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úvodník
Vážení čtenáři,
ve chvíli, kdy píši tento úvodník, pomalu končí sezóna jahod. V mnohých domácnostech
se nyní dělá marmeláda nebo také intenzivně zavařuje. Po jahodové sezóně zpravidla
nastává sezóna okurková. Tento název je však také synonymem vžitým a velmi používaným jako označení pro letní období, tedy časový úsek, kdy se toho zas tak moc okolo
nás neděje. Toto označení však rozhodně pro naši tiskárnu neplatí. My okurkovou
sezónu nemáme. Naopak, už nyní se všichni připravujeme na zvládnutí vánoční sezóny.
Sezóny, která je pro nás i pro naše zákazníky klíčová a nejdůležitější. Máme sice špičkové
stroje s nejmodernějšími technologiemi. Žádný stroj však nemůže vyrábět bez schopné
a kvalifikované obsluhy. Je tedy na lidech, kteří na strojích pracují, na každém z nás, zda
budeme schopni využít veškerý potenciál tiskárny a našich strojů. Zda budeme vyrábět
produktivně a v požadované kvalitě. Tak jako se dobrá a kvalitní jahodová marmeláda
dělá z kvalitních jahod, tak kvalitně odvedenou práci dělají schopní lidé. Největší důraz
v současné době dáváme na posilování kompetencí a odpovědnosti lidí na všech procesech a jednotlivých strojích. Každý z našeho týmu FINIDRaků je pro nás důležitý a může
velkou měrou přispět k úspěšnému zvládnutí letošní sezóny. Všichni ovlivňujeme a také
se podílíme na celkových výsledcích naší firmy. Je před námi vánoční sezóna, jejíž výsledky ovlivní nejen tento rok, ale ovlivní také především rok příští.
Věřím, že tuto sezónu společně zvládneme. Že ji zvládneme bez velkých kotrmelců,
problémů a stresů.
Jaroslav Drahoš
majitel tiskárny FINIDR, s. r. o.

Přeji příjemné prožití letních měsíců

Díky laseru můžete ze své knihy
vytvořit mistrovské dílo. Použijte laser
na různé obrazce na ploše desky
nebo jím vykouzlete zajímavý okraj.
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Stabilizační rok 2017

aktuálně

Svět knihy
2017

Máme za sebou výsledky prvních
čtyř měsíců roku 2017. Projděme
si některé ukazatele, které mají
vliv na náš hospodářský výsledek.

Každý, kdo má alespoň trochu rád knížky, letos v kalendáři
červeným fixem zakroužkoval datum 11. - 14. 5. 2017, kdy se
opět na pražském výstavišti otevřely brány knižního veletrhu
Svět Knihy. Stejně tak se i celý obchodní úsek pro československý trh naší tiskárny FINIDR, společně s kolegyněmi z marketingu, na tyto dny pečlivě připravil. 44 000 návštěvníků a 396
vystavovatelů, kteří po dobu veletrhu navštívili výstaviště
nebo působili na stáncích, jsou dostatečným důkazem toho,
jak je důležité zde být.

Podíváme-li se na obchodní výsledky,
za uvedené období jsme vytiskli 3 000 titulů
knih. Průměrný náklad jedné vydané knihy
byl 2 372 kusů. Narostl nám podíl knih, které
zůstávají v tuzemsku, a to z 27 % v loňském
roce na letošních 30 %.
Co se nám daří je nižší spotřeba vstupního
materiálu a také je potřeba pochválit expedici za výrazně nižší náklady na přepravu. Tržby
naší tiskárny jsou ve srovnání s předchozím
rokem o 2,5 % menší. Oproti loňskému
roku nám narostl počet zaměstnanců, a tak
náklady na mzdy jsou větší než ve stejném
období v roce 2016. Počet zaměstnanců jsme
zvýšili proto, abychom dobře zvládli velký
objem zakázek v sezóně a vyvarovali se tak
případných zpožděných zakázek. I nadále
chceme svým zákazníkům knihy dodávat
kvalitně a včas. Všichni naši noví zaměstnanci
se proto intenzivně zaučují na své pozice.

Je čtvrtek 11. 5., 10:30 hod. a první návštěvníci vstupují branami na výstaviště. Náš
tým je již na svých místech. Všichni jsme připraveni na náročný maraton obchodních
jednání s partnery a na prezentaci naší tiskárny pro potenciální nové klienty i širokou veřejnost. Všichni jsou samozřejmě zvědaví, jakou novinku opět naše tiskárna
FINIDR na veletrhu ukáže! První velkou změnou je barva celého stánku, kdy místo
červené dostal prostor našeho působení příjemnou zelenou barvu. Ta symbolizuje
náš pozitivní přístup k ekologii, který jsme dokázali získáním nového certiﬁkátu
za Řízení uhlíkové stopy. Tento certiﬁkát naše návštěvníky potěšil a my věříme, že
z realizace našeho plánu dlouhodobého snižování dopadu na životní prostředí
budeme proﬁtovat všichni.
Knihy se speciálními laky, vazbami, ořízkou bloku, speciálními ražbami i laminovacími fóliemi putovaly z plných regálů
ke spokojeným návštěvníkům z ruky
do ruky a byly chvíle, kdy v prostorách
našeho stánku bylo narváno. Naštěstí
včas a dobře naplánovaný harmonogram schůzek s jednotlivými nakladateli
usnadnil koordinaci a průběh těchto
náročných dnů.

Nyní všechny naše činnosti směřují k úspěšnému zvládnutí sezóny roku 2017, kdy očekáváme 100 % zakázkové naplněnosti. Rok
2017 je ve znamení rozvoje lidí, a tak všichni
společně hledáme nové cesty a způsoby,
jak ještě lépe zvládat své pracovní procesy.
Jednoduše řečeno, práce máme pořád dostatek, podmínky na trhu nám přejí a zvládnutí
vánoční sezóny nám dá opět prostor pro
další růst.

Veletrh je také událostí, kde se můžeme
našim obchodním partnerům věnovat
o trochu víc, než dovolí běžná agenda
a my věříme, že náš pro klientský přístup bude náležitě odměněn bezvadnou
spoluprací s našimi vydavateli.
Přestože byly veletržní dny pro celý
náš kolektiv FINIDRu náročnou
zkouškou, myslím si, že jsme opět
naši tiskárnu skvěle reprezentovali.
Věříme, že se toto naše úsilí promítne i do další úspěšné spolupráce
s novými i stávajícími klienty.
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Vítězné knihy
Knihy z naší tiskárny vyvážíme do 45 zemí světa
a na české pulty knihkupectví míří třicet procent
naší produkce.
Jsme velmi rádi, že se při udílení výročních cen Magnesia Litera
2017 objevila také kniha Jezero od Biancy Bellové z brněnského
nakladatelství HOST — vydavatelství, s. r. o. Nejsledovanější tuzemské literární ceny byly vyhlášeny 4. dubna 2017 z Nové scény
Národního divadla v Praze a ocenění Kniha roku si odnesla právě
Bianca Bellová, která se svým dystopicky laděným románem
Jezero získala nejvíce hlasů.
Jedná se o čtvrtý román spisovatelky, které patří také Evropská
cena za literaturu za rok 2017. Jezero vypráví o putování dospívajícího chlapce, který hledá svou matku. Drsný příběh o dospívání a zároveň postapokalyptické podobenství o zničení přírody,
po kterém následuje zpustošení lidských vztahů a nakonec i duší
jednotlivých obyvatel. Autorku k napsání nového románu inspirovala reportáž z vysychajícího Aralského jezera v časopisu National
Geographic. Aralskou vodou z asijské části někdejšího Sovětského svazu začala Moskva v padesátých letech minulého století
zavlažovat bavlníková pole v pouštních oblastech, a tak jezero
za několik desítek let z převážné části vyschlo. Zničilo to životy lidí
v okolí. Bianca Bellová napsala osobitý mýtus, podmanivý příběh
iniciace, kdy se chlapec musí potopit na dno svého zoufalství, aby
se vynořil silnější a vědomější.
Velmi si vážíme výborné dlouhodobé spolupráce také se Slovenskými nakladateli. Již sedmým rokem mezi Nejkrásnější knihy
Slovenska patří ty, které jsme měli tu čest vyrobit. Mezi Nejkrásnější knihy Slovenska 2016 se umístily hned tři tituly z naší dílny
- Piesnenie (Milan Lasica - Marek Ormandík), Ročenka slovenskej
architektury 2014/2015, Traja kamoši a fakticky fantastický
poklad (Babča B. Kardošová). Všechny tyto knihy jsou z Vydavateľstva SLOVART, spol. s r.o.

Jsme

Fair Play
Jsme moc rádi, že jsme mohli přispět ke vzniku těchto kvalitních knih. Autorům i nakladatelstvím přejeme spousty dalších úspěchů
a všem našim zaměstnancům děkujeme
za dobře odvedenou práci.

