraví 

a na majetku. Toto připojištění se vám může hodit, pokud vy 
nebo vaše dítě způsobíte škodu třetí osobě v zahraničí při běž-
ných činnostech, jako je rekreace, sport a všeobecně zábava. 

Cena cestovního pojištění
Pohybuje se od 10 Kč až po 840 Kč za den podle rozsahu po-
jistného krytí a volby různých připojištění. Nejčastější chybou 
většiny z nás je orientace na cenu, respektive výši pojistného. 
Ta však není důležitá jako samostatné parametry pojištění. 
Nejprve porovnávejte rozsah pojištění, tj. na co se pojištění 
vztahuje a jaké má limity, resp. výluky a teprve poté jeho cenu. 
Kupte si takové pojištění, které za dobrou cenu ochrání rizika, 
kterým během cesty můžete být případně vystaveni.

Mnoho Čechů stále často spoléhá, že jim na cestovní pojištění 
stačí evropská průkazka zdravotního pojištění. Tato karta vám 
ale náklady na ošetření nepokryje. Musíte zde počítat s vysokou 
mírou spoluúčasti a nebude vám uhrazena ani přeprava do 
zdravotnického zařízení či převoz do tuzemska. 

Pokud si s výběrem cestovního pojištění nevíte rady, obraťte 
se na svého finančního poradce, který Vám pomůže správně si 
vybrat a Vy můžete odjet na svou zaslouženou dovolenou 
s klidnou hlavou.  

Blíží se letní prázdniny a spousta z nás již přemýšlí nad tím, 
jak je stráví. Ať už se jedná o klidnou dovolenou u moře, 
nebo adrenalinové výlety, je potřeba myslet i na související 
náležitosti. Například sjednání dostatečné pojistné ochrany 
pro případ úrazu, nemoci či jiné nepříjemné události.

Cestujete 
do zahraničí?

o nás

Kowalczuková Lenka (závěs)

 „Jsem tady spokojená, splnilo to moje očekávání.“

Morcinková Petra (snášení)

 „Holky na osádce jsou fajn, vše mi vysvětlily, když si nevím 
rady, tak mi pomůžou. Celkově kolektiv je v pohodě, nejsou 
žádné konflikty.“

Škutová Markéta (snášení)

 „Zatím jsem spokojená s prací i s lidmi, práce je to zajímavá.“

Vojáčková Alena (laminátor)

 „Práce mě baví, je super. Kolektiv je dobrý, nemáme problém 
si vyměnit šichty a vzájemně si pomoci.“

Vážení kolegové,
s lítostí vám oznamujeme, že nás dne 22. 5. 2016, po dlouhé nemoci, opustila paní Jana Turská. 
Děkujeme za čas věnovaný v oblasti finančního poradenství zaměstnancům FINIDRu, za pomoc, rady i vlídná slova.
Tiše vzpomínáme. 

Votavová Lucie   (snášení)

 „Líbí se mi tu. Práce je super, zvládám to dobře. S kolektivem 
nemám žádné problémy.“

Alena Špirková
(závěs)

 „Práce se mi líbí, je zajímavá, ale náročná. Kolektiv je 
v pohodě. Jsem tu spokojená. Přeji všem mnoho úspěchů 
v práci, pevné zdraví a optimismus. Knihy mám ráda, jinak 
bych tu nebyla.“
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Tomáš Siudatudy z nudy

Finidráčkům

...k pracovnímu výročí

Schiebl Herbert, tisk
Baronová Dagmar, správa a údržba budov
Krupičková Kamila, knihárna
Kolková Drahomíra, tisk
Sogel Petr, údržba strojů
Kantor Bronislav Ing., nákup
Smreček Vladimír, knihárna
Németh Radek Ing., informatika
Horečka Petr, knihárna
Fronczek David, tisk
Mokrosz Radek, expedice

Černil Radim, knihárna           5 let
Kubiková Milena, knihárna           5 let
Marszalková Lenka, tisk           5 let
Ondračka Filip, tisk            5 let
Pošvancová Barbora, knihárna           5 let
Bobřík Jan Ing., systémová technologie          10 let
Cekierová Sylvie Ing., prodejní oddělení       10 let
Drabíková Beata, zákaznický servis           10 let
Kaštylová Jana, knihárna         10 let
Švec Karel, BOZP a ostraha majetku        10 let
Hubinková Martina, knihárna        15 let
Haman Josef, údržba strojů         20 let
Otevřelová Bohuslava, administrativa obchodu       20 let
Pohludková Alena, technologie tisku a knihárny       20 let
Smigová Alžběta, knihárna         20 let

