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Milí čtenáři, milí spolupracovníci,

pokud bychom se řídili podle počasí, asi bychom všichni měli v posledních týdnech pocit, že jsme 
někde uprostřed léta nebo snad dokonce, že je léto za námi a my jsme nějak promeškali letní do-
volenou. Je pravda, že čas skutečně neúprosně utíká, ale přece jenom se musíme držet kalendáře, 
toho, jaké máme datum, nikoliv podlehnout tomu, co vidíme z okna. Ještě než se opravdu všichni 
rozejdeme na zaslouženou letní dovolenou, musíme se vyrovnat s cíli, které jsme si naplánovali 
na první pololetí tohoto roku. Máme na to ještě pár týdnů. Musíme se také již připravit na zvlád-
nutí našeho pravidelného výrobního vrcholu, to je vánoční sezóny, který nás čeká hned po ná-
vratu z dovolené. Chceme a musíme, tak jako vždy, plně uspokojit požadavky našich zákazníků 
v množství a především kvalitě knih pro vánoční trh. Úspěch našich zákazníků je úspěchem 
a výdělkem nás všech.

Rád bych, abychom se ještě před dovolenou a začátkem vánoční sezóny sešli a užili si společně 
i s vašimi blízkými hezké chvíle, zábavu, sport i dobré jídlo na FINIDRáckém dni na Nové Polaně 
v sobotu 9. června 2018. Věřím, že i přesto, že je nás stále více, dokážeme si uchovávat atmosféru 
rodinné firmy. Rád se se všemi z vás na Polaně uvidím.

Ať máte svoji dovolenou již v tuto chvíli přesně naplánovanou nebo se budete rozhodovat až 
na poslední chvíli, přeji vám všem, abyste ji prožili podle vašich představ, v klidu, v pohodě 
a vrátili se ve zdraví a plni sil. Každý z vás je pro náš tým důležitý, každý a všichni společně, svou 
kvalitní prací, rozhodneme o tom, jak úspěšně zvládneme letošní sezónu a cíle celého roku.

Váš Jarek Drahoš
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Parciální mikro lak
odliší knihu svým nevšedním povrchem s pískovým 
efektem, který nelze přehlédnout okem ani hmatovými 
smysly a zaujme svým vzhledem nejednoho čtenáře.

V kombinaci například se zlatou ražbou 
dodá knize punc luxusu a mystický nádech.
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Stejně jako v předešlých ročnících jsme zde nemohli chybět a pří-
pravy na tuto akci u nás začaly již na počátku roku. V současné 
době je tato událost nejlepším místem pro prezentaci naší práce, 
možností setkat se s klienty a ukázat novinky, které společně 
s naší technologií a vedením FINIDRu máme vždy připravené. 
Nejinak tomu bylo i letos.
 
Ve středu 9. května odjíždí celý tým českého trhu do Prahy 
na výstaviště v Praze Holešovicích, kde na nás již čeká připravený 
stánek. Chybí jen vystavit naše krásné knihy a připravit zajímavé 
vzorky tak, abychom mohli od čtvrtečního zahájení plnohodnotně 
reprezentovat naši tiskárnu. Stánek je nachystán a vyšperkován, 
můžeme začít. Někteří z nás mají ještě večer s obchodními partne-
ry domluveny schůzky a ti z nás, kterým pro tento den povin-
nosti skončily, jdou na hotel čerpat síly pro následující veletržní 
maratón.

Je čtvrtek 9:30 a již se hrnou první návštěvníci na výstaviště, aby 
shlédli stovky vystavovatelů, tisíce vystavovaných knih a také 
novináři, odborná veřejnost, která již tradičně vyhlašuje výsledky 
několika literárních soutěží. Startují také různé veřejné prezen-
tace, křty knih a vše, co si jen můžete představit pod pojmem 
„knižní veletrh“.

U nás na stánku je stále plno, panuje zde dobrá nálada. Naši kli-
enti k nám vždy rádi přicházejí. Někteří z nich si přijdou pro radu, 
jiní doladit detaily plánovaných projektů, anebo také jen na chvíli 
najít klidný kout, kde si mohou popovídat o knihách a nových 
trendech v polygrafii. Mnozí z našich klientů také vystavují a jsou 
rádi za to, že jsme již tradičně oázou elegance, příjemného pro-
středí a stoprocentního servisu. 

Věříme, že se nám podaří většinu dohodnutých plánů s našimi 
klienty dotáhnout do konce tak, abychom mohli opět po krátkém 
létě zvládnout co nejlépe vánoční trh a příští rok se v květnových 
dnech mohli sejít.

Děkujeme všem z oddělení marketingu za přípravu letošního 
ročníku. Už teď se těšíme na ty následující. 

F i n i d r a k

Jedno krátké léto, jedna dlouhá sezóna, 
teplá zima a už tady máme opět jaro a s ním, 
v prvních májových dnech, i největší knižní 
událost v „Československu“ - pražský knižní 
veletrh Svět knihy.

Jiří Matuszek

Nejkrásnější české knihy jsou k vidění v Malé 
vile Památníku národního písemnictví v průběhu 
Pražské muzejní noci či festivalu Open House 
Praha. Knihami mohou návštěvníci také zalistovat 
na  veletrhu Svět knihy, festivalu malých nakla-
datelů Tabook, na mezinárodní přehlídce Design-
blok, v Moravské galerii v Brně nebo v krajských 
knihovnách. 

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku pořádá 
od roku 1965 Ministerstvo kultury ČR a Památník 
národního písemnictví. 

O vítězných knihách rozhodla mezinárodní odborná porota, která u 255 přihlá-
šených titulů hodnotila grafické a polygrafické zpracování knih. Ceny se udělují 
v 7 kategoriích, přičemž v každé jsou vyhlášeny tři nejlépe umístěné knihy.

Slavnostní vyhlášení výsledků spolu s představením oceněných publikací a už-
šího výběru v jednotlivých kategoriích proběhlo 19. dubna 2018 v letohrádku 
Hvězda. 

Velice nás těší, že mezi oceněnými knihami jsou tituly, které jsme tiskli u nás. 
Gratulujeme autorům, stejně tak jako nakladatelům a děkujeme všem zaměst-
nancům, kteří se na jejich výrobě podíleli. 

Cenu SČUG Hollar za vynikající ilustrační doprovod získala edice Jedna Báseň, 
svazek 1 – Koleno, svazek 2 – Maryčka Magdonová.

Do užšího výběru v kategorii bibliofilie a autorské práce byla nominována kniha 
Humans of Prague.

Knihy z FINIDRu 
získaly opět 
ocenění

Kristýna Wasylkiwová

Svět knihy
10. - 13. 5. 2018
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NEJkrásnější české knihy roku
the most beautiful czech books
53. ročník / 53rd year

PA v e L  P I e K A r

předseda Sdružení českých umělců grafiků 

H O L L A r

v letohrádku Hvězda, dne 19. dubna 2018

Partneři: Canon, Czechdesign, Grapheion.cz, Indigoprint, s. r. o.,
Klášterní pivovar Strahov, Literární noviny, NetAdmin, s. r. o., Papyrus Bohemia, s. r. o.,

Více informací o aktuálním ročníku soutěže a výsledcích naleznete na www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz.
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Ještě během žádného rozhovoru se 
neudělalo deset press a dvě kapučí-
na jako při tomto. Možná už tušíte, 
že vám dnes přinášíme rozhovor 
s Marcelou Ćmielovou a Ivetou 
Sikorovou ze sekretariátu. Dozvíte 
se také, že jejich práce však nespočí-
vá jen ve vaření kávičky návštěvám 
a možná vás mnohým překvapí. 
Svůj život ve FINIDRu začne 
vyprávět služebně starší 
Marcela.
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Táhneme
za jeden 
provaz …

Text: Maryla Adamčíková  |  Foto: Lukáš Duspivarozhovor



rozhovor

M: Nastoupila jsem v lednu 2007, začínala jsem na sekretariátě, po třech 
letech jsem šla na mateřskou, na které jsem strávila celkem pět let se dvě-
mi dětmi. Protože po mateřské nebylo moje místo volné, nastoupila jsem 
na recepci, kde jsem pracovala rok. Bylo to něco nového, jiného a praco-
vala jsem převážně v mužském kolektivu, a to se mi líbilo. V té době byla 
údržba ještě naproti recepci, takže byla pořád sranda. Jsem za období 
strávené na recepci ráda, protože jsem poznala spoustu lidí z údržby 
i výroby, ke kterým bych se jen tak nedostala. 