Kampaň Fair Play u nás běží od února loňského roku. Od té doby
jsme vypsali a předali už 1668 lipových listů.
Lipový list je naše forma poděkování za něco výjimečného, co pro mě kolega či kolegyně
udělal nad rámec svých povinností. Napadlo vás někdy, proč děkujeme právě prostřednictvím lipového listu? Lípa je český národní strom, symbol ochrany, pomoci a lásky.
Lipový list je symbolem našich hodnot, kterými jsou slušnost, důvěra, zodpovědnost,
vzájemná úcta, čestnost, pozitivní myšlení a aktivita.
„Rozjíždí titul až po úplném seřízení. Dbá na kvalitu.“
„Letos opět perfektně připravila vše kolem veletrhu v Praze. Klaplo to v pohodě
a s úsměvem.“
„Za skvělý start jako hlavní tiskař s hodinovou stabilitou 6000ks/h.“
„Pomohl mi při organizaci dopravy ve Francii. Děkuji.“
„Vynikající příprava papíru.“
„Úžasné překládání během školení na laminátoru. Děkuji moc.“
„Duchapřítomně neotevřela podezřelý email zaslaný na faktura@ﬁnidr.cz a přednostně
ověřila na IT.“

„Přijměme plnou odpovědnost za svůj
život, protože nikdo jiný to za nás neudělá.“
(neznámý autor)
„Uprostřed každého problému se nachází
příležitost.“ Albert Einstein
„Zapomeňte na všechny důvody, proč by to
nemělo fungovat, a najděte jeden, proč to
fungovat bude.“ (neznámý autor)
„Pro optimisty není život problémem, ale
pokaždé znovu řešením.“ Marcel Pagnol

„Je ochotný a vstřícný při řešení požadavků na webové úpravy a prosby k nastavení
google analytics. Moc děkuji.“

„I když se nikdo nemůže vrátit a vytvořit
zcela nový začátek, každý může začít teď
a vytvořit zcela nový konec.“ Carl Bard

Jednotlivé procesy výroby knihy v naší tiskárně jsou na sobě závislé a stejně tak jsme
na sobě závislí i my, spolupracovníci. Inspirujeme se, vzájemně si pomáháme, jsme zodFinidrak

Pojďme se inspirovat citáty,
které platí napříč staletími.

„Skvělou spolupráci při exkurzi návštěvníků z Arcellor Mittal. I díky Vám byli účastníci
exkurze velmi spokojeni. Děkuji! A také děkuji za Vaše vždy příjemné vystupování.“

Zodpovědnost a pozitivní myšlení
6

povědní za své pracovní výsledky i chování
a pozitivní myšlení nám vlévá krev do žil.
Je opravdu možné spolehnout se na to, že
každý odvedeme kvalitně svou práci a že
můžeme s kvalitně odvedenou prací počítat
u ostatních?

02 - 2017

„Humor a vtip jsou příjemné a často mimořádně užitečné.“ Marcus Tullius Cicero
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Text: Maryla Adamčíková | Foto: Lukáš Duspiva

Jde o zkušenost
i zdravou
štenkrovačku
Jedním z ostřílených lidí v expedici je u nás
Martin Čelechovský, který se už od listopadu
loňského roku věnuje novému spolupracovníkovi, Romanovi Farářovi. Jak se předává
vše, „co jsem se za dobu deseti let naučil
a chytá to nové, co je pro mě zatím úplně
neznámé“, nám dnes odkryjí Martin
s Romanem z oddělení expedice.
Martine, jako služebně starší máš slovo...
M: Letos je to deset let a tři měsíce, co jsem tady. Při nástupu jsem vlastně
neměl tušení, co budu na expedici dělat. Vrátil jsem se ze zahraniční a ještě jsem
neměl jasno, zda zůstávám nebo budu odjíždět.
Kde jsi byl v zahraničí?
M: Nedokončil jsem výšku obor telekomunikace, protože mi chyběl režim, a tak
jsem odjel na rok do Švýcarska. Dělal jsem helferské práce, pokrývačinu a další
stavební práce. Mám tam dlouhodobě strejdu, tak jsem to zkusil, ale mám
jazykový blok.
My teď hledáme někoho na německý trh, co Ty na to?
M: Ich spreche nicht Deutsch. Jsem deset let bez aktivního mluvení. A FINIDR je
moje první zaměstnání.
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Jak vypadá Tvůj běžný pracovní den?
M: Deset let si každý myslel, že chodím jen s prupiskou a kalkulačkou.
Teď je mou náplní práce komunikace obchod - dopravce - nakládací
a vykládací časy, řešení vykládkových problémů, zástup vedoucího
Michala a další doprovodné věci k tomu. Každý den je trochu jiný,
není to úplně stejné, ale toto je to nejhlavnější, co mi zabere nejvíce
času. Pondělí je nejhorší, protože je nejvíce palet a nejvíce expedicí
do zahraničí. Např. extrém je, že v pondělí máme 180 palet do zahraničí a v úterý třeba jen pět. Pondělky jsou pro nás předimenzované.

Martin ČELECHOVSKÝ
Znamení: Býk
* 1983
Říkají o mě, že jsem
neřesím to

Nejraději mám, když

se dobře vyspím, protože v poslední době
s tím docela bojuji

Nejlepší den v týdnu

pátek a sobota, protože jsou různé akce

Koho obdivuji

Romana Faráře za sportovní úspěchy

Moje jedinečná vlastnost
jsem klidný
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R: Když tam Martin je, jsem si jistější v kramﬂecích. Přiznám se, že si
někdy nevím rady a Martin mě navede na cestu, kdy to pak zvládnu.
Informací je dost a jsem rád za každou pomoc. Pořád jsem nováček,
ale za rok tomu bude jinak. Chci na sebe nabrat nejvíc pozitivních
věcí. Chci získat jistotu. To, že dělám na expedici, je o tom, že jsem
se dostal do kolektivu lidí, se kterými mohu spolupracovat. Práce mě
naplňuje i tím, že je to práce na počítači, s evidenčními kartami, kalkulačkou, práce na place, to vše jsem si musel vyzkoušet. Není to nic
jednoduchého, člověk se musí sklánět k paletám, sáčkovat, páskovat,
je to práce celého těla a někdy hledání jehly v kupce sena. Najít tu
správnou knihu, kterou musíme expedovat, je někdy nadlidský výkon.
V práci je pro mě vše nové, ale jsem za ni rád. Bez Martina by to tady
ale nešlo, má nejvíce zkušeností s kolegyní Andreou oproti nám,
kteří tam jsme. Klobouk dolů, že existuje člověk, který má trpělivost
někoho zaučit.
M: My jsme to měli jednodušší, postupně se nám ta práce nabalovala.

Mohl by jsi to přiblížit ještě více laikovi?
M: Orientujeme se podle expediční sestavy a přehledu přeprav.
Přehled přeprav je soubor, který vytváří Michal (vedoucí expedice)
dva dny předem a přijednom objednává konkrétního dopravce. Já pak
řeším připadné změny s Michalem a dopravcem. S tím pak dále také
to, kdy má přijet nakládat, podle toho, jak jsou knihy hotové z výroby,
jak stíháme zabalit atd.

Jak jste připraveni na nadcházející sezónu?
R: Martin mě pořád straší, jaké to bude v sezóně, ale je to práce jako
každá druhá, počítám s tím, že i v sezóně dovolených budou přesčasy a bude to pro mě první zatěžkávací doba. Ti dva machři, Andrea
s Martinem, mě pořád straší, pak se přidá další vtipálek, Radek
Mokroš, no a navíc jsme bez jednoho kolegy, který je dlouhodobě
na nemocenské.
M: Já funguji furt stejně, nemusím se nějak extra připravovat, jen vím,
že to bude náročnější.

Jsou pro Tebe atraktivní místa, kam vyvážíme knihy?
M: Rozlišuji pouze druh auta. S čelem, dodávka, kamion. Adresy registruji až ten den, takže moc neřeším destinaci. Může se stát, když je
zadaný v systému špatný typ auta, že pak ještě komunikuji s obchodem anebo když už je řidič na místě, řešíme náhradní řešení – složení
ručně anebo na jinou adresu, záleží ale na počtu. Jinak je to ztráta
výkonu a další zpoždění na autě.

Martine, jakou přidanou hodnotu má pro Tebe Roman?
M: Dělalo se všechno najednou a přestalo se to zvládat. Už s příchodem Michala se to změnilo. Když nastoupil Roman, vzniklo pro mě
nové zařazení. Teď mohu zastupovat Michala, protože rozmělňuji
práci na Romana. Roman a Andrea se mohou zaměřit na přípravu,
mají víc prostoru řešit detaily a omezují vznik chyb. S Romanem jsme
si padli. Máme takovou zdravou štenkrovačku.

Jak moc je náročné zaučit nového člověka na všechny tyto úkony?
M: Pokud jde o někoho, kdo nebyl předtím na expedici a nezná všechny souvislosti, tak bych měl osobně velké problémy, vše si pohlídat.
Určité věci mám v hlavě, které dělám automaticky.
R: Nejhorší byl začátek, když jsem přišel do nového prostředí, k novým
lidem, nového kolektivu a než jsem pochopil, o co jde a vše se naučil.
Práce není jednoduchá. Je to hra s čísly, musím vše najít a také se
zorientovat, jaké jsou požadavky v Sytelinu.
M: Jsem puntičkář a snažil jsem se Romana naučit hodně věcí, hodně
detailů si pamatuji, např. i zpětně měsíc, co vše jsem řešil. Pro Romana jsem byl asi dost náročný, ale mělo to svůj důvod.
R: Já už jsem si zvykl.
M: Nejde o to, aby sis zvykl, ale abys to vše dělal a vyvaroval se
případných chyb a ušetřil vlastní čas. K paletě přistupuji jinak, Roman
viděl knihy, já už jsem viděl výšku palety, typ uložení atd., jde o zkušenost.