Všechno nejlepší

...k narozeninám

Alena Pohludková, technologie tisku a knihárny

• Adam Baron, mamince  Silvii Čichoňové

Brigita Kočiščáková, k odchodu do důchoduKarel Švec, BOZP a ostraha majetku

Wisła
a její okolí

Věděl jsem a slyšel o tomto polském městečku, 
ale nikdy jsem neměl tu možnost Wisłu a její 
okolí blíže poznat. Vše se změnilo po jedné mé 
dovolené, kde jsme se poznali a skamarádili 
s jednou polskou rodinou. Ukázalo se, že i když 
bydlí 70 km od České republiky, jsou velkými 
milovníky zdejší krajiny.  A to nejen Wisły, ale 
i jejího okolí. Díky nim jsme začali poznávat 
slezské Beskydy i z polské strany.

Wisła a její okolí je jedním z nejpěknějších 
oblastí Slezského kraje a okresu Cieszyn. Je 
největším střediskem regionu Těšínské Slezsko.  
Předkové dnešních místních obyvatel byli Go-
ralé slezští, řadí se tedy mezi horská střediska. 
Wisła leží na březích největší polské řeky Wisły, 

která pramení na Baraní hoře. Ze spojení potoků Černá a Bílá Wisełka a říčky Malinky 
se vytvoří tato mohutná řeka, která se vlévá po dlouhém toku celým Polskem do Balt-
ského moře.

Kromě samotného středu 
města se Wisła rozprostírá 
do několika údolí, např. 
Malinka, Czarne, Labajów, 
Jawornik atd. Položení 
města kolem řeky a dále se 
rozprostírající do různých 
dolin a údolí, je výjimečné 
nejen v rámci Beskyd, ale 
všech polských horských 
oblastí. Stačí opustit pěší 
procházkovou zónu kolem 
řeky Wisły, zamířit do ně-

kterého z údolí a ocitnete se v úplně jiném prostředí. Prostředí ticha a krásných zákoutí 
přímo vybízejících k relaxaci těla i duše. Každý kout Wisły má svoje kouzlo a stojí za 
poznání.

Wisła je skvělým místem jak pro odpočinek, tak i pro turistiku.  V krásných letních 
dnech je řeka Wisła obložená stovkami odpočívajících místních turistů, kteří relaxují, 
koupou se a grilují. Kdo dává přednost jen odpočinku a nemá chuť rozdělávat oheň 
a obsluhovat gril, má možnost navštívit spoustu stylových restaurací nebo stánků. Tam 
si může dát dobrý oběd a pivko. To se již pomalu svou chutí přibližuje našim značkám 
piva. Mimochodem, naše značky tohoto oblíbeného moku, se již začínají točit 
i v polských restauracích a pouličních stáncích. Při nepříznivém počasí můžete navštívit 
relaxační komplexy v hotelech, kde využijete širokou škálu bazénů, whirpoolek, saun, 
ledovou jeskyni atd.

Dostupnost je celkem jednoduchá. Autem je vzdálenost cca 20 km z Českého Těšína. 
Kdo nemá tu možnost nebo autem jet nechce, nabízí se i autobusové spojení Český 
Těšín – Ustroň - Wisła.

Doufám, že vás můj příspěvek inspiruje k návštěvě tohoto krásného místa. Podrobnější 
informace najdete i na internetových stránkách města Wisła http://wisla.pl/turysta 
Děkuji a výletu zdar!

V dnešním vydání Tudy z nudy 
bych vám chtěl trochu přiblížit 
krásný kout polských Těšínských 
Beskyd. Zaměřil jsem se na oblast 
kolem řeky Wisły, samotné městeč-
ko Wisła a jeho okolí.  