Po roce služby na recepci jsi opět dostala nabídku pracovat 
na sekretariátu…
M: Ano, samozřejmě jsem byla ráda. Tehdy se uvolnilo místo, na kterém 
jsem kdysi začínala. Mojí hlavní náplní byla evidence přijaté a odeslané 
pošty, měla jsem na starosti agendu zbytkového papíru, zajišťování občer-
stvení pro návštěvy, kurýrní službu PPL, spolupráci na organizaci firemních 
akcí nebo evidenci fyzioterapie a plno dalších činností. Organizace jízd 
firemních řidičů tehdy taky spadala pod sekretariát.

Dnes však tvou hlavní náplň tvoří něco jiného?
M: Na druhou židli jsem přešla po třech letech, když kolegyně změnila 
zaměstnání. 

Jak dnes vypadá tvůj pracovní den?
M: Můj pracovní den je převážně starost o přepravu signálů a plot-
rů do zahraničí, které se posílají zákazníkům ke schválení. Každé ráno 
spolupracuji s výstupní kontrolou, prepress studiem a expedicí. Ti mi 
hlásí, co se v daný den bude posílat a já musím ke každé zásilce připravit 
přepravní dokumenty. Tato práce mi zabírá 60 % času, kdy největší nápor 
je od 12.00 do 14.30 hod. Denně pošlu do světa přes letecké společnosti 
kolem 40 balíků. Zpestřením mé práce je starost o firemní pokladnu.

Kde se může něco zadrhnout?
M: Občas se stane, že zákazník požaduje změnu adresy doručení a balík 
je už na cestě v letadle, pak komunikuji se zástupci leteckých společností 
o změně adresy doručení. Musím také každý den kontrolovat, kdy byly 
zásilky doručeny. Letecké společnosti garantují doručení do druhého dne, 
když tomu tak není, řeším storno ceny přepravy.

Jaká destinace při odesílání byla nejzajímavější?
M: Teď mě kolegyně z obchodního oddělení zásobuje neobvyklými desti-
nacemi jako je HongKong, Austrálie, Paragway, Jižní Afrika, Singapur, Indie 
nebo Tokyo. 

Není možné, aby tato činnost jeden den jen tak nefungovala, jak je to 
v případě tvé nepřítomnosti?
M: Když nejsem v práci, zastoupí mě má nová kolegyně Iveta. Ještě se po 
dobu mého působení nestalo, že by z firmy neodešel žádný balík. Právě 
tuto část mé práce jsem musela zaučit jako první. 

Ivetko, jak jsi zvládla ten zápřah, když jsi vlastně nastupovala 
v sezóně?
I: V době, kdy jsem nastoupila mě zaučovala chvíli ještě Lucka a bylo to 
velmi rychlé, celé to probíhalo za plného provozu. Lucka musela zvlád-
nout svojí práci a práci mou, o které jsem v té dané chvíli nic nevěděla. 
Marci měla v tu dobu dovolenou, ale po návratu se mi věnovala, takže 
jsem měla zaučování z dvojí ruky. Chvílemi to bylo náročnější, zorgani-
zovat si práci a pochopit systém a průběh celého dne, ale v konečném 
výsledku se všechno dalo zvládnout.

Takže jsi vlastně převzala práci po Marci?
I: Ano, nedílnou součástí mojí pracovní náplně je evidence přijaté a ode-
slané pošty a s tím komunikace napříč firmou. Během dne dojíždí do firmy 
zhruba 10 kurýrních společností. Každý balík musím zaevidovat a infor-
muji příslušné oddělení. Převážně se jedná o materiál na sklad, údržbu 
a balíky pro jednotlivé trhy. Samozřejmě vyřizuji telefonáty, zajišťuji 
občerstvení pro návštěvy i zahraniční klienty a připravuji zázemí třeba 

Marcela ĆMIELOVÁ
Znamení: Váha              * 1979

Co nejvíc ocením u spolupracovníků
ochotu, slušnost a dobrou náladu

Jaký je základní rys mého charakteru
dochvilnost, spolehlivost, vstřícnost

Jaký je můj sen o štěstí
žiju sen o štěstí se svým manželem a dětmi

Činnost, kterou nemám ráda
už několik let se zdárně vyhýbám žehličce

Jak podle mě vypadá pohoda
uklizeno, děti jsou v pohodě, sluníčko, drink a bazén

8 F i n i d r a k

pro externí školení pořádaná v naší firmě. Mimo jiné mi také každý měsíc 
přistane na stole zhruba 20 cesťáků jak tuzemských, tak zahraničních, 
které musím zpracovat. 

Za jak dlouho jsi zvládla svou náplň, abys mohla začít se zaučováním 
práce od Marci kvůli zastupitelnosti?
I: Svou práci jsem se naučila asi za čtyři měsíce. I když jsme na sekreta-
riátě dvě, každá má svojí práci, tudíž odlišnou pracovní náplň. Proto se 
činnosti od Marci učím stále. Ještě, že existují sešity s poznámkami. Nej-
náročnější je skloubit obě pozice do jedné v případě nepřítomnosti Marci 
a stíhat obě strany, to je pak dobrý frmol.

To je tvoje první pracovní zkušenost v kanceláři?
I: Ne není, po dostudování bakalářského studia na VŠB Ostrava, obor eko-
nomika podniku, jsem rok pracovala na smluvním oddělení v energetické 
firmě, kde jsem měla na starosti zpracování a kontrolu smluv na zemní 
plyn, jak pro fyzické osoby, firmy, tak veřejné zakázky. Rovněž jsem komu-
nikovala s obchodními zástupci dané firmy, takže je to druhá zkušenost 
v kanceláři. 

Kdybys to měla srovnat – v energetice a v tiskárně, jaké to je?
I: Práce v kanceláři je plus mínus všude stejná. Pracovní den musí mít 
určitý řád a průběh, aby se vše v daném dni stihlo. Každý den jsem věděla, 
i teď vím, co mě asi tak čeká a podle toho si můžu rozložit pracovní den. 
V bývalé práci bylo o poznání méně zaměstnanců, takže pracovní doba 
byla spíše klidnější. Zatímco práce na sekretariátu ve firmě o cca 500 
zaměstnancích je dosti rušná a někdy prostě náročnější.

Jak vás obě změna židlí ovlivnila?
M: Řekla bych, že jsem na svou bývalou kolegyni Lucku byla zvyklá a do-
plňovaly jsme se ve všech směrech. Když nastoupila má nová kolegyně, 
nevěděla jsem, co můžu čekat, samozřejmě byly na začátku pochybnosti, 
ale velmi rychle jsem zjistila, že Ivetka je šikovná, myslí dopředu jako já, 
je naprosto samostatná. Sedly jsme si nejenom profesně, ale i povahově. 
Jsem ráda, když už muselo dojít na sekretariátě ke změně, že je to Ivet.