Jak řešíte 10-ti letý věkový rozdíl, který je mezi Vámi?
R: Všem jsem přinesl na Den dětí lízátko. Jsem jejich taťka, jsem skoro
nejstarší.
M: Nevidím v tom problém povahově jsme si sedli a 10 let není zas
tak výrazný rozdíl.

Takže i pro Tebe, Romane, to bylo, nebo ještě je náročné?
R: Nedokázal jsem si představit, do čeho jdu. Živil jsem se 25 let
sportem a je to pro mě první manuální práce v životě, kterou dělám
a dělám ji rád, protože mám dobrého zaučovatele. My na expedici
to hlavně děláme srdcem. V házené jsem byl pes obranář, kdy jsem
svou postavou dokázal spíše bránit protihráče, abychom dostali co
nejmíň gólů, a tím získali trofeje. Dva roky jsem hral za UHK Krems
v Rakousku a potom tři roky Pallmano Conversano v Itálii. Nejdál jsem
byl v Hiroshimě v Japonsku, dále pak v Rusku, ve Švédsku i na Islandu,
vše s házenou. Poslední má práce ve sportu byla pět let jako prezident
klubu HCB Karviná. Z profesionálního sportu mě vyřadilo zranění.
Můžete zhodnotit vzájemnou půlroční spolupráci?
M: Nedělám mu takovou kontrolu, jako první měsíc, kdy jsme vše
konzultovali a já pak zpětně kontroloval. Teď už vnáším jen otázky
nebo perličky.
Finidrak

Povídání o práci bylo hodně, prozradíte, co děláte ve volném čase?
M: Já jsem svobodný, takže mám čas věnovat se sportu, ale dělám
vše na rekreační úrovni. Stabilně chodím na ﬂorball, jezdím na kole,
v zimní sezóně rád chodím do sauny a teď jsem ještě přidal ping
pong, který jsem kdysi hrával. V polovině května jsme byli s kamarády
na prodlouženém víkendu ve Slovenském ráji a pravidelně jezdím
na košty na jižní Moravu. Za tu dobu už tam mám kamarády. Jezdívali
jsme třeba na Mutěnický burčákový pochod, ale poslední dva roky
jsme vynechali, už se to stalo moc komerční. Nejsem moc organizační
typ, takže kamarádi něco vymyslí a já rád souhlasím. Je pravda, že tu
první letošní stanovačku jsem podcenil a trochu jsem se nachladil.
R: Můj veškerý volný čas zaberou děti, protože se obě daly na dráhu
sportu – házenou. Všechny víkendy jsou pro nás tedy tréninky, zápasy
a turnaje. Vše směřuji k dětem a doufám, že i ony z toho budou mít
dobrý pocit, že pro sebe něco dělají a nesedí jen u počítačů. Dnes je
těch nástrah více, než za našich mladých let. Potom mám rád procházky se psem, švýcarským ovčákem jménem Aron.
Jaké máte plány na blížící se prázdniny?
R: Mám bratra v Chomutově, takže plánujeme vyjížďky na kole do pohraničí s Německem a chceme také navštívit Kamencové jezero.
M: V nejbližší době se chystám na festival Master of Rock na 4 dny
v červenci a pak první a poslední týden v srpnu budu pravděpodobně
stanovat na Vranovské přehradě.

Foto: archiv Ž. S.

Jak hodnotíš dobu před deseti lety ve FINIDRu a teď, co se změnilo?
M: Hlavně narostl objem vyexpedovaných palet za rok skoro dvojnásobně. Také bylo jednotné balení a označení palet. Teď je plno
požadavků na neutralizaci balení, vlastní dodací listy nebo vlastní štítky. Dále přibyla avizace vykládek do skladu, popř. přímo ke klientovi.
Na konci roku 2015 jsme přešli na tvorbu dodacích listů přes Syteline.
Původně jsme používali šablonu v excelu, kde se vše dopisovalo
ručně.

Roman FARÁŘ
Znamení: Štír

* 1973

Říkají o mě, že jsem
šašek

Nejraději mám, když

mám klid, vypnout je umění

Nejlepší den v týdnu

pátek, protože je před náma víkend a sport

Koho obdivuji

Martina Čelechovského pro klid a rozvahu,
kterou v sobě má

Moje jedinečná vlastnost
jdu za svým cílem

Děkuji Vám za pohodový rozhovor a přeji Vám krásné letní dny a vydařenou a bezproblémovou sezónu.
02 - 2017
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Jaroslav Drahoš

Kam
kráčíme

značkou. Proto, abychom mohli pokračovat v dalším rozvoji a potřebném růstu,
musíme všichni pracovat efektivněji. Musíme upřesnit a vyjasnit některé procesy,
ukotvit, stabilizovat postupy, doškolit
některé stávající zaměstnance a vyškolit
nové, kteří přišli a přicházejí do našeho
týmu, do týmu FINIDRu. Ne nadarmo
jsme po sedmi letech velkého úsilí
a růstu šlápli na brzdu a rok 2017 a 2018
nazýváme roky stabilizačními. Děláme
a budeme dělat řadu kroků a změn, které
mají přispět k pochopitelnému a akceptovatelnému nastavení jednotlivých
činností a pracovních postupů tak, aby ti
co chtějí a cítí sounáležitost, měli jistotu
a prostředí, které je pro ně uspokojující
a motivující. Nestojíme a nebudeme
stát o ty, kteří nechtějí a na FINIDRu
jim nezáleží. Při poctivé práci nás všech
vidím ve FINIDRu budoucnost nejen mé
generace, ale také generací dalších. Ne
nadarmo je polygraﬁcká tradice v našem
městě tak velká, dlouhá a úspěšná.

Ve strategii máme jako hlavní
motto „plaveme proti proudu“.
Myslíte, že se nám to daří?

Jaké máte plány s firmou FINIDR
v tomto roce a v následujících letech?

Chci dále naši ﬁrmu rozvíjet. Určitě chci nadále
zajišťovat její růst, i když už ne tak rychle, jak
tomu bylo doposud. Chci, abychom byli vyhledávaným partnerem pro nejlepší a nejvýznamnější
nakladatelství v jednotlivých zemích, kde jsme
v průběhu 23 let existence naší tiskárny zapustili
kořeny, a kde jméno FINIDR je známou a dobrou
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Finidrak

Foto: Lukáš Duspiva

Každý z vás je součástí naší tiskárny,
každý z vás je pro mne důležitý. Proto
i tentokrát odpovídám na vaše otázky,
které jste mi zaslali. Objasňuji strategii naší firmy, kam směřujeme a jak
vidím budoucnost našeho oboru.

Děkuji za tuto otázku, jedním dechem
však musím dodat, že odpověď na ni
není vůbec jednoduchá. Pokud mám
vysvětlit toto naše moto „plaveme proti
proudu“ co nejpochopitelněji a nejuchopitelněji, tak lze říci, že tam, kde jiní
říkají, že to nejde, my umíme najít cestu.
To, co ostatní neumí dělat, my to umíme
udělat, a proto také můžeme udělat
zákazníka spokojeným. Potom také můžeme být společně s ním i úspěšní. Ano,
myslím si, že odpověď na tuto otázku
je - daří se nám to. I tady je však vždy co
zlepšovat. Ne vždy se střetávám s pochopením těchto principů, a také ne vždy
se střetávám s ochotou něco nového se
učit, se zápalem hledat nové postupy
a nová řešení nebo stávající zlepšovat. Úspěšnost této strategie spočívá
jen a jenom v nás všech, lidech, kteří
ve FINIDRu pracují. A to, jak k tomu lidé
přistupují a jak jsou úspěšní, se zase plně
odvíjí od schopnosti vedoucích pracovníků vést, motivovat, vysvětlovat a také být
příkladem a inspirací. Ne nadarmo platí
rovnice, jaký vedoucí, takový pracovník, takový tým. Toto se nám dosud ne
vždy a podle mých představ daří. Řada
věcí se ve FINIDRu povedla a děláme je
skvěle. Některé věci děláme stejně jako
konkurence a některé výrazně hůře.
Je to asi normální stav. Pro mne je ale
důležité, zda jsme schopni vidět všechny
tyto věci. Především pak ty, které se dají
02 - 2017

zlepšit, a zda jsme schopni a ochotni pro
to také něco udělat. Stále platí: nemůžeš - pomůžeme ti, neumíš - naučíme tě,
nechceš - nepotřebujeme tě.

Je pan Drahoš, který kandiduje
na prezidenta, Váš příbuzný?
Díky omezenému prostoru této rubriky
jsem docela zvažoval, zda odpovědět
na tento dotaz a zařadit ho mezi ostatní
odpovědi na vaše dotazy. Přišla řada
zajímavých dotazů, které zasloužily odpověď a byly z mého pohledu důležitější.
Vzhledem k tomu, že jsem však dotazů
na toto téma dostal i mimo FINIDR více,
pokusím se odpovědět s informacemi,
které jsou dostupné i z veřejných zdrojů.
Pan Jiří Drahoš a jeho rodina pochází
z Jablunkova, přičemž nyní bydlí a žije
v Praze. Otec pana Jiřího Drahoše ale
pochází z Proseče u Skutče, která se
nachází ve východních Čechách. Můj
otec Jaroslav Drahoš pocházel z malé
vesničky Osík u Litomyšle. Tyto vesnice
jsou od sebe vzdáleny pouze 16 km.
K této informaci je však důležité dodat,
že v dané lokalitě je největší koncentrace
Drahošů v České republice. Odpověď je
tedy velmi jednoduchá. Ne, pan Jiří Drahoš není příbuzný, a zřejmě ani vzdálený
příbuzný, přestože naše kořeny nejsou
od sebe příliš daleko. Společně jsme se
již několikrát při různých příležitostech
potkali a to dávno před tím, než vyhlásil
svou kandidaturu na Hrad. Zároveň
bych chtěl říct, že mu držím palce v jeho
počínání a věřím, že v případě úspěchu
bude dobrým prezidentem, který bude
důstojně reprezentovat naši republiku.