Irena Mangová, knihárnaIng. Barbara Kúdelová, nákupBruno Tomiczek, údržba strojů

Babiar Radovan, tisk
Stružínská Martina Mgr., zák. servis
Ondruchová Michaela, knihárna
Murková Darina, knihárna
Morcinková Kateřina, knihárna
Lukšo Josef, knihárna
Ivanová Irena, tisk
Havlíček Petr, sklad
Andrlová Renata, prepress
Grülling Martin, knihárna

• Patrik Staníček, tatínkovi Petru Staníčkovi

• Tobiáš Lokajíček, tatínkovi Michalu Lokajíčkovi
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Jan Šamšula, Zuzana Baranová na konecRadek DadákBOZP

Doladíme 
     každou tečku.

ných barvách tištěného produktu bylo omezené. V roce 2007 byl poprvé 
vydán standard ISO 12647-7, který stanovil požadavky na digitální nátisky 
i nátiskové systémy. Známé a mezinárodně sdílené požadavky usnadnily 
dohodu o tom, kdy lze digitální nátisk pokládat za důvěryhodný.
Standard zavedl tzv. certifikovaný nátisk. Tak může být označen nátisk, 
který vyhovuje určeným částem standardu v porovnání se zvolenými 
tiskovými podmínkami, jež simuluje. 

Certifikované nátisky bývají po zhotovení ověřeny měřením kontrolního 
proužku a opatřeny štítkem s výsledky měření. Protože každý nátisk 
v souladu s ISO 12647-7 musí obsahovat kontrolní proužek, který stejně 
jako nátisk samotný simuluje barvy zvolených výstupních podmínek, 
všichni uživatelé nátisku si mohou jeho kvalitu a důvěryhodnost zkontro-
lovat.

Vybrané požadavky pro certifikovaný nátisk
• systém pro digitální nátisk by měl akceptovat soubory PDF/X

• nátisk má být zhotoven na potiskovaném materiálu, který simuluje      
   materiál pro produkční tisk

• nátisk musí mít kontrolní proužek a být opatřen informací o nátiskovém  
   systému, druhu barev i média, simulovaných tiskových podmínkách,  
   použitých ICC profilech i datu a času zhotovení.

Jednoduše a laicky shrnuto: 
pokud od zákazníka obdržíme certifikovaný nátisk, tak mu jeho knihu 
dokážeme vytisknout naprosto přesně, v barvách jaké požaduje.

Výhodou práce v tiskárně je, že se člověk 
potkává se zajímavými lidmi prostřednictvím 
návštěv zákazníka u tisku.

Jednoho dne jsem dostal k tisku obrazovou publikaci Ento-
mologie. Po vytištění šly vývěsní archy zákazníkovi ke schvá-
lení. Nelíbila se mu ale barevnost několika obrázků dané 
publikace. Proto jsme se dohodli, že zákazník osobně přijede 
k přetisku reklamovaných stran. Ty dva archy, které jsme 
opravovali, byly pro něj klíčové. Přivezl si vlastní certifikovaný 
nátisk a asi hodinku jsme barevně ladili krovky a tykadélka 
brouků. Během tisku mi začal o těch broucích vyprávět. Kde 
žijí, čím jsou specifičtí a mnoho dalšího zajímavého. Tou 
dobou šla v českých médiích zpráva, že v Indii zatkli dva české 
entomology za nezákonný sběr v národním parku. Tak jsem 
se o této zprávě také zmínil. A co jsem se nedozvěděl? Tím 
jedním z českých nezákonně zatčených byl právě on – Petr 
Švácha. Vysvětlil mi, že šlo o nedorozumění, protože měli pa-
třičná povolení a pohybovali se blízko hranic národního parku 
v turistické oblasti. Kniha se zdárně dotiskla ke spokojenosti 
zákazníka a já věděl hodně o broucích.

Vývěsní arch
Je komplet vytištěných archů z nákladu, který se poskytuje 
zákazníkovi k nahlédnutí a schválení barevnosti.

Co je certifikovaný nátisk?
Certifikovaný digitální nátisk podle ISO 12647-7:2013

Digitální nátisk má co nejvěrněji simulovat vizuální cha-
rakteristiky tisku. Dříve byla kvalita digitálních nátisků tak 
rozdílná, že jejich praktické využití pro komunikaci o skuteč-

Hořelo? 
Ale ne, to jen proběhl v naší tiskárně na-
plánovaný cvičný požární poplach. Slovo 
„hoří“ nikdo neslyšíme rádi. Ale kdo je 
připraven, není překvapen.

Námětem cvičení byl vznik požáru v dopoledních hodi-
nách dne 14. 4. 2016 v prostoru místnosti kuchyňky ve 
2.NP/1. patro administrativní části budovy. V tuto dobu 
probíhal na pracovištích klasický pracovní režim, který byl 
přerušen slovem „hoří“. 