I: Když jsem tu nastupovala, vždycky jde člověk s obavami, koho tam po-
tká a jaká práce ho čeká, ale po pár dnech jsem zjistila, že to s Marci půjde 
velmi dobře, rozumíme si. Nedělá jí problém cokoli mi vysvětlit či zopako-
vat. Umíme si vyjít vstříc a případně si vypomoci, pokud jedna nebo druhá 
nestíhá. Je velmi důležité, že si každá nejede po své vlastní ose. A jak už 
řekla Marci, sedly jsme si nejen profesně, ale i povahově a názorově.

Pojďme k tomu, co děláte ve volném čase nejraději.
I: Ve volném čase si ráda čtu, dívám se na filmy a trávím čas s mojí drahou 
polovičkou. Bydlíme na baráčku, takže k tomu patří i práce kolem domu 
a odpočinek na zahradě.
M: Koukám na televizi, chodím cvičit, čtu. Rádi chodíme v Ropici do par-
ku, kde je dobré pivo a prolézačky pro děti.

Jaké máte plány na blížící se léto?
I: V létě mě čeká svatba, na kterou se těším, vše mám už nachystané 
a doufám, že vyjde pěkné počasí. Jelikož plánujeme obřad venku, tak musí 
být hezky, ale jsem připravena i na deštivou verzi, nakoupila jsem pro mě 
a snoubence deštníky. Vše mám připravené dopředu, nemám ráda stres 
a zajišťování věcí na poslední chvíli. Chci si to užít a těšit se na ten den než 
se stresovat. Pevně věřím, že se lidi budou bavit a že z toho bude pěkná 
vzpomínka. Hned potom pojedeme s manželem na líbánky do Řecka 
na ostrov Rhodos. 
M: Zatím nemáme nic v plánu. Dovolenou budu trávit s dětmi na baráčku 
a jestli někam pojedeme, uvidíme.

Je vidět, že to holkám na sekretariátu klape, přeji oběma, aby měly po-
řád dobrou náladu a ať se plány na blížící léto vydaří. Děkuji za rozhovor.
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Iveta SIKOROVÁ
Znamení: Lev             * 1991

Co nejvíc ocením u spolupracovníků
smysl pro humor, spolehlivost a ochotu

Jaký je základní rys mého charakteru
snažím se brát věci s nadhledem 

Jaký je můj sen o štěstí
mít spokojenou rodinu

Činnost, kterou nemám ráda
mytí oken

Jak podle mě vypadá pohoda
žádný stres, nic nedělání a nohy hore

0 2  -  2 0 1 8
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Kam 
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z tiskárny Jaroslav Drahoš

Využijte možnosti ptát se majitele 
na věci, které vás v souvislosti s naší 
tiskárnou FINIDR zajímají. 

Své dotazy týkající se strategie a bu-
doucnosti naší firmy můžete vhodit 
do označeného boxu u recepce.

0 2  -  2 0 1 8F i n i d r a k
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dopadá také na naši tiskárnu. Nedostatek 
kvalitních lidí pociťujeme, stejně jako 
ostatní zaměstnavatelé, již od loňského 
roku. Firmy se o lidi přetahují a často 
k tomu používají právě cestu přeplácení, 
ale také i nekalé praktiky, se kterými jsme 
se již také setkali. Naše cesta je poněkud 
jiná. V naší strategii říkáme, že „Plaveme 
proti proudu“. Podrobněji jsem náš přístup 
vysvětlil v odpovědi na podobnou otázku 
v loňském roce, kterou najdete v čísle 
3/2017 našeho zpravodaje Finidrak.  

V nejbližší budoucnosti nepředpokládáme 
nějaký výrazný růst počtu zaměstnanců. 
Jsem přesvědčen, že s novými techno- 
logiemi, především pak cestou rozvoje 
znalostí a dovedností (kompetencí) stá-
vajících zaměstnanců zvládneme před-
pokládaný růst výroby i bez výrazného 
nárůstu počtu zaměstnanců. Nicméně, 
nové zaměstnance potřebujeme a bude-
me potřebovat, už jenom minimálně jako 
náhradu za přirozené odchody.

Nechceme a nebudeme však nové za-
městnance lákat tak, že jim nabídneme 
vyšší mzdu, jinak řečeno, že si je budeme 
kupovat. Chci, abychom je pro práci u nás 
získali, a to především tím, jací jsme. Že 
jsme dobrým týmem, že jsme zajímavým 
a stabilním zaměstnavatelem. Chci, aby 
se nám dařilo vytvářet a udržovat v naší 
tiskárně lidskou atmosféru, jinak řečeno 
atmosféru „rodinné firmy“, a to i přesto, že 
jsme dnes firmou velkou a stále rostoucí. 
Věřím, že právě taková atmosféra, vzájem-
ný respekt a dobrá spolupráce nás bude 
všechny spojovat a pro nové zaměstnance 
to bude právě ten důvod, proč se k nám 
připojit. K budování a udržení takového 
prostředí v naší tiskárně však musí při-
spívat svým dílem každý z nás a společně 
všichni dohromady. 

V blízké době obdržíte dopis s žádostí 
ke spolupráci na tom, co chceme udělat, 
abychom atmosféru rodinné firmy posílili, 
společně si zajistili stabilní, dlouhodobou 
práci a dobré pracovní a životní podmínky 
pro sebe a pro ty, kteří se k nám a k naše-
mu týmu připojí. 

Obsah tohoto dopisu si můžete již s před-
stihem přečíst v následujících řádcích. 

Vážení a milí spolupracovníci,
mnozí z vás jste členy našeho týmu FINIDR 
delší dobu, někteří pak dobu kratší, 
i přesto věřím, že nám všem záleží na tom, 
abychom společně budovali dobrou značku 
naší tiskárny, dobré vzájemné vztahy, 
spolupráci a pracovní podmínky a samo-

zřejmě byli úspěšní. Výsledky, kterých se 
nám podařilo dosáhnout za téměř 25 let 
existence, jsou výjimečné a můžeme být 
na ně právem hrdi. Vážím si velmi vaší 
práce, především pak těch z vás, kteří 
každý den podávají důkazy, že jim na jejich 
práci záleží, plní vzorně své povinnosti, ne-
trpí nekvalitu, sebe a svou práci neustále 
zlepšují, cítí se odpovědnými členy rodiny 
FINIDR. Respekt, důvěra a pomoc druhým 
jsou pro ně základními hodnotami vztahů 
a vzájemné spolupráce, stejně jako pro mě.

Mým a věřím, že také vaším zájmem je, 
abychom v dalších letech na konkurenčním 
knižním trhu nejenom obstáli, udrželi si 
svoji pozici, ale abychom se i posouvali 
dále. Záleží to na nás všech, rozhodujeme 
o tom svojí každodenní kvalitní prací pro 
naše zákazníky, otevřeností k výzvám 
a změnám, zájmem na svém osobním roz-
voji. Zajistíme takto stabilní, dlouhodobou 
práci a dobré pracovní a životní podmínky. 
Mým cílem je, být nejen pro vás, ale také 
pro ty, kteří se k našemu týmu připojí, 
dobrým, zajímavým a stabilním zaměstna-
vatelem.