Albrechtova střední škola
otevírá další obor v polygrafii,
tentokrát učební obor tiskař.
Co lze od výstupu z tohoto
oboru očekávat? Má tento obor
budoucnost?

Na Abrechtově škole se vyučuje obor
polygraf s maturitou už devátý rok. Někteří absolventi této školy u nás pracují,
někteří zase dokončují studium na vysokých školách a jsme s nimi v kontaktu.
Jsem přesvědčen, že dlouhodobě má
tato spolupráce se školou velký přínos
nejen pro školu a pro naši tiskárnu, ale
také i pro samotné studenty. Nyní se
nám podařilo otevřít společně s Albrechtovou školou nový učební obor,
obor tiskař. Tento obor má budoucnost
a perspektivu. V každé oblasti a v každé
činnosti, kterou lidé vykonávají, jsou díky
neustálému pokroku a inovacím kladeny
stále větší nároky. Práce tiskaře určitě

není a nebude v této oblasti výjimkou.
Naše tiskárna chce a bude úzce spolupracovat a pomáhat při výchově a vzdělávání studentů tohoto oboru. Výhodou
učebního oboru, oproti oboru maturitnímu, je mnohem větší možnost propojení
studia s odbornou praxí, což v oboru
maturitním výrazně omezují osnovy stanovené ministerstvem školství. Věřím, že
se nám společně podaří vytvořit dobré
prostředí pro studenty tohoto oboru
v naší tiskárně a většinu z nich, po ukončení školy, přivítáme v našich kolektivech
jako „novou krev“.

Jak vnímáte současný stav
knižního trhu a jak ho vidíte
v budoucnosti?

Já jsem přesvědčen, že tištěná kniha má
pořád velkou budoucnost. Pohybuji se
na knižním trhu od roku 1990. V tomto
roce jsem ukončil vysokou školu a nastoupil do tiskárny, do svého prvního zaměstnání. Již v té době, ale také po celou
dobu, jsem čas od času slyšel „odborné
a fundované“ předpovědi o tom, jak
tištěná kniha zanikne. Případně, jak ji
velmi rychle vytlačí digitální kniha. Pravda je ale taková, že tady pořád tištěná
kniha je a já věřím, že také ještě dlouho
bude. Tištěnou knihu již dávno doplňují
knihy na jiných médiích. Zákazníci si
mohou knihy pořídit jak v elektronické,
tak i audio podobě. Stále je však více
jak 95 % knih, které se v Evropě prodají
v podobě tištěné. Podmínkou dlouhodobé úspěšnosti tištěné knihy však je, že se
bude, stejně jako tyto ostatní alternativní
média, neustále vyvíjet. Bude se snažit
zákazníkovi nabízet stále nové možnosti,
novou kvalitu, nové provedení a nové
materiály. Jsem přesvědčen, že vás velmi
často napadne, kdo si to či ono zase
vymyslel, proč to je tak složité, či řada
jiných podobných otázek. Věřte mi ale, že
toto je budoucnost knihy. Proto se každý
rok budeme muset naučit něco nového,
každý rok budeme vymýšlet společně
s nakladateli zajímavější publikace.
Určitě to nebude jednoduché, ale já jsem
přesvědčen, že toto je dlouhodobá budoucnost knihy. A jsem také přesvědčen,
že my u ní nejen budeme, ale že ji také
pomůžeme společně dále vytvářet.
I nadále můžete své dotazy zasílat
na adresu kamkracime@ﬁnidr.cz
nebo svůj na papíře napsaný dotaz
vhodit do označené schránky „Kam
kráčíme“, která je trvale umístěna
v průchodu do výroby.
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Michal Polok, Zuzana Baranová

Za rovník
i dál

Monika Ocieczková

Myanmar

Malé zázraky
Zdravotních klaunů
Víme, že smích je důležitý a dokáže léčit. Zdravotní klauni přináší
úsměv dětem, rodičům a seniorům, kteří prožívají nelehké chvíle
v nemocnicích a domovech. Dělají zázraky.

Den co den z naší expedice vyjíždí kamióny, které doručují
knihy, u nás vyrobené, do více
než 45 zemí světa.

Proto jim naše tiskárna fandí a ﬁnančně se spolupodílela na tisku knížky příběhů Zdravotních klaunů s titulem Malé zázraky II. V květnu letošního roku jsme vyrobili a odeslali náklad 4000 kusů do jejich centrály v Praze. V současné době má tato nezisková
organizace s národní a mezinárodní působností celkem 86 profesionálních Zdravotních
klaunů, kteří navštěvují pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Požádali jsme
Lukáše Houdka, uměleckého vedoucího Zdravotního klauna, o.p.s., aby nám napsal, jak
knížka Malé zázraky II. vznikla.

z tiskárny

nanců, kteří nechtějí.“ I přes to, co jsem
právě řekl, promíjí vedoucí po dobu 3 - 6
měsíců porušení pravidel, tzv. „přešlapy“,
aby měl každý člověk dostatek prostoru
na přemýšlení a aklimatizaci.

Puntík

chráněná dílna

Vedoucí i v minulosti upozorňovali ústně
na porušení pravidel, ovšem někteří zaměstnanci, jak se zdá, na tuto ústní, přátelskou formu neustále zapomínali. Proto
jsme přistoupili k psané podobě, aby
se bylo k čemu vrátit. Nepraktikujeme
fotbalový systém „poprvé žlutá, podruhé
červená karta“. Zaměstnanec může
mít klidně několik vytýkacích dopisů,
a přesto může ve ﬁrmě stále pracovat. Je
to ovšem odvislé od míry závažnosti porušení pravidel. Přesto věřím, že se jedná
o období přechodné a počet udělených
vytýkacích dopisů během tohoto roku
opět klesne téměř k nule.

Již tradičně jsme
uspořádali v naší
tiskárně jarmark
chráněné dílny
PUNTÍK.

Běžnými místy doručení jsou např.
Paříž, Berlín, Vídeň, Londýn, Amsterdam,
Frankfurt, Helsinki a spousty dalších. Né
vždy to jsou pouze velká města. Někdy
doručujeme knihy přímo autorovi domů.

„Zdravotní klauni nachodí každoročně dlouhé kilometry po nemocničních chodbách
a celá ta nekonečná pouť má jediný smysl a cíl – zažít zde co nejvíc setkání s lidmi,
především s dětmi. Čím více se nemocným dětem komplikuje cesta za hrou, radostí
a smíchem, tím silnější je tato neobvyklá cestovatelská vášeň klaunů. Setkání klauna
a malého pacienta na nemocničním pokoji je samo o sobě vykřesanou jiskrou, malým zázrakem. Ale tím zázraky nekončí. Klauni, ač v bílých pláštích, nediagnostikují,
nevyšetřují, nepropouštějí z péče, ani v pravém slova smyslu neléčí – tyhle velké zázraky
nechávají na zdravotnickém personálu, lékařské vědě a tajuplném fungování lidského
těla a mysli. Zbývá ovšem obrovské množství zázraků „malých“, na první pohled a bez
znalosti kontextu, každodenních. Když se usměje dítě, které se týden neusmálo. Když
promluví, kdo dlouho nemluvil. Když přestane srdceryvný pláč a nahradí ho úsměv,
smích, řehot. Když se podaří zapomenout na sužující bolest, strach a bezmoc.
Malých zázraků jsme za šestnáct let existence Zdravotního klauna prožili bezpočet
a chtěli jsme se o ně podělit s ostatními. První kniha příběhů z nemocnic napsaná
Zdravotními klauny vyšla v roce 2011, o tři roky později následoval druhý sborník, jehož
dotisk se ke čtenářům dostává letos i díky tiskárně FINIDR. S každým dnem ale přibývají
další dlouhé a často teskné chvíle naležené v nemocničních postelích, a s nimi i kroky nachozené jejich neúnavnými klaunskými pronásledovateli. Velké množství malých zázraků
tak možná časem přeteče i na stránkách další knížky.“
Lukáš Houdek

Mauricius

Jedny z nejzajímavějších adres doručení,
které jsme měli, bylo např. město Lomé
v Republice Togo, v Jižní Africe, Hanoi
ve Vietnamu či hotel Ritz v Madridu. Při
expedici na Mauricius, Madeiru a do Myanmaru (bývalá Barma) se ke knihám
chtěla přibalit půlka zaměstnanců.
Takováto expediční místa jsou pro nás
vždy novou výzvou a o to více nás těší,
když se vše podaří a klient je s doručenými knihami spokojený.
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Naši zaměstnanci si s úsměvem a navíc dobrým pocitem, že pomáháme,
koupili různé velikonoční výrobky,
které byly vystaveny v prostorách
naší recepce. Mohli jsme si zakoupit
krásné ručně šité tašky, patchworkové deky, hračky, kuchyňské chňapky
i spousty jiných věcí. Děkujeme všem
zaměstnancům za podporu. Celkově
jsme nákupem zboží vyráběného
handicapovanými lidmi z PUNTÍKU
přispěli této organizaci částkou bezmála 8.000 Kč.
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Lenka Kantorová

Lenka Kantorová

z tiskárny

Foto: Lukáš Duspiva

z tiskárny

Foto: Lukáš Duspiva

Návštěva z Ostravy
V rámci Talent programu společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. navštívilo
začátkem dubna naši tiskárnu 37 pracovníků této nadnárodní firmy.