Cílem cvičení požárního poplachu bylo prověřit schop-
nosti našich zaměstnanců, zda-li jsou připraveni urych-
leně zareagovat na tuto mimořádnou situaci. Dále pak 
zjistit připravenost jednotek HZS (Hasičského Záchranné-
ho Sboru) při zdolávání požáru v nevýrobních prostorech 
objektu naší společnosti. 

Před příjezdem jednotky HZS byla nařízena evakuace 
zaměstnanců z nevýrobní části (administrativa) naší 
tiskárny.

Evakuace našich zaměstnanců proběhla úspěšně a velmi 
rychle jsme se řadili na volné prostranství na parkovišti 
před budovou. Všem spolupracovníkům děkujeme za 
kázeň a doufáme, že jste venku moc nezmokli. 

Vyhlášení cvičného požárního poplachu bylo realizováno 
z recepce v 9:45 panem Karlem Švecem na linku 112. Po 
příjezdu HZS došlo k předání informací o vzniklém požáru 
a počtu zraněných osob veliteli hasičů. V našem případě 
jsme nasimulovali jednu zraněnou osobu, která měla 
poraněnou nohu. Hasiči poskytli „zraněné“ první pomoc 
a zároveň zlikvidovali vzniklý požár. 

Použitá technika HZS při tomto cvičení byla: CAS20 TATRA 
a AŽ 37 MERCEDES.

Děkujeme všem účastníkům cvičení za ukázněný a vstříc-
ný přístup.
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David Valíčekna konec

Kuskus salát 
s pečenou paprikou 
a citronovým dresinkem

1. Vložím kuskus do plýtké nádoby, promastím olivovým olejem 
     a promíchám se solí a kurkumou. Následně zaliji horkou vodou   
     jen do povrchu množství kuskusu.

2. Překryji pokličkou nebo plastikovou fólií a nechám odležet 
     v průměru 10 min.

3. Po napaření jen prohrábnu vidličkou.

4. V troubě upeču do měkka osolenou a olejem promaštěnou  
     červenou papriku. Po upečení stáhnu slupku a zbavím papriku   
     semínek. Následně ji nakrájím na proužky dle libovolné šířky.

5. Červenou cibulku nakrájenou na kostky orestuji na oleji, přidám  
     na půlky nakrájené sherry rajčátka a jen lehce orestuji, osolím.

6. Když je kuskus vychladlý a zelenina pouze teplá a ne horká, vše        
     promíchám a pokapu citrónovou šťávou, lehce zakapu olivovým         
     olejem a přidám na tenká kolečka nakrájenou jarní cibulku. 

7. Vložím na libovolný talíř a přeliju lehkým dresinkem ze zakysané      
     smetany smíchané s citronovou kůrou, čerstvou mátou 
     a česnekem.

Doporučení:

Salát se hodí skvěle pro letní sezonu jak k Barbecue, tak i ke svačince.
Pro zpestření můžete použít opečenou slaninku a rukolu, která vám 
přidá více peprné chuti.

Dobrou chuť!

Každou neděli 
Vás zveme na speciality na grilu 

pod širým nebem.
 Přijďte ochutnat od 11 do 17 hodin. 

 Těšíme se na Vás.Dolní Lomná 0255
č.p. 126
739 91 Dolní Lomná

na 4 porce 
budete potřebovat:                                                   
• kuskus 400g
• olivový olej 30g
• červená cibulka 160g
• červená paprika čerstvá 320g
• jarní cibulka 120g
• sherry rajčátka 180g
• kurkuma 10g
• citron 160g
• česnek 10g
• zakysaná smetana 140g
• máta čerstvá 20g
• sůl 8g
• pepř 4g
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19. - 23. října 2016 ve Frankfurtu nad Mohanem

Největší knižní veletrh na světě se blíží 
a my Vás srdečně zveme do stánku naší tiskárny, 
najdete nás v hale 4.0. 
Letošním čestným hostem je Vlámsko a Nizozemsko.

Těšíme se na Vás ve Frankfurtu.

7.000     vystavovatelů

9.900 

275.000     návštěvníků

 dní
 výstavních hal

 akreditovaných novinářů
 a bloggerů

www.FINIDR.cz
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