K tomu, abychom šli k tomuto cíli správnou 
cestou, chci slyšet především váš hlas - 
vaše otevřené názory na věci či kroky, 
které ve firmě děláme, v řízení, organizaci 
práce, vzájemných vztazích, komunikaci 
a informovanosti, pracovních podmín-
kách, odměňování nebo rozvoji. Všichni, 
za tímto účelem, dostanete během června 
k vyplnění krátký dotazník (v papírové či 
elektronické podobě), někteří se pak zú-
častní individuálních rozhovorů a vybraná 
skupina pak také tematického workshopu. 
Vše organizujeme v rámci projektu „za-
městnavatel první volby“, o kterém jsme 
krátce informovali v posledním vydání 
firemního zpravodaje Finidrak.  

Prosím, přistupte k vyplnění dotazníku 
zodpovědně, buďte otevření, upřímní, ale 
zároveň spravedliví. Váš názor bude velmi 
důležitý a významně ovlivní všechna naše 
další společná konání do budoucna. S vý-
sledky vás všechny seznámíme, předpoklá-
dám v průběhu léta, společně pak budeme 
diskutovat, co změníme a uděláme, aby se 
nám společně dobře a úspěšně pracovalo.
Věřím, že chcete ovlivňovat naši společ-
nou budoucnost a aktivně se do projektu 
zapojíte, přinejmenším tím, že vyplníte 
dotazník. 

Předem vám všem za aktivní zapojení 
děkuji. 

V Těšínských listech byla zve-
řejněna zpráva, že FINIDR 
přikoupil pozemky k výstavbě 
digitální tiskárny. Zajímalo by 
mě, v jakém časovém horizontu 
plánuje FINIDR rozjet digitální 
tisk? Jaké technologie budou 
použity? Co nám jako FINIDRu 
digitální tisk přinese a kam díky 
němu budeme směřovat?
Tiskařský sektor je, stejně jako ostatní trhy, 
vysoce konkurenční a je pod silným tlakem 
na snižování výrobních nákladů. Nutností, 
jak obstát v tomto náročném prostředí, 
jsou investice do nových technologií. 
Nedávno jsme jednu velkou investici, a to 
výstavbu nové výrobní haly, dokončili. 
Zároveň musíme do budoucna myslet 
na další rozvoj a vytvářet pro to podmínky. 
Proto, mimo jiné, když město Český Těšín 
nabídlo na začátku tohoto roku k prodeji 
pozemky v průmyslové zóně bezprostřed-
ně sousedící s naší tiskárnou, rozhodl jsem 
se jeden z pozemků koupit.

Digitální tisk je určitě technologie, která 
bude v budoucnosti hrát čím dále význam-
nější roli ve všech oblastech trhu tiskovin. 
Trvale a velmi pozorně sledujeme vývoj 
v oblasti technologií digitálního tisku knih 
(inkjet i elektrografie) a následného zpra-
cování tak, abychom ve správnou dobu 
digitální technologii pořídili a doplnili tak 
současné ofsetové tiskové stroje. Každou 
investici však musíme vždy důkladně 
zvážit, naplánovat, spočítat návratnost 
a minimalizovat jakékoliv riziko, které by 
mělo vliv na naši budoucnost. 

O pořízení konkrétní digitální technologie 
ještě není rozhodnuto, ale až nastane 
v budoucnu ta správná chvíle, určitě se 
o tom dovíte.

Zajímalo by mě, jak FINIDR řeší 
situaci rekordně nízké neza-
městnanosti, nejnižší za po-
sledních 20 let. Mám pocit, že 
FINIDR pociťoval nedostatek 
zaměstnanců již dříve a poklá-
dám si tedy otázku, co FINIDR 
udělá pro to, aby v tomto ob-
dobí našel dostatek schopných 
a kvalifikovaných zaměstnanců. 
Myslíte si, že lze přilákat nové 
zaměstnance i jinak než tím, že 
jim FINIDR nabídne vyšší plat 
než jiné výrobní firmy v okolí?
Samozřejmě, že nejsme výjimkou 
a současná situace na pracovním trhu 
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FINIDR patří mezi největší 
tiskárny v Evropě a ročně 
vyrábí přes 24 miliónů knih. 
I letos jsme expedovali naše 
knihy do významných 
evropských zemí.

Pomoc druhým nám není 
cizí a jejich slova díků patří 
nám všem. Přišly nám dva 
dopisy. Pojďme se o ně spo-
lečně podělit a šířit je dál.

Putovaly např. na severní pól do Švédska, 
a pak také na jižní cíp Evropy, na ostrov 
Madeira. Jsme rádi, že máme spokojené 
klienty i v těchto končinách. 

Švédsko si od počátku dvacátého století 
zachovává neutralitu, patří k nejvyspělejším 
státům Evropy. Je hlavním producentem 

železa a oceli, také je známý jako výrob-
ce nábytku. Většinu země pokrývají lesy, 
značnou část zabírají jezera a množství řek. 
Švédsko je oblíbenou zemí imigrantů a je 
známé svým štědrým sociálním systémem. 

Ostrov Madeira je nazýván perlou Atlantiku 
a patří k Portugalsku. Je světově proslulý 

svými novoročními oslavami s velkolepým 
ohňostrojem. Najdete zde dojímavé scené-
rie, madeirské víno a nádhernou flóru.

Kdybyste si mohli vybrat, kde byste 
si svou oblíbenou knížku nejraději 
přečetli vy?

Michal Polok, Beata Rusz

Od severního pólu 
k jižnímu cípu 
Evropy

FUNCHAL / Madeira
Jih: Portugalsko
3 473 km - doprava 6 dnů.  

HEDENÄSET
Sever: Švédsko 
2 289 km - doprava 6 dnů. 
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z tiskárnyKristýna Wasylkiwová
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Zdravíme do FINIDRu,
jsme velmi rádi, že jsme v době před Veliko-
nocemi u vás opět mohli uskutečnit ukázku 
našich výrobků spojených s jejich prodejem. 

Nejen vaši zaměstnanci, ale také návštěvy, 
se zajímali o rukodělné výrobky zdravotně 
znevýhodněných lidí. V současnosti zaměst-
náváme 39 osob s různými zdravotními 
problémy, kteří se snaží najít něco zajímavé-
ho, co se dá ručně vyrábět. 

V současné době nás velice oslovuje recyk-
lace. Zejména opětovně upravená riflovina 
je velmi atraktivní a viděli jsme, že naše 
originální kabelky zaujaly nejednoho z vás. 
Svou pozornost upoutávaly také krásná 
přání, skleněné výrobky, svíčky, kuchyňské 

Krásný den do FINIDRu,  
do firmy z Českého Těšína, která pomáhá 
těšit Česko.

Našich 86 profesionálních Zdravotních klau-
nů pravidelně navštěvuje dětská oddělení 62 
nemocnic, 8 domovů pro seniory a 1 hospic 
po celé naší krásné zemi. A proč? Protože 
když máte vážně nemocné dítě a neznáte 
nic než strach a obavy, nebo jste senior 
v domově a nikdo za vámi nechodí, už vám 
tak krásná nepřipadá. A právě proto jsou tu 
Zdravotní klauni. Smíchem a radostí, které 
roznáší, dokáží odbourat stres a smutek dětí 
i rodičů, a vyvoláním pěkných vzpomínek 
na mládí zase povzbudit do života osamělé 
seniory.  

chňapky, patchworkové 
polštáře nebo deky.

Všichni v naší „chráněné 
dílně“ Puntík věříme, 
že zakoupené výrobky vám přinesly nejen 
užitek nebo radost, ale také dobrý pocit, že 
jste pomohli těm, kteří mají ten život trochu 
těžší. Cítili jsme se u vás velmi příjemně 
a pevně věřím, že jsme přispěli dobrou 
náladou také my, a že jste všichni strávili 
požehnané Velikonoce.