„Našim talentovaným zaměstnancům
nabízíme v rámci rozvojového programu
také exkurzi do zajímavých ﬁrem v našem
okolí,“ vysvětlila důvod zorganizování této
návštěvy u nás paní Iveta Danysová, která
nás s touto žádostí oslovila.

A jak exkurze probíhala?

Po přivítání jsme se nejdříve přemístili
do nové jídelny, kde naši tiskárnu, formou
prezentace, představil majitel pan Drahoš.
Po seznámení se s historií i současností
FINIDRu byl prostor pro dotazy, který
návštěvníci bohatě využili. Následovala
prohlídka výrobních prostor v menších
skupinkách za výkladu našich kolegů.
Paní Danysová po prohlídce sdělila:
„Bylo možné vidět ucelený výrobní proces
od samotného začátku až po konečný
výrobek – knihu. Na rozdíl od našich výrobků si lze na knihu sáhnout hned po opuštění
linky a máte chuť se do ní hned začíst.“

viděli zájemci o prohlídku naší tiskárny ve čtvrtek 8. 6. 2017
během Mezinárodního festivalu Čtení nad Olzou.

Dobrý den,
dovolte mi, abych Vám poděkovala za umožnění včerejší exkurze našim talentovaným
zaměstnancům. Všichni naši zúčastnění talenti si exkurzi pochvalovali. Bylo možné vidět
ucelený výrobní proces od samotného začátku až po konečný výrobek – knihu.
Velmi si vážíme času, který nám věnoval přímo pan majitel tiskárny Jaroslav Drahoš.
Jeho prezentace o ﬁrmě a odpovědi na otázky našich talentů byly vyčerpávající.
Všichni Vaši kolegové, kteří nás provázeli, byli znalí jednotlivých procesů, znali všechna
pracoviště, jednotlivá zařízení a stroje a bylo na nich vidět, že práci v tiskárně FINIDR
mají rádi.

I já bych ráda poděkovala všem účastníkům
exkurze, organizátorům i průvodcům. Spolupráce byla opět perfektní, a tak se těším
zase někdy příště při ukázce, jak se v naší
tiskárně vyrábí kniha.

Exkurze byla velmi pečlivě připravená a zorganizovaná.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na pár foteček od Vašeho profesionálního fotografa.
S pozdravem
Ing. Iveta Danysová,
HR Specialista vzdělávání a rozvoje zaměstnanců ArcelorMittal Ostrava a.s.
Byli jsme osloveni paní Galášovou, ředitelkou Městské knihovny Český Těšín, a ve spolupráci s paní Budínskou z místního InfoPointu jsme rádi využili možnost se do této akce
pro veřejnost zapojit. Tento rok byl ročníkem jubilejním, festival se konal již po desáté.
Během týdne této česko polské kulturní akce probíhaly na obou stranách těšínské řeky
Olše besedy se spisovateli, veřejné čtení a zajímavé aktivity související s knihami.
Během čtvrtečního odpoledne jsme přivítali v prostorech naší tiskárny FINIDR 50
návštěvníků. Během hodinové komentované prohlídky za nepřetržitého provozu měli
přihlášení účastníci exkurze jedinečnou možnost vidět celý průběh výroby knihy. Návštěvníci tak poprvé uviděli, jak vzniká kniha a vždy na konci prohlídky byli překvapeni
množstvím a rozmanitostí u nás vyrobených knih, které byly připraveny na expedici
do některých ze 45 zemí světa, kde knihy z naší tiskárny vyvážíme.

Jsme rádi, že jsme mohli otevřít dveře naší
tiskárny také této skupině talentovaných
pracovníků. I pro nás to byla milá zkušenost,
protože každé poznávací setkání obohatí
obě strany.
O tom, jak byli talenti návštěvou u nás
spokojeni, si můžete přečíst v poděkování,
které jsme od paní Danysové obdrželi.
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Jak se vyrábí kniha

„Ohlasy na průběh exkurze byly velmi pozitivní, od milého přijetí po profesionální přístup. Děkuji dodatečně všem, kteří se na hezkém průběhu exkurze podíleli.“ Toto milé
poděkování jsme následně obdrželi od paní Budínské z InfoPointu.
Finidrak

02 - 2017
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Marcin Władysław Uchyła

Dagmar Kempná

Jak
to vidím já

Snižujeme naši
uhlíkovou stopu
Foto: Lukáš Duspiva

V polovině května byla prověřena naše firemní i produktová uhlíková stopa za rok 2016. Uhlíková stopa měří a hodnotí celkové
emise skleníkových plynů, které vznikají z našich činností při
výrobě knih. Kromě toho, že identifikuje hlavní zdroje emisí,
vytváří i návrhy, jak snížit spotřebu energie a surovin.
Audit ukázal, že jsme opět poskytli spolehlivá data o vlivu naší společnosti na změnu
klimatu a potvrdili správnost kalkulace emisí skleníkových plynů. Dokázali jsme snížit
naši ﬁremní uhlíkovou stopu vůči základnímu roku 2015 o výborných 12 % a to
z 1,93 t CO2/ t výroby na 1,75 t CO2/ t výroby.
Ke snížení našich výsledků zásadně přispěl nákup zelené energie, které jsme loni nakoupili více jak polovinu našeho ročního odběru.
Zdárnou obhajobou výsledků „HOSPODAŘENÍ S UHLÍKOVOU STOPOU“ a snížením
uhlíkové stopy můžeme začít využívat ﬁremní logo „Reducing CO2“ a našim klientům
můžeme i nadále nabídnout výrobek CO2 neutral, tj. výrobek, který nijak nezatíží životní
prostředí.

Pracuji ve FINIDRu druhým rokem na pozici
tiskař. Celou dobu, už od vyučení na tiskaře, jsem
pracoval jako tiskař. Celkem se tedy v oboru
polygrafie pohybuji od mých patnácti let.
Začínal jsem v malé rodinné tiskárně Drukarnia Jerzy Małysz
v Górkach Wielkich v Polsku, odkud také pocházím. Byly tam malé
i velké stroje Roland a KBA, to bylo moje první setkání s realitou
a tiskem. Pracoval jsem v dalších různých tiskárnách, ale největší
zkušenost jsem získal v Medien Group v Německu. Tam mě naučili
jet na maximální výkon při zachování kvality. Tak jsem naučený
a jinak pracovat neumím. Němci mají vše přesně spočítané, jaký
počet archů musí v daném roce vyrobit, aby tiskárna byla rentabilní. Zaučoval jsem se tam na strojích Heidelberg, do té doby jsem
tu zkušenost neměl. Ve FINIDRu mě to už tím pádem nepřekvapilo. Za dvacet let praxe jsem prakticky prošel celou oblast tisku. Tiskl jsem, co se archového tisku týče, už na všech strojích, od ofsetového tisku po UV tisk.
Protože mám rodinu, vrátil jsem se zpět do stejné tiskárny, která
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měla sídlo v Polsku. Po čase jsem chtěl zkusit pracovat ve větší
tiskárně, jakou je FINIDR. Lákala mě práce na novějších strojích
a hlavně blízko domu. Co mě mile po mém nástupu překvapilo,
byl pořádek v celé naší tiskárně FINIDR a čistota u tiskařských
strojů. S tím jsem se do té doby v žádné z tiskáren, kde jsem
pracoval, nesetkal. Zároveň pro mě byla nová zkušenost pracovat
s odběračkou, předtím jsem vždy pracoval s pomocníkem tiskaře.
Odběračka ve FINIDRu strašně moc pomáhá tiskaři u tisku. Hlídá
papír, plán, čistí stroj, já se pak mohu zajímat pouze tiskem. S pomocníkem tomu tak není, tiskař musí myslet na více věcí, které
předtím dělala odběračka.
V každé ﬁrmě jsou věci ke zlepšení. V každé tiskárně, kde jsem
pracoval, trvalo zaučení na dobrého tiskaře minimálně tři roky.
Pak se musel prokázat tím, že práci ve svém oboru perfektně ovládá, a teprve pak byl samostatný tiskař. Tady je to trochu jiné.
Ve FINIDRu si cením práce lidí, kteří hlídají pravidelný servis
strojů, abychom neměli dlouhé odstávky a plynule tiskli, jedním
z nich je například Rosťa Bajtek. Pracuje se mi tady dobře, s lidmi
si rozumím. Pro mě je pozitivní atmosféra v práci velmi důležitá.
Finidrak

Velká jarní
sběrová akce

elektroodpadu a baterií
V roce 2016 jsme se zapojili do projektu Zelená firma, čímž podporujeme třídění elektroodpadu. V rámci tohoto projektu jsme
ve dnech 27. 3. – 14. 4. 2017 vyhlásili Velkou jarní sběrovou akci,
díky které jsme se mohli bezplatně zbavit nepotřebných elektrospotřebičů a baterií.
Celkem se vysbíralo kolem 100 kg elektroodpadu. Mezi starými zařízeními jsme nejčastěji našli drobné kuchyňské spotřebiče a kancelářskou techniku. Teď už vše čeká na
recyklaci!

