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Nový informační kanál

Raketoví modeláři děkují…

Máme nový systém předávání informací. Všimli jste si? Líbí se 
vám? Ano, máme na mysli náš nový informační kanál, který vám 
přinášíme prostřednictvím televize v koridoru do výrobní haly. 

Záměrem je zlepšení a zefektivnění předávání firemních informací. Co vše se zde můžete 
dozvědět:

» analýzy ukazatelů výroby a kvality
» co se děje ve firmě
» kam směřujeme
» zprávy o workshopech a jejich vyhodnocování
» a mnohé další…

Informační kanál je veden jako pilotní miniprojekt. Věříme, že nový informační kanál posílí 
naši interní firemní komunikaci a bude pro všechny zaměstnance přínosem. A co bude dále? 
Informační panely, informační koutky…

Raketoví modeláři existují 
v Českém Těšíně od roku 2006. 
Nejdříve to byl kroužek v rámci 
sportovního klubu, pak se z něj 
stal raketový klub se vším všu-
dy. Klub je součástí Svazu mo-
delářů České republiky se síd-
lem v Praze. V roce 2007 přijal 
název „Rocket Club Silesia Olza 
v Českém Těšíně“.

V našem klubu jsou žáci od 3. třídy a také 
studenti gymnázia a učni. Klubem prošlo 
od doby vzniku 62 modelářů. V současné 
době má klub 22 členů.

Měli jsme štěstí, jelikož členy klubu se stali 
také synové jistě známého pana Daniela 
Ranosze, který nás zavedl k řediteli panu 
Jaroslavu Drahošovi. Tím jsme získali fan-
tastického fandu a také sponzora raketo-
vého klubu a otevřela se nám cesta k účas-
ti v soutěžích u nás i v zahraničí. Těšíme 
se, že můžeme u příležitosti různých akcí, 
které pořádá vaše tiskárna, předvádět lety 

raket. Bez této finanční podpory bychom 
se nemohli účastnit Mistrovství republiky, 
Světových pohárů u nás i v zahraničí. 

V klubu máme reprezentanty republiky. 
Jeden z našich reprezentantů, junior Da-
vid Pastuszek, se zúčastnil v září minulého 
roku Mistrovství světa v Liptovském Miku-
láši na Slovensku. David je také aktuálním 
vicemistrem republiky. Máme také další 
dva modeláře, kteří obsadili dva druhé 
a jedno třetí místo v mistrovství republiky 
pro rok 2012.

 V letošním roce bude náš raketový klub 
pořádat 22. a 23. září Světový pohár na le-
tišti „Vrchpole“ v Milíkově u Jablunkova, 
na který všechny zájemce srdečně zveme.

Dovolte, abych alespoň prostřednictvím 
vašeho krásného časopisu poděkoval panu 
řediteli Ing. Jaroslavu Drahošovi za přízeň, 
které se nám dostává.

Mgr. Petr Roszak    
Předseda RCSO Český Těšín
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Vybrali jsme z  nabídky naší 
tiskárny pár novinek a techno-
logických zajímavostí, díky kte-
rým se stále posouváme dále.  

Voňavé knihy
Proč bychom měli používat při čtení knihy 
jen některé naše smysly jako zrak a hmat? 
Naše tiskárna se posunula dále. Umíme 
nabudit více smyslů a inspirujeme nakla-
datele k vyzkoušení něčeho nového.  Roz-
šířili jsme naši nabídku o voňavé knihy, 
vyrobíme např. kuchařku pro pečení cuk-
roví, ze které se line příjemná vůně vanilky 
nebo čokolády. Vůně nás provázejí celým 
životem, spousta okamžiků se nám vybaví 
právě díky vůním. 
Nabízíme kolekci 13 vůní, které jsou stabil-
ní s trvanlivostí 24 měsíců. Pokud mají naši 
zákazníci zájem o jedinečnou vůni svých 
knih, jsme ji schopni dodat do 2 týdnů. 

3D ražba
Většina zákazníků reaguje na obal a nakla-
datelé stojí před otázkou, čím ještě zatrak-
tivnit obal knihy, aby upoutal pozornost 
zákazníka? Odpověď je jasná. Trojrozměr-
ným vnímáním obrazu. Jednou z techno-
logií, kterou takový vjem docílíme, je 3D 
ražba. Prostorový efekt je vytvořen me-
chanicky – razící formou. Plocha materi-
álu je reliéfně tvarovaná tlakem pomocí 
dvou nástrojů. Vytvarovat lze téměř vše až 
do jemných detailů, které jsou velice sta-
bilní. Přesvědčte se sami.