Prodejem jsme utržili 5 290,- Kč, které 
budou použity na rozvoj firmy, nákup ma-
teriálu a mzdy zaměstnanců se zdravotním 
postižením.

Srdečně proto děkuji za dlouhodobou pod-
poru Zdravotního klauna všem do FINIDRu. 
Těm, kteří o podpoře rozhodli, i těm, pod 
jejichž rukama naše tiskoviny vznikají. Dovo-
lím si říci, že tisknete radost a smích pro ty, 
kteří to nejvíce potřebují! 

S mnoha pozdravy od červených nosů 
Katka Procházková 
za komunikaci Zdravotního klauna 

Pokud se chcete o Zdravotních klaunech 
dozvědět více, navštivte náš web 
www.zdravotniklaun.cz.

V sekci Příběhy tam mimo jiné najdete i náš 
časopis Humorin či knížku Malé zázraky, 
na jejichž tisku jste se podíleli i vy.

Děkujeme! 

Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení 
firmy i všem zaměstnancům za vaši podpo-
ru, které si velmi vážíme. Už teď se těšíme 
na další setkání.

Za zaměstnance chráněné dílny Puntík 
Marcela Šafránková

Pokud se chcete o chráněné dílně Puntík 
dozvědět více, navštivte náš web 
www.galerie-puntik.estranky.cz

Slova, která zahřejí

Napsali nám 
z Puntíku

dlouhodobý dárce

Máme nos na dobré fi rmy!
Pomáháme dětem v nemocnicích a seniorům zapomenout na bolest a strach.
Klaunské vizity vnáší do jejich životů radost a smích každý den.

A co Vy?

Přidejte se
k dobrým fi rmám! 

Staňte se dárcem na 
www.zdravotniklaun.cz/fi rmy 

firemní dary
100 100 105/0600
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Nastoupila jsem do FINIDRu ve chvíli, kdy byla vy-
robena 300. miliontá kniha a oslava tohoto výsled-
ku byla jednou z prvních akcí, která mě po nástupu 
čekala. Již v tomto okamžiku jsem pocítila, že se 
stávám součástí něčeho výjimečného. Nejen pro 
to číslo, ale především kvůli lidem, kteří za tímto 
číslem a ostatními úspěchy FINIDRu stojí.

Je neskutečné, co vše se dá dokázat, když 
v sobě máte odhodlání a kolem sebe lidi, 
kteří s vámi táhnou za jeden provaz. Vyrobit 
24 milionů knih ročně a vyexpedovat je 
do více než 45 zemí světa si zaslouží obdiv, 
určitě nejen z mého pohledu. Zvláště 
v dnešní době plné čteček, audioknih a dal-
ších technických vychytávek, které zaplavují 
svět. Je to důkazem, že kvalitně vyrobená 
kniha má stále své místo na trhu. O to víc 
mě těší být součástí firmy, kde nejen každá 
kniha má svůj příběh.

Můj příběh se začal psát již při studiu, kdy 
si mě marketing získal svou různorodostí 
a nekonečnými možnostmi. Studovala jsem 
a zároveň pracovala, protože praxe pro mě 
vždy byla nejlepší škola života. Když zapá-
trám v posledních 17-ti letech, tak jsem si 
prošla pozicemi od gastronomie po vedení 
rekreačního střediska, pobytu v zahraničí až 
po práci v softwarových firmách. Víceméně 
se to vždy točilo kolem marketingu a práce 
s lidmi. Tyto dvě oblasti se mi krásně pro-

pojily i v mé předchozí pozici. Příjemných 7,5 let jsem se věnovala budování „značky 
zaměstnavatele“ (Employer Brandingu) v mezinárodní IT společnosti s 2 500 zaměst-
nanci. Budování a posilování značky zaměstnavatele je disciplína vycházející z principů 
marketingu, která se dnes stává součástí strategií společností po celém světě.

Vždycky pro mě bylo důležité dělat práci, která mě baví a uspokojuje, mít kolem sebe 
aktivní a nadšené lidi, kteří se umí navzájem podpořit a také se od srdce zasmát. Přece 
jen práce tvoří nemalou část našeho života, a to nejen z hlediska času, ale i sebereali-
zace. Výroba knih je pro mě úžasným a poutavým příběhem, kde hlavní roli hraje nejen 
papír, barvy či moderní stroje, ale především lidé a já jsem moc ráda, že jsem se stala 
jeho součástí. Jsem tady 7 měsíců a s každým, s kým jsem prozatím měla možnost spo-
lupracovat, to byla radost. Touto cestou bych chtěla všem poděkovat za podporu. 
Mimořádné děkuji za skvělé zaškolení a podporu patří holkám z marketingu, Monice 
a Zuzce, které si nyní užívají svých malých ratolestí. Agenda to byla skutečně náročná, 
a o to víc si vážím jejich času a vždy pozitivního přístupu.

Roli marketingu vnímám stejně tak důležitou, jako každou jinou roli. Konkurence je 
neúprosná a je třeba držet krok a ještě lépe být o krok napřed. Všechno souvisí se vším. 
Zákazníci, stejně tak jako zaměstnanci, stojí za úspěchem či neúspěchem každé firmy. 
FINIDR je bezpochyby úspěšnou firmou, a i když denně čelíme novým výzvám, nejsme 
v tom sami. Jsem přesvědčená, že znalosti a zkušenosti každého z nás, v kombinaci se 
selským rozumem a mírou zodpovědnosti, z nás dělá silný tým. Důkazem je řada aktivit 
a příběhů, o kterých se můžeme dočíst pravidelně v našem Finidraku. Věřím, že vyrábět 
knihy, stejně tak jako pomáhat si navzájem, dává smysl a má svou budoucnost.

Jak 
to vidím já
aneb
Limity jsou jen 
v našich hlavách

Oddlužení v roce 2018 
Novela insolvenčního zákona má do osobního bankrotu pustit více lidí. Nejed-
ná se však o dluhovou amnestii, novela zákona zpřístupňuje proces oddlužení 
širšímu okruhu poctivě splácejících dlužníků. 

Zároveň ale novelizovaný návrh zákona počítá s aktivním zapojením dlužníků do ekonomické činnosti a na-
bádá je k zodpovědnému chování. Podle nových pravidel postačí, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu 
svých dluhů veškerý svůj postižitelný majetek. Potom musí nadále po dobu sedmi let vynakládat veškeré 
úsilí k tomu, aby své závazky k věřitelům splatil. 

• pakliže obdržíte od soudu platební rozkaz,  
   nebo od rozhodce návrh na zahájení roz- 
   hodčího řízení, kontaktujte odborníka,
• v případě, že váš věřitel svou pohledávku 
   za vámi (váš dluh) prodal (postoupil), musí   
   vám tuto skutečnost oznámit a teprve  
   poté splácejte novému věřiteli,
• inkasní (vymahačská) firma jedná jménem  
   věřitele a působí jako poslední varování 
   k řešení před soudním nebo rozhodčím 
   řízením a následnou exekucí,
• jestliže máte oprávněné pochybnosti 
   o zákonném postupu exekutora, napište    
   stížnost okresnímu soudu, který exekutora  
   pověřil vedením exekuce, případně na  
   Exekutorskou komoru České republiky či    
   Ministerstvo spravedlnosti,
• jestliže je již prováděna exekuce a máte  
   možnost do cca 1 roku exekuci uhradit  
   splátkami, požádejte o ně exekutora.

V případě potřeby řešit vaši finanční situaci či 
s tím spojený jakýkoliv problém, můžete mě 
v této věci kontaktovat přímo nebo prostřed-
nictvím personálního oddělení, kde rovněž 
najdete mé telefonní číslo.