Všem, kteří tuto akci podpořili, D Ě K U J E M E.
02 - 2017

z tiskárny

nanců, kteří nechtějí.“ I přes to, co jsem
právě řekl, promíjí vedoucí po dobu 3 - 6
měsíců porušení pravidel, tzv. „přešlapy“,
aby měl každý člověk dostatek prostoru
na přemýšlení a aklimatizaci.

Den

s tiskárnou

Vedoucí i v minulosti upozorňovali ústně
na porušení pravidel, ovšem někteří zaměstnanci, jak se zdá, na tuto ústní, přátelskou formu neustále zapomínali. Proto
jsme přistoupili k psané podobě, aby
se bylo k čemu vrátit. Nepraktikujeme
fotbalový systém „poprvé žlutá, podruhé
červená karta“. Zaměstnanec může
mít klidně několik vytýkacích dopisů,
a přesto může ve ﬁrmě stále pracovat. Je
to ovšem odvislé od míry závažnosti porušení pravidel. Přesto věřím, že se jedná
o období přechodné a počet udělených
vytýkacích dopisů během tohoto roku
opět klesne téměř k nule.

Na konci dubna
jsme pořádali další
veletrh pracovních
příležitostí Den
s tiskárnou.
Tentokrát jsme přivítali 36 zájemců
o práci, kterým jsme prezentovali aktuálně volné pracovní pozice a poté
je provedli výrobou, kde měli příležitost vidět konkrétní pracovní pozice.
Někteří ze zájemců měli možnost
absolvovat pohovor nebo si domluvit
konkrétní termín pohovoru.
V tomto roce jsme u nás v rámci
dvou veletrhů pracovních příležitostí
pořádaných v únoru a dubnu přivítali
celkem 99 účastníků. Z tohoto počtu
k nám zatím nastoupilo 11 nových
zaměstnanců, kterým přejeme
mnoho úspěchů v zaučování na jejich
nová pracovní místa.
Stejně jako na minulém Dni, tak
i tentokrát přišlo nejvíce zájemců
na doporučení našich zaměstnanců,
kterým touto cestou děkujeme.
Na závěr chci poděkovat kolegyním Maryle Adamčíkové, Monice
Ocieczkové, Zuzce Baranové a Míše
Špačkové, které se podílejí na přípravě i realizaci celé akce.
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z tiskárny

Monika Ocieczková

Zuzana Baranová

Odborná praxe
studentů

z tiskárny

Oběd

do krabičky
Novinka, kterou
jsme v měsíci červnu
mohli zaznamenat,
je možnost objednat si oběd s sebou
do krabičky.
Zabalením se cena obědu navýší
o 6 Kč, čili klasický oběd v krabičce
stojí 39 Kč a specialita 54 Kč.

Děti
a kvalitní knihy

Samozřejmě můžeme tuto možnost
využít i k tomu, že si chceme druhý
oběd zakoupit a vzít si ho s sebou
domů.
Ovšem nezapomeňme, že příspěvek
zaměstnavatele je pouze na 1 jídlo
denně, všechny další již máme za plnou cenu 71 Kč (v případě zabalení
77 Kč).

Před osmi lety poprvé studenti Albrechtovy střední školy oboru
polygrafie nastoupili na dvoutýdenní odbornou praxi do místních
polygrafických podniků. Stabilní postavení mezi partnery školy
má tiskárna FINIDR.
Poskytuje praxi tradičně nejvyššímu počtu studentů a současně jim nabízí možnost poznat ucelené workﬂow výrobního procesu ofsetového tisku. Studenti tak poprvé mohou
prověřit své nabyté vědomosti v prostředí výrobního provozu a postupně získávat praktické dovednosti, učit se komunikovat se spolupracovníky a nadřízenými, přizpůsobovat
se jejich požadavkům.

Sedmý ročník Týdne čtení dětem, který pořádá organizace
Celé česko čte dětem, byl oslavou
dětí a literatury.

Praxe pro ně znamená zcela novou zkušenost. Ti aktivnější a sebejistí si s novou situací
poradí velmi dobře, často je práce v tiskárně nadchne.
Ti pasivnější nadmíru ocení vaši pomoc a trpělivost.

V týdnu od 1. do 7. června již tradičně
přinesl do celé České republiky desítky
akcí, kde se předčítalo, besedovalo, hrálo
a sdílelo. Cílem tradiční akce je motivovat
děti, mládež a dospělé k pravidelnému
čtení. Naše tiskárna je již osm let hlavním
partnerem pro věcné dary a stále velmi rádi
podporujeme aktivity spojené s myšlenkou
důležitosti předčítání dětem a rozvíjení lásky
k literatuře prostřednictvím kvalitních knih.
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Věříme, že je to další krok k ještě
větší spokojenosti se službami v naší
jídelně.

Vám všem, kteří jim v jejich prvních profesních krocích pomáháte a podporujete je,
patří velké poděkování. Od vás se studenti učí přístupu k práci, pečlivosti, pracovnímu
tempu, sledují, jak mezi sebou komunikujete, napodobují vás. Často je ovlivníte v tom,
jak uvidí svoji budoucnost. Mnozí se ujistí, že si studijní obor zvolili správně a některé
nová zkušenost nasměruje k dalšímu vzdělávání.
Za Albrechtovu střední školu
Markéta Březinová
učitel odborných předmětů oboru polygraﬁe
Finidrak

02 - 2017
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Zuzana Baranová

Šárka Adamčíková

o nás

Kukátkem...

Vítáme nové kolegy, kterým skončila zkušební doba v posledních třech (šesti) měsících.

Koule se válely,
košíčky lítaly
Již v pátém ročníku firemní
ligy opět poměřili síly příznivci bowlingu a badmintonu
z řad našich zaměstnanců.

hrdinou letošního ročníku se stal již
pravidelný člen Karel Švec (pracovník
ostrahy majetku), který i přes zdravotní
handicap ligu dokončil, a to hrou levou
rukou. Karle, ještě jednou smekáme!

Ačkoli středisko Bowling a Squash by již
potřebovalo nějakou tu rekonstrukci,
nedostatky zařízení nezabránily 12 členům si i tento ročník užít se vší parádou.
Hrál se klasický turnaj „každý s každým“,
který se zakončil dvoudenním napínavým
play-oﬀ na dva vítězné zápasy. Adrenalin
koloval žílami a do posledního hodu byly
všechny zápasy napnuté jako rodinný
rozpočet den před výplatou. Nejedny
nehty prošly neprofesionální úpravou
za použití kousacího ústrojí. Největším

A jak tedy dopadl tento
napínavý ročník?

Milí kolegové,

její nejsilnější ročník. Kromě vysokého
počtu účastníků byla vysoká i pravidelná
účast, kdy se téměř 100 % soupeřů každý
týden potkávalo na kurtech, a ve dvojicích „každý s každým“ bojovali o body.
Smršť nově příchozích zaměstnanců také
způsobila smršť na stupních vítězů. Na
prvním místě se umístil Michal Broda
(manažer ﬁnančního oddělení). Druhé
místo si vybojoval Mirek Galuška (ředitel
výroby), který na třetí místo sesadil Dáju
Ferfeckou (technoložka tisku).

Na prvním místě se umístil neuvěřitelný skokan roku Michal Polok (vedoucí
expedice), který na druhé místo sesadil
loňského vítěze Lukáše Žvaka (vstupní
technolog) a krásnou třetí příčku si vybojoval Michal Lokajíček (tiskař).

Všem účastníkům i garantům patří
velký dík za hodiny strávené v příjemné
společnosti.

Badmintonová liga byla letos opravdu
nadpočetná, s počtem 22 hráčů to byl

Daniel Benkovský
pomocný tiskař

Petr Brenner
vedoucí provozu tisku

Pavlína Kaňoková
mistr ve výrobě

Iwona Teresa Dziedzic
dělník ve výrobě

Pavlína Filipcová
referent zákaznického
servisu

Magdaléna Kvašňovská
strojník ve výrobě

Jolanta Obracaj
strojník ve výrobě

Marie Pastrňáková
strojník ve výrobě

Aneta Karina Sojka
dělník ve výrobě

Małgorzata Stawarczyk
strojník ve výrobě

Jolanta Bronisława Suchanek
strojník ve výrobě

Veronika Suchoňová
strojník ve výrobě

Tomáš Šebesta
elektronik

Dorota Elżbieta Wenglorz
strojník ve výrobě

Roman Sebastian Wojacki
týmový strojník ve výrobě

Antonín Zbranek
elektromechanik

FOTOSOUTĚŽ POKRAČUJE

fotosoutěž stále běží! „Kde všude čteme Finidrak?“ Posílejte fotky nejzajímavějších míst, kde se Finidrak dostane.
Své příspěvky zasílejte do 30. listopadu 2017 na adresu madamcikova@ﬁnidr.cz , popř. osobně doručte na sekretariát.
04

Pravidla soutěže:
• zapojit se mohou všichni zaměstnanci naší tiskárny FINIDR
• za osobu lze zaslat max. 3 snímky v maximální kvalitě pro tisk
• fotograﬁe s kontaktem a souhlasem s prezentací posílejte v elektronické podobě
do 30. 11. 2017 na email: madamcikova@ﬁnidr.cz nebo osobně doručte na sekretariát
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o nás

5 otázek pro…

Pavla se zeptala
Jana Hemmera

Jan Lukeš

Kdy jste
nastoupil do FINIDRu
a na jakou pozici, tam
kde jste nyní?
Nastoupil jsem před dvěma lety jako řidič
a u toho jsem zůstal.

referenta dopravy

referent zákaznického servisu
pro francouzský trh

se zeptal

Co Tě dokáže
rozesmát a co naopak
vytočit?
Rozesmát mě dokáže každý usměvavý
člověk kolem mne. Vytočit – hloupost a lidé,
kteří nezvládají svoji funkci.