Nízkogramážové papíry 
Potřebují-li naši zákazníci vytisknout ob-
jemnou knihu jako je např. encyklopedie 
nebo slovník, můžeme jim nabídnout tisk 
na nízkogramážové papíry. Jedná se ze-
jména o tisk na bezdřevých ofsetech gra-
máží od 50 g/m². Tuto gramáž dokážeme 
potisknout na našem rotačním stroji Va-
riquik, jedná se pouze o tisk černobílý.

Monika Ocieczková

Technologické zajímavosti
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Karneval 2013
Je doba masopustu, karne-
valů a maškarních bálů. Doba 
plná radosti a veselí pro děti 
i dospělé, a proto jsme také 
v letošním roce uspořádali his-
toricky druhý Finidrácký karne-
val pro naše ratolesti.

Parket kulturního střediska KASS Střelnice 
zaplnila v sobotu 2. 3. 2013 téměř stovka 
malých tanečníků v roztodivných maskách. 
Masky byly legrační, roztomilé i důmyslné, 
ať již vypůjčené či vlastní výroby. Každému 
to moc slušelo.

Moderování a hudební produkce se ujal 
opět skvělý klaun Hopsalín se svými asis-
tenty, čímž bylo o zábavu postaráno. Kar-
neval se nesl v duchu populárního filmu 
„Madagaskar“, což dokreslily perfektní 
kulisy.

Nechyběly  hry, bezva písničky k minidis-
kotéce, ale ani bublinková a balónková 
show, kdy klaunovi vznikaly pod rukama 
nádherné hračky. Maskotem karnevalu byl 

legrační kocour. V tematických soutěžích, 
do nichž se zapojili i dospěláci, musely 
děti ukázat svou zručnost i dobrou mušku. 
Za odměnu dostávaly drobné sladkosti. 
Součástí programu bylo také oblíbené ma-
lování na obličej. Na konec si naši drahouš-
kové mohli vlastnoručně z papíru vyrobit 
„tučňáka“ na hlavu.

V průběhu dění si děti mohly zamlsat 
na cukrové vatě a také se jít s rodiči ob-
čerstvit do přilehlé restaurace, kde pro ně 
byly připraveny nápoje, vynikající  palačin-
ky a polévka „žurek“.

Letošní karneval se tedy vydařil. Podle re-
akcí dětí, rodičů i prarodičů to zkrátka bylo 
příjemné dopoledne.

Poděkování si zaslouží všichni, kteří nám 
s přípravou a organizací pomohli. Velké 
poděkování ale patří všem malým i velkým 
návštěvníkům za to, že vytvořili tak báječ-
nou atmosféru.

Za rok se těšíme na další setkání!

F i n i d r a k
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Oldies party byla dle ohlasů jedním z do-
sud nejvíce vydařených vánočních večírků ve 
FINIDRu. Za Vaše názory moc děkujeme. Bylo 
úžasné sledovat jednotlivé převleky, oceňuje-
me Vaši fantazii a vtip i samotný fakt, že jste 
to tentokrát s převleky vzali opravdu vážně. 
Perfektní!

VÁNOČNÍ VEČÍREK 2012
Připomeňme tedy alespoň pár vydaře-
ných okamžiků….

Celým večerem provázel známý mode-
rátor a imitátor Petr Martiňák. Profesi-
onalita se mu nedala upřít a navíc sem 
tam přidal vtípek hlasem známých po-
litiků.

Jedním z hlavních protagonistů byla re-
vivalová skupina POP STARS, která se 
bravurně zhostila imitace skupin ABBA, 
Boney-M, Bee Gees a The Beatles. Celý 
sál rozproudila do tanečních kreací 
ve stylu oldies. Všem známé songy zpí-
vali snad všichni. Uměleckou šou umoc-
nili svými autentickými převleky. 

Richarda Nedvěda jsme 
zažili už na minulém večír-
ku, a protože se všem líbil 
a žádali jste jej znovu, byl 
tu. Svými kouzly rozesmál 
opět celý sál.

Módní přehlídka retro 
prádla byla svým divadel-
ním pojetím vtipně ztvár-
něna, přišly si na své dámy, 
ale nejvíc polahodila pán-
skému oku.

Stolek s dočasným tetováním 
i malováním na tvář byl vy-
užit po celý večer. Také Vám 
malůvky mizely až na Štědrý 
den?

Dřevěná hračka holandský 
billiard byla zpestřením 
pro ty