V případě finanční tísně doporučuji následující postup:

• pokuste se najít zdroje, které by mohly pomoci překlenout  
   obtížné období,
• uvažujte o zpeněžení majetku, zvýšení příjmů formou brigády,  
   oslovení dobrých známých a příbuzných, stěhování, radikální  
   změně životních návyků s cílem ušetřit,
• jestliže se pokusíte o konsolidaci (přeúvěrování), dejte si vždy  
   pozor na nové úvěrové podmínky,
• nepodepisujte žádnou novou smlouvu (o úvěru, o půjčce, 
   o zprostředkování, o plné moci, o právním zastoupení atd.) 
   bez konzultace s odborníkem,
• proveďte rozbor stávající a očekávané situace vašich osobních  
   financí (příjmů a výdajů),
• o vzniklé finanční tísni a jejích důvodech ihned informujte ty,  
   kterým dlužíte (věřitele) – nejlépe písemně, a to formou 
   doporučeného dopisu,
• existenci či důvody vzniku finanční tísně se pokuste věřiteli 
   doložit (např. kopií dokladu o ukončení pracovního poměru,  
   kopií zprávy o vašem zdravotním stavu, kopií rozhodnutí soudu  
   o zrušení manželství a vypořádání společného jmění manželů) 
   a informujte jej o každé změně vaší doručovací adresy – vyzve- 
   dávejte si poštu,
• pokuste se s věřitelem dohodnout na možnostech řešení vaší  
   situace (např. formou přechodného splátkového kalendáře,    
   jenž vám pomůže překlenout nepříznivé období finanční tísně, 
   formou prodeje části majetku, formou půjčky od příbuzných),
• pokud bude váš věřitel svolný s novým (přechodným) 
   splátkovým kalendářem, požádejte jej o písemné potvrzení  
   souhlasu,

Petr Malík z tiskárny



170 2  -  2 0 1 8

Beata Ruszz tiskárny

F i n i d r a k16

Vyhodnocení firemní ligy
Letos to byl již 6. ročník firemní ligy FINIDR. 
Jak už jistě víte, liga je zaměřená na sportov-
ní výkony v badmintonu a bowlingu. Všichni 
zaměstnanci mají možnost se za 50 Kč přihlásit 
začátkem ledna a v průběhu prvního čtvrtletí 
roku, vždy jednou týdně nejen ukázat, co v nich 
vězí, ale hlavně se dobře pobavit.

Badmintonové ligy se letos zúčastnilo celkem 19 hráčů a systé-
mem „každý s každým“ se vítězem stal Jan Kopeć (mistr údržby). 
Hned v závěsu se na druhém místě umístil loňský vítěz Michal 
Broda (manažer finančního oddělení) a pěkné třetí místo získal 
Michal Strnad (vedoucí provozu knihárny).

K bowlingu se připojilo celkem 16 hráčů a hrálo se opět klasicky 
„každý s každým“. Poslední roky se na prvních dvou příčkách 
střídají pouze dvě stálice. Na prvním místě se umístil Lukáš Žvak 
(vstupní technolog) a sesadil tak loňského vítěze Michala Poloka 
(vedoucí expedice) na druhé místo. Je hezké, že se kluci umí 
prostřídat. No a na bronzovém místě se umístil Lukáš Pográn 
(operátor na CTP).

Vyhodnocení ligy proběhlo za potlesku všech zúčastněných. Vítě-
zové na prvních třech příčkách obdrželi naleštěné poháry a všichni 
hráči dostali dárek na památku – praktický stahovací batoh.

Všem moc gratulujeme a děkujeme za účast a příjemnou společ-
nost. Velký dík patří také garantům ligy Michalu Brodovi a Lukáši 
Žvakovi za perfektní organizaci. Zdravíme všechny sportovní 
příznivce a těšíme se na další sezónu!
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ve shodě s normou 15930-7 a doporučením mezinárodní skupiny 
Ghent Workgroup? Vidíme a měříme správně barvy?

Spousty našich zákazníků, 
kteří nám chtějí svěřit výrobu 
knihy tyto otázky zajímají. 
Chtěli by na ně znát odpověď 
nejen od nás, ale také od 
nezávislých společností.

Jednou z nejdůvěryhodnějších 
institucí pro evropský polygra-
fický průmysl je německá spo-
lečnost FOGRA, kterou jsme 
začátkem letošního roku po-
žádali o certifikaci. Certifikací 
jsme již po několikáté úspěšně 
prošli a získali na 2 roky 
certifikát zvaný FOGRA PSO 
(Process Standard Offset).

Certifikace FSC®
V březnu proběhl už historicky druhý 
recertifikační audit FSC, na základě kte-
rého jsme získali certifikát FSC s platností 
dalších 5 let.

Před 10 lety jsme byli jednou z prvních 
tiskáren v ČR, které prošly touto certifika-
cí. Certifikát FSC umožňuje výrobcům pro-
duktů ze dřeva a papíru prodávat výrobky, 
u kterých je zajištěno, že byly vyrobeny 
ze suroviny z šetrně obhospodařovaných 
lesů s prokazatelným původem dřeva.

z tiskárnyDagmar Kempná, Pavel Chylík, Bronislav Kantor

Znovu jsme obhájili...
Řízení uhlíkové stopy

Na konci března jsme opět předkládali data o vlivu naší společnos-
ti na změnu klimatu. Měřítkem, kterým se posuzuje tento vliv na 
životní prostředí, je tzv. UHLÍKOVÁ STOPA.

Během celého roku jsme celá firma vynaložili nemalé úsilí, aby-
chom se zlepšili. Mezi zásadní kroky snížení patřil:
• nákup velkého podílu (téměř 90 %) energie z obnovitelných  
   zdrojů,
• nákup kovolistů s nižším faktorem emisí CO2 nebo
• sběr elektroodpadu.

Připravenými podklady jsme auditora dokázali přesvědčit o snížení 
naší firemní i produktové uhlíkové stopy. A zlepšení je to opravdu 
podstatné! V roce 2017 jsme dokázali zredukovat firemní uhlíko-
vou stopu až o 41 % oproti základnímu roku 2015.

Obhájením našich výsledků se můžeme i nadále:
• chlubit firemním logem Reducing CO2 a  
• nabízet klientům výrobek CO2 neutral, tj. knihy, které nezatěžují  
   životní prostředí!

Certifikace ofsetového tisku FOGRA PSO 

Jak dobře umíme tisknout? Jak dobře zvládáme správu barev 
v tiskárně? Máme pod kontrolou své procesy včetně kalibrací 
tiskových strojů a nátisku? Rozumíme správně nové tiskové normě 
12647-2 a referencím FOGRA? Umíme připravit a kontrolovat data 
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V rámci zvyšování spolehlivosti výrobní-
ho procesu a obměny opotřebovaných 
technologií jsme na konci měsíce března 
pořídili, nainstalovali a uvedli do provozu 
nové CTP zařízení pro výrobu tiskových 
desek. Stroj Heidelberg Suprasetter 106 
nové generace umožňuje vyrábět až 55 
kovolistů za hodinu a překonává tak téměř 
o polovinu naše dosavadní nejrychlejší 
CTP. 

Zároveň je vybaven paletovým naklada-
čem, který značně usnadní manipulaci s kovolisty při nakládání u stroje. Díky jeho kapacitě je 
zajištěn dostatečný přísun kovolistů k tiskovým strojům i při klesajících nákladech či v případě 
nenadálých technických problémů některého CTP.