Dany Pitákové
dělníka v úklidu

Jak se Vám pracuje v kolektivu?
Kolektiv je super! Příjemný a vstřícný.
Měl jste nějakou vysněnou profesi jako dítě?
Vždy jsem chtěl být řidičem a tím jsem.

Jak trávíš svůj volný čas?
Můj volný čas skvěle vyplní kolo, FIT a přátelé.

Plánujete dovolenou a kam?
Dovolenou neplánuji. Šetřím penízky,
čekáme na přírůstek do rodiny.

Jak dlouho děláš ve své profesi?
U nás ve FINIDRu kontroluji už 7 let.

Jak dlouho pracuješ ve
FINIDRu a jsi tady spokojený?
Pracuji tady více než rok. Jsem spokojený, jsou
tady výborní lidé a dobré obědy.

Vím, že jsi Třinečák a „srdcař“, to musíš být velký
fanda hokeje, že?
Ano, jednou ocelář – navždy ocelář. Již 20 let.
Vím, že máš psa. Co to je za rasu a poslouchá Tě vůbec?
Neposlouchá. Poslechne, jenom když chce. Je to pes „pětipes“.
Matka je kříženec čivavy a jezevčíka, otec neznámý.
Čím bys chtěl být, kdybys nebyl člověk?
Lvem. Prospí většinu dne a jídlo obstarává lvice.
Co děti, plánuješ nějaké nebo už máš?
Děti nemám, ale plánuji.
Ať se mám ve stáří dobře.

Jak trávíte volný čas?
S rodinou v přírodě, podnikáme výlety.
S dcerkou jezdíme motokáry,
je z nich nadšená.

Kdybys chytila zlatou rybku, co by sis přála?
Od zlaté rybky si přeji zdraví, spokojenost
a pohodu v zaměstnání a kapku lepší ﬁnance.

Foto a graﬁka: Lukáš Duspiva

Jaký je Tvůj největší sen?
Spokojenost celé mé rodiny
a přátel.

Dana se zeptala
Pavlíny Černické
výstupního kontrolora

Je něco ve vašem životě,
co by do Vás nikdo neřekl?
Nějaká zajímavost?
Stále něčím překvapuji. Taky tím, že pomáhám
druhým. Moje záliba je hudba, hlavně taneční. Ráda
si něco ušiju na stroji. Jako malá holka jsem si zkusila
i ostříhat vlasy.
Máte teď nějaký osobní cíl, kterého byste chtěla
dosáhnout?
Mám zájem si udělat další rekvaliﬁkaci na kadeřnici nebo masérku.
Kdyby se ve FINIDRu na jeden den vyměnili lidé na svých
pozicích. Na které pozici byste si chtěla vyzkoušet pracovat
a na kterou byste si v žádném případě netrouﬂa?
Ráda bych si vyzkoušela pozici svých nadřízených, abychom si navzájem
zkusili, co naše práce obnáší. Na co bych si netrouﬂa, je vysokozdvižný
vozík.
Máte tady v okolí nějaké oblíbené místo, kam byste
doporučila všem, aby se tam šli podívat?
Ráda bych doporučila v Českém Těšíně Park Adama Sikory, kde je
krásně.
Jaká je Vaše nejoblíbenější písnička
nebo ﬁlm?
Má nejoblíbenější písnička je Iron od Within
Temptation. Oblíbený ﬁlm je Smrt jí sluší
a Rychle a zběsile.
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Jan se zeptal
Michala Poloka
Finidrak
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o nás

vedoucího expedice

o nás

Šárka Adamčíková

Linda a Roman Bartošovi

tudy z nudy

Jak jste spokojeni
Šárka Vargová

(strojník ve výrobě – skládání)
„Ve ﬁrmě jsem půl roku a celkově mohu říct, že jsem
spokojená. Některé věci mě příjemně překvapily, jiné
zklamaly. Jsou dny, kdy bych šla raději domů, protože
nemůžu nastavit stroj. A pak jsou dny, kdy to odsýpá a je
fajn. Myslím, že většina to zná. Jako velké plus vnímám,
že jsem se nesetkala v této ﬁrmě s diskriminací ohledně věku. Na směně je mou oporou Monika Ruszová. Je
na mě přísná, učí mě samostatnosti, ale vždy poradí
a pomůže. Věřím ji.“

Jan Kubiena

(týmový strojník ve výrobě – závěs)
„Na svém místě jsem spokojený, jsem rád, že jsem
se naučil pracovat s novými stroji a že mám možnost
pracovat v této ﬁrmě. Se svým kolektivem jsem spokojený a děkuji za zaučení Bogdanu Wałachovi.“

Roman Farář

(dělník v expedici)
„Jsem rád, že mohu pracovat ve FINIDRu. Po 25-ti letech
v profesionálním sportu jsem dostal možnost získávat
zkušenosti v jiném oboru. Našel jsem zde skvělý kolektiv
a nové přátele. Děkuji Martinovi Čelechovskému i celému
kolektivu za zaučení.“

Pavel Pezlar

(ostraha majetku - recepce)
„Ztratit v pozdním věku práci, to věru není k legraci. 35 žádostí poslal
jsem, osloven byl jsem FINIDRem. Ostatní pojali bobříka mlčení,
skoro důchodce, terno není. FINIDR však na věk nehleděl a na mou
žádost kladně pohleděl. V životě mám výzvy rád – mohu něco dokázat. Ale práce s lidmi? To je jiné bytí, ne jako hutník železo líti. Zbytečné byly moje obavy, parta chlapů plní moje představy. Jsou skvělí a
nejen oni. Všichni, se kterými přicházím do styku, drží čest nápisu na
triku. Děkuji za pracovní podmínky, za milé lidi a pěkné vzpomínky.
Držím všem palce – ať se daří. Spolupráce to je „zelená“ v pracovním
kalendáři. I já chci přispět trošičku, obohatit ﬁnidráckou dušičku.“

Hukvaldy
Nedělní dopoledne a venku je konečně hezky.
Děti jsou jak na trní a tak koukám do mapy, kde
bychom mohli tak pěkný den strávit. Píši přátelům a můj návrh se všem líbí. Jede se na hrad.
Hukvaldy přece nejsou zas až tak daleko. Zvolili jsme cestu autem.
Z Českého Těšína je to přibližně 35 minut jízdy. Autobusem by to
šlo také. Stačí dojet do Frýdku-Místku a tam přestoupit na MHD,
která nás za 12 kaček zaveze až na Hukvaldy. Po příjezdu na parkoviště pod hradem jsme byli překvapeni, kolik lidí dostalo stejný
nápad. Od místních se dozvídáme, že je to takto každý víkend. Jó,
největší zřícenina hradu na Moravě láká mnoho lidí. Obec Hukvaldy je velmi rozmanitá a přizpůsobuje se turistům. Za poslední roky
zde vyrostly krásné hotely. Chodníky lemují stánkaři, kteří nabízejí
rukodělné výrobky, jídlo i medovinu. Náš cíl je však hrad. Cesta na
hrad je vyasfaltovaná, a tak je vhodná pro děti, maminky s kočárky
i seniory. Během příjemné procházky celou hukvaldskou oborou,
narazíme na sochu lišky Bystroušky. Dívá se na nás z bludného kamene. Byla zde umístěna na počest místního rodáka a skladatele
Leoše Janáčka a stala se neoddělitelným symbolem Hukvald.
Stojíme před hradem a tak trochu historie. Název hradu je
odvozen od jména porýnského hraběcího rodu Hückeswagenů,
jehož příslušník Arnold obdržel někdy v letech 1228 - 1235 hrad

9:00 - 16:00 hod.
9:00 - 18:00 hod.
9:00 - 17:00 hod.
9:00 - 16:00 hod.

denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně mimo pondělí
denně mimo pondělí

listopad - březen 9:00 - 16:00 hod.
Otevřeno pouze ve dny oznámené na stránkách
www.hradhukvaldy.eu, www.muzeumbeskyd.com

(dělník ve výrobě - řezačka POLAR)
„S prací ve FINIDRu jsem spokojená. Práce je zajímavá a naučila
jsem se mnoho nových a zajímavých věcí.“
Finidrak

Nové využití hradu přišlo
v 19. století rozvojem turistického ruchu. Velký zájem
lidí o hrad vedl ke snahám
tuto památku zachovat také
pro další generace a využít
ji jako centrum kulturního
dění, což se také podařilo.
Málokdo ví, že pod podiem,
které bylo na hradě vybudováno pro kulturní akce, se
v minulosti nacházel žalář.
V další části hradu se za
třicetileté války nacházel i
hřbitov. Hradní vyhlídka nabízí mnoho krásných pohledů
do okolní krajiny. Hrad je příjemným místem pro výlet s rodinou i
přáteli.