Vzhledem k přibývajícím požadavkům na parkování motorek, jsme 
hledali nejvhodnější řešení, kde zřídit nové prostory pro milovníky 
jednostopých vozidel. 

Současná situace, kdy motorky parkují na stávajícím parkovišti, je stejně nevýhodná jak pro 
motorky, tak pro auta. Po mnoha variantách, kde vytvořit prostor pro cca 10 motorek, jsme se 
přiklonili k variantě podél plotu u výjezdu z areálu firmy.

V současnosti se zpracovává cenová nabídka na provedení zpevněné plochy a úpravu nájezdu. 
Předpokládaný termín dokončení by měl být v průběhu prázdnin.

Věřím, že nové umístění v těsné blízkosti firemního parkoviště umožní bezpečné a komfortní 
parkování všem milovníkům motocyklů.

Místo pro motorkyFOTOSOUTĚŽ
„Mé oblíbené 
místo“

Milí kolegové,

vyhlašujeme další ročník oblíbené 

fotosoutěže. 

„Moje oblíbené místo“  je téma pro 

letošní rok.

Své fotografické úlovky zasílejte 

do 30. listopadu 2018 na adresu 

madamcikova@finidr.cz , popř. osobně 

doručte na sekretariát.

Pravidla soutěže: 
• zapojit se mohou všichni naši

   zaměstnanci 

• za osobu lze zaslat max. 3 snímky 

• fotografie s kontaktem a souhlasem    

  s prezentací posílejte v elektronické  

  podobě do 30. 11. 2018 na email:  

  madamcikova@finidr.cz nebo osobně  

  doručte na sekretariát.

Vyhodnocení fotosoutěže proběh-
ne na firemním večírku. Hrajeme 
jako vždy o zajímavé ceny. Těšíme 
se na vaše příspěvky!

Vzhledem k lokálnímu oteplování v Českém Těšíně, které má dle vě-
deckých kapacit pokračovat i v příštích letech, jsme hledali způsob, jak 
v horkých letních měsících o něco ulehčit práci především kolegům v 
kancelářích na jižní straně naší budovy.  

Nechali jsme se inspirovat v zemích v okolí Středomoří a pro snížení průniku přímého tepel-
ného záření do kanceláří necháme na okna nalepit fólie. Ty přibližně dvě třetiny slunečního 
tepelného záření odrazí nebo pohltí a nepropustí tak přímo do místnosti. Teplota vnitřní strany 
skel se po polepu z vnější strany okna sníží o několik stupňů, dojde tím tak i ke snížení teploty 
v místnosti. Zároveň se sice o něco sníží i pronikání viditelného záření, nicméně toto lidské 
vnímání v běžném provozu nepostřehne a neomezí. Věříme, že se tím zpříjemní naše pracovní 
prostředí v horkých dnech.

Už nebude tak horko

Instalace nového CTP
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tudy z nudyIlona Císařová

Na naši cestu z Českého Těšína se vydáme au-
tem trasou vedoucí přes Polsko. Zvolit se však 
dá také projížďka přes Slovensko, jelikož obě 
cesty trvají přibližně 2,5 hodiny. 

Ubytování si můžeme rezervovat přes různé 
ubytovací agentury. V nabídce je nespočetné 
množství útulných penzionů, typických dřevě-
ných vilek, ale i hotelových komplexů přímo 
v Zakopanem nebo jeho blízkém okolí. 

Hlavním cílem většiny turistů mířících do této 
části Tater, je jeden z nejvyšších a také nejzná-
mějších kopců Kasprowy wierch, který se pyšní 
výškou 1987 m n. m. Pokud bychom se necítili 
na náročný výšlap, využijeme kabinkovou la-
novku a užijeme si nádherný výhled na scenérie 
západních tatranských štítů. Nahoře nás může 
překvapit jiné počasí než při výjezdu z dolní 
stanice. Je proto dobré pamatovat na teplejší 
oblečení a kvalitní obutí. Pokud počasí dovolí, 
můžeme si udělat procházku po hřebenech 
a kochat se úžasným výhledem na polské 
i slovenské Tatry nebo se občerstvit v restaura-
ci, která je umístěna v prostorech vrchní stanice 
lanovky. Pro zdatnější turisty je toto místo ná-
stupem na mnoho značených turistických tras, 
kdy se dá přejít po hřebenech i do Vysokých 
Tater na slovenskou část.

Následující den prozkoumáme také druhou stranu Zakopaneho, kde se nachází vrch 
Gobałowka, 1123 m n. m.  Dostaneme se tam buďto zubačkovou lanovkou nebo si ko-
pec vyšlápneme. Je možno dokonce několika stezkami. Na vrchu Gobałowka se nachází 
velké množství stánků se suvenýry, občerstvením a různými atrakcemi pro dospělé i pro 
děti. 

Po fyzicky náročnější části výletu následně zrelaxujeme v některém z termálních 
komplexů. Buď přímo v Zakopanem nebo v blízkém okolí, jako je např. Bukowina, Białka 
Tatrzańska nebo Gorący Potok. Tyto místa jsou nejen ideálním místem k odpočinku, ale 
také rájem pro děti se spousty atrakcí, vybízejícím k vodním radovánkám.

Po celou dobu pobytu uspokojí naše chutě různé krajové dobroty a speciality v mnoha 
restauracích, krčmách a cukrárnách. Za ochutnání určitě stojí żurek, góralska kwaśnica, 
barszcz a různé druhy placků. 

Zpáteční cesta tentokrát povede Slovenskem přes Oravu, kde se zastavíme na oběd tře-
ba ve stylové restauraci Slanický Dvor na výborné slovenské halušky a zhruba po dvou 
hodinách dorazíme domů, plni nádherných prožitků a vzpomínek.

Chtěla bych vás pozvat na výlet 
do Zakopaneho, malebného města 
v jižním Polsku, ležícím na úpatí 
Tater, které je hlavně v zimním ob-
dobí centrem kulturního a sportov-
ního života našich sousedů. 

Zakopane
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Co nejvíc oceníš u spolupracovníků?

Pochopení a obětavost vypnout svůj stroj

v případě, když potřebuji pomoct.

Jakých lidských vlastností si ceníš nejvíce?

Mít upřímně někoho rád a schopnost podat 

pomocnou ruku ve chvíli, kdy to člověk potřebuje.

Čím jsi chtěla být jako dítě?
Farmářkou.

Máš oblíbenou pohádku?
Jasně! Třetí princ.

Co nebo kdo tě nejvíc rozveselil?
Moji synové – Lukáš, Robinek a Alešek.

Co je tvoje motto?
Když vím a umím, tak ráda poradím a pomůžu.

Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Zeleninové saláty.

Kde jsi byla nejdál?
V Egyptě.

Co se ti v životě nejvíc povedlo?
Moje děti – Martina a Matouš.

Co je tvůj životní sen?
Vyhrát Eurojackpot.