Otevírací doba:
duben
květen - srpen
září
říjen

Natalia Maria Klocek
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Jičín (dnešní Starý Jičín) s rozsáhlým územím. Zakladatelem hradu
Hukvaldy byl však pravděpodobně až Arnoldův vnuk Jindřich. Brzy
po svém založení se Hukvaldy staly součástí majetku olomouckých
biskupů. Vedle pevnostního
charakteru měl hrad význam
také jako správní sídlo rozsáhlého panství.
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slavíme

Dagmar Kempná, Zuzana Baranová

na konec

Tisk, skládání, snášení a šití

Všechno nejlepší

Přicházíme s další řadou polygrafických pojmů včetně jejich bližšího vysvětlení a překladu do polštiny. V minulém čísle jsme si popsali, co
obsahuje výrobní příkaz a teď si rozšíříme znalosti z oblasti tisku, skládání, snášení a šití.

Petra Vašková,
výstupní kontrola

Iveta Zapletalová,

Regina Sikorová,

knihárna

předtisková kontrola

...k významným narozeninám ...k pracovnímu výročí
Anna Bednářová, tisk
Magdaléna Kvašňovská, knihárna
Petr Wolas, knihárna
Peter Nekoranec, sklad
Zdeňka Alexová Ing., ekonomika
Małgorzata Anna Kłoda, knihárna
Pavlína Stošková, knihárna
Krystyna Pukowská, personální
Michal Lokajíček, tisk
Lenka Kowalczuková, knihárna
Kamil Szczurek Ing., údržba
Simona Krištofová, knihárna
Žaneta Smazová, knihárna
Helena Izabela Stuchlik, knihárna
Jakub Franek, tisk
Filip Oszelda, knihárna
Veronika Skřebská, knihárna
Marie Krzyžanková, prepress
Sára Sedláčková, knihárna
Sandra Smazová, knihárna

Eva Prchalová, tisk			
Vlasta Niedobová, knihárna		
Jan Vávra, knihárna			
Kamil Szczurek Ing., údržba		
Rostislav Marek, správa a údržba budov
Martina Palová, zákaznický servis
Lukáš Poliński, tisk			
Jaroslava Břusková, knihárna		
Lýdie Dobsová, knihárna		
Irena Gocieková, knihárna
Martin Matys, knihárna		
Nikola Rakowská, knihárna		
Zdeněk Bílek, sklad			
Ján Šviderský, knihárna		
Martin Trudič, správa a údržba budov
Zdeňka Alexová Ing., ekonomika
Barbara Kúdelová Bc. Ing., nákup
Libuše Slívová, knihárna		

5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
15 let
15 let
15 let
15 let
20 let

ČESKY

VÝZNAM POJMU

POLSKY

ZNACZENIE

tiskový arch (TA)

potištěný list papíru odpovídající formátu
tiskového stroje, který obsahuje několik očíslovaných potištěných stran budoucí publikace
uspořádaných tak, aby po následném složení
archu do složky odpovídalo číslování správnému pořadí stránek

arkusz drukowy

fizyczna jednostka objętości druków lub form
drukowych podstawowego koloru

knižní arch (KA)

arch papíru označený signaturou s přesně
vyřazenými stranami produktu

arkusz
introligatorski

jednostka stanowiąca mierniki produkcji przy
oprawie książki

knižní složka (KS)

složení archu jedním nebo několika lomy na
hrubý formát

składka książkowa

zadrukowany arkusz papieru złożony (złamywany, sfalcowany) jedno- lub wielokrotnie

přídavek

větší množství archů pro krytí odpadu, který
vznikne při výrobě tiskoviny

naddatek

większa ilość arkuszy dla wszystkich operacji
introligatorskich w celu zagwarantowania
dostarczenia pełnego nakładu

kovolist

tenká hliníková tisková forma pro offsetový
tisk

płyta offsetwa
(blacha)

forma drukowa w druku offsetowym w postaci
cienkiej blachy aluminiowej, którą zakłada się
na cylinder formowy

škála

slouží k měření jednotlivých tištěných barev,
resp. zabarvení tisku

skala
densytometryczna

grupa kwadratów o różnych odcieniach cmyk
(od jasnego do ciemnego). Prostokąty te służą
do sprawdzania gęstości obrazków rastrowych

směr vlákna

nebo také dráha papíru udává směrovou
orientaci vláken v papíru. Při výrobě papíru
se většina vláken orientuje ve směru chodu
papírenského stroje

kierunek włókien

kierunek, w którym ułożona jest masa włóknista przy produkcji papieru

široká dráha

vlákna jsou rovnoběžná s krátkou stranou
archu

krótkie włókno

arkusze papieru są wycinane z roli papieru w
poprzek, zaś włókna biegną równolegle do
krótszego boku arkusza

úzká dráha

vlákna jsou rovnoběžná s dlouhou stranou
archu

długie włókno

arkusze papieru są wycinane z roli papieru
wzdłuż, zaś włókna biegną równoległe do
dłuższego boku arkusza

lom

linie na archu papíru získána při skládání

złam, falc

zagięcie (załamanie) arkusza papieru wskutek
złamywania (falcowania)

tavné nitě

u šití tavnou nití se před posledním lomem zavádějí do archu kousky nitě, kde se její konce
roztaví a spojí se hřbetem složky

nić
termoplastyczna

łączenie nićmi termoplastycznymy polega na
przeszyciu składki w miejscu ostatniego złamu
a następne łączenie końców nici z papierem
przez zgrzewanie

hřbetní značka

značka vytištěná ve hřbetním lomu knižní slož- znacznik
ky, která slouží pro vizuální kontrolu (kolaciogrzbietowy
nování) při snášení knižního kompletu

sestavení bloku

popis kompletace jednotlivých KS od první do
poslední strany bloku

zestawienie
wkładu

komplet wszystkich składek należących do danej oprawy od pierwszej stronicy do ostatniej

steh

uložení nitě v KS při šití, rozlišujeme steh
jednoduchý nebo střídavý

ścieg

sposób ułożenia nici przy zszywaniu. Wyróżniamy ścieg prosty lub przesuwany

paginace

číslování stránek

paginacja

numeracja stronic

vyřazení

umístění stránek na tiskový arch, a to tak, aby impozycja
po vytištění a složení tiskového archu následovaly jednotlivé stránky po sobě ve správném
pořadí

Finidráčkům

• Mia Malová, tatínkovi Janu Malovi

• Milan Ruman, tatínkovi Jánu Rumanovi

a • Filip Glac, mamince Michaele Jaškovské
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znak na linii złamu grzbietowego składki,
którego położenie jest przesunięte tak, że po
zebraniu tworzą one linię schodkową

montaż elektroniczny, zaprojektowanie obrazu
całego arkusza druku. Może to być zarówno
praca wieloużytkowa, jak i układ stron składki
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na konec

David Valíček

Polníčkový salát
s krutony ze špeku a bílého chleba
Salát z polníčku, restované slaniny a krutonů je specialitou Německa. Krutony se buď
smaží čistě na másle, nebo se dochucují bylinkami či česnekem a spolu se slaninou jsou
ideálním doplňkem jemné chuti polníčku.

Suroviny pro 2 porce
20 g šalotky
lžíce bílého vinného octa
50 g kvalitního řepkového oleje
špetka soli
špetka čerstvě mletého pepře
300 g polníčku
plátky toastového chleba
200 g tyrolského špeku
2 lžíce rostlinného oleje

Postup
1. Šalotku oloupej a nakrájej najemno.
2. Šalotku vlož do misky, zalij vinným octem a metličkou postupně
pomalu všlehej řepkový olej.

3. Osol, opepři a dej stranou.
4. Polníček důkladně opláchni ve studené vodě a osuš.
5. Z toastového chleba odkroj kůrku a nakrájej ho na půlcentimetrové
kostky.

6. Špek nakrájej na 0,3 cm velké kostičky.
7. Na vyšším ohni v pánvi rozpal rostlinný olej, přidej špek a krátce
za stálého míchání orestuj.

8. Přidej nakrájený toastový chléb a společně se špekem restuj
dozlatova tak, aby špek křupal.

9. Do misky s dresinkem přidej polníček, promíchej a rozlož ho na talíře.
10. Salát posyp krutony ze špeku a bílého chleba.

„S chutí na hory“
Hledáte klidné místo pro odpočinek,
čistý horský vzduch a neporušenou přírodu?
Resort Nová Polana je to pravé místo pro Vás.

FOT

Letní

SOUTĚŽ

LETNÍ SOUTĚŽ o pobyt pro dva zdarma
Rádi fotíte? Na letní měsíce jsme pro Vás připravili skvělou soutěž.
Svět kolem nás běží na plné otáčky, tak se zastavte u nás a zvěčněte sebe či své přátele na Nové Polaně!

GUTEN APETIT!

Pravidla a termín konání soutěže najdete na www.novapolana.cz/fotosoutez.

Těšíme se na Vás.
Ubytování si objednejte na čísle: +420 777 488 707.

www.novapolana.cz
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Knižní veletrh 11. - 15. října 2017

Víte, že:
se veletrh koná v německém Frankfurtu nad Mohanem
a je největším knižním veletrhem na světě s mezinárodním
obchodním i kulturním přesahem?
je pořádán každoročně přibližně v polovině října
už od roku 1949?
trvá pět dní (středa až neděle), přičemž první tři dny
je otevřen pro odborné návštěvníky. O víkendu se
otevírá i široké veřejnosti.
se konal v roce 2016 nejen na samotném výstavišti,
ale přidaly se i okolní podniky s bohatým kulturním
programem?
se veletrhu každoročně zúčastní více než 277 000 návštěvníků
a 7 100 vystavovatelů z více než 100 zemí?

Naši tiskárnu najdete v hale č. 4.0 ve stánku F 37

Srdečně všechny zveme!

FINIDR.cz

www.