Jan Jadamus 
tiskař, se zeptal

Mileny Pščolkové
předačky skládaček

Milena se zeptala
Žanety Lackové

předačky skládaček

Jarka se zeptalaIzabely Kałuży
strojnice ve výrobě

na skládačce

Žaneta se 
zeptala

Jarosla
vy Kněžíkové

strojn
ice ve 

výrobě
 

na sklád
ačce

Foto: Lukáš Duspiva
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Šárka Adamčíkováo nás

Jak jste spokojeni                    

Lenka Hlisnikovská 
(personální specialista)

„Vždy mě bavila práce s lidmi. Už ve škole jsem 
byla vůdčí typ s potřebou něco organizovat. V práci 
personalisty jsem se prostě našla a společnost s 500 
zaměstnanci byla pro mě výzva. Jsem ráda, že můžu 
FINIDRu přinést své zkušenosti z bývalého zaměstnání 
a zároveň jsem vděčná za obrovské množství další 
praxe v oboru personalistiky, které jsem zde již během 
půl roku získala. Také jsem šťastná, že mohu pracovat 
v týmu přátelských a spolehlivých lidí, kde jsem si 
našla nové kamarády, a doufám, že i oni ve mně vidí 
spřízněnou duši.“ 

Alena Felerová
(referent zákaznického servisu)

„K polygrafii jsem se dostala úplně náho-
dou, ale moc mě to začalo bavit. Když jsem 
se pak rozhodovala, že změním bydliště 
a tedy i práci, měla jsem strach, jestli se 
mi podaří v tomto oboru zůstat a záro-
veň jestli budu mít i v novém zaměstnání 
opět tak skvělý kolektiv. Ve FINIDRu jsem 
naštěstí našla oboje. A dokonce i něco 
navíc, protože bez našich vždy usměvavých 
pánů recepčních už si své pracovní ráno ani 
neumím představit.“

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

o nás

Monika Ewelina Chruszcz
strojník ve výrobě

Małgorzata Anna Kliś
strojník ve výrobě

René Franek
týmový strojník 

ve výrobě

Marta Grzegorzová
strojník ve výrobě

Katarzyna Ewa Kozubal
strojník ve výrobě

David Konečný
strojník ve výrobě

Rajmund Krystian Siekierka
manipulant ve výrobě

Michał Andrzej Szturc
tiskař

Natalia Daria Obracaj
dělník ve výrobě

David Pernický
směnový mistr tisku

Vasyl Stehura
týmový strojník

ve výrobě

Aleš Mičan
směnový mistr tisku

Beata Rusz
referent marketingu

Monika Fryščáková
referent zákaznického

servisu

Lenka Boráková
referent zákaznického

servisu
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Základní druhy vazeb/
Podstawowe rodzaje opraw
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V1 - šitá drátem
Poskládané knižní složky jsou vloženy do sebe a celý vysnášený komplet 
je vložen do obálky. Ve hřbetu dojde k sešití drátem a poté k ořezání ze tří 
stran.

V1 - zeszytowa
Poskładane składki książki włożone są do siebie i cały pozbierany komplet 
włożony jest w okładkę. W grzbiecie połączone są zszywkami z drutu 
i obcięte z trzech stron.

V2 - lepená
Jednotlivé knižní složky jsou vysnášené ve správném pořadí na sebe 
a následně ofrézovány ve hřbetě. Na takto zdrsněný hřbet se nanese 
lepidlo, které jednotlivé listy spojí. Zároveň se k bloku přilepí obálka. 
Po zalepení se brožury ořežou ze tří stran na požadovaný rozměr.

V2 - klejona
Poszczególne składki książki są pozbierane we właściwej kolejności i na-
stępnie frezowane w grzbiecie. Na szorstką powierzchnię grzbietu naniesio-
na jest warstwa kleju, która połączy poszczególne kartki. Zarazem do bloku 
przyklejona jest okładka. Po sklejeniu broszury obcięte są z trzech stron na 
wymagane wymiary.

V4 - šitá
Knižní blok je pro tuto vazbu připraven tak, že je každá složka vysnášeného 
kompletu prošitá nití a zároveň jsou všechny složky sešité spolu. Po přilepe-
ní obálky je opět kniha ořezána ze tří stran.

V4 - szyta
Blok książki jest do tego typu oprawy przygotowany tak, że każda składka 
pozbieranego kompletu przeszyta jest nicią, a zarazem wszystkie składki są 
zeszyte razem. Po przyklejeniu okładki książka jest znowu obcięta z trzech 
stron.

V2 - lepená V2z a V4z - se záložkami
Tyto vazby jsou variantami výše uvedených s tím rozdílem, že obálky mají 
navíc záložky (klopy).

V2 - klejona V2z i V4z - ze skrzydełkami
Oprawy te są odmianami wyżej podanych z tą różnicą, że okładki posiadają 
dodatkowo skrzydełka.

Dagmar Kempná

V tomto čísle Finidraku si tentokrát popíšeme základní druhy měkkých vazeb. Tyto vazby rozlišujeme 
podle toho, jak je spojený knižní blok. 

W tym numerze Finidraku tym razem opiszemy sobie podstawowe rodzaje opraw miękkich. Oprawy 
miękkie rozróżniamy według tego, jakim sposobem jest złączony blok książkowy. 
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Iva Žatkuĺáková, prepress       20 let
Petra Vašková ml., předtisková kontrola     10 let
Pavla Sztwiertniová, knihárna      10 let
Rudolf Skorka, údržba           5 let
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Alena Becková, tisk
Josef Haman, údržba
Dana Pitáková, údržba
Małgorzata Chmiel, knihárna
Andrzej Parszcz, knihárna
Pavlína Kaňoková, údržba
Jaroslav Balák, knihárna
Linda Bartošová, ekonomika
Iveta Břinková, výstupní kontrola
Tomáš Sapík Ing., informační systémy
Jan Vávra, knihárna
Jiří Vitula Ing., informační systémy
Nikola Vlčková, tisk
Zdeňka Wanecká, knihárna
Rostislav Bajtek, tisk
Jaroslav Byrtus, knihárna
Martin Čelechovský, expedice
Józefa Karolina Kisiała, knihárna
Jan Priesnitz Ing., plánování
Dominika Agnieszka Bartas, knihárna
Miroslav Staszko Bc., vstupní technologie koop.
Jakub Marszalek, tisk
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...rosteme díky vám!

Strom života FINIDRu...



David Valíčekna konec

Mušle sv. Jakuba 
se sépiovým risottem

Přeji dobrou chuť!

Postup
1. Mušle naložíme do řepového džusu.
2. Nakrájíme šalotku, zpěníme na másle, zalijeme vínem a provaříme.
3. V mezičase uvaříme rýži. Aby se nám rýže nepřipálila, doléváme rybí vývar a pomalu vaříme do al dente (poloměkka).
4. Nakonec přidáme sépiové barvivo a pořádně promícháme. Na zjemnění přidáme máslo, vmícháme a můžeme servírovat.
5. Mušle lehce osolíme a vložíme na rozpálenou pánev s olejem.
6. Opečeme je z každé strany cca 1,5 minuty, následně rozkrojíme a servírujeme položením na risotto.
7. Můžeme dozdobit bylinkami a rovnou podávat.

Tip na servírování: nad celý talíř lehce nastrouhejte kůru z limetky a citrónu, přidá vám to hezkou vůni celého pokrmu.

4 porce
400 g mušle sv. Jakub
100 ml šťáva z červené řepy
tapiokový cracker 
100 g tapioka perly
sepiové rissotto carnaolle
10 g kaviár z lososa

Sepiové rissotto carnaolle
400 g carnaolle rýže
100 g šalotka
200 g máslo
20 g česnek
1,2 l fish stock (rybí vývar)

Sakura mix
mini lichořeřicha
frissé gold
sakura red
sakura green

sakura mix
sůl Maldon
sůl mořská
paprikový olej
pepř čerstvý



Novinky a speciality z naší produkce 
představíme klientům v hale číslo 4.0 
na stánku F37. 

Děkujeme všem zaměstnancům,
kteří se na produkci podílí.

69 let existence veletrhu

7000 vystavovatelů

286 000 účastníků 

137 zemí světa

5 dní trvání 

22 let naši účasti

www.FINIDR.cz

          Knižní veletrh 
     ve Frankfurtu 
  nad Mohanem
10. - 14. října 2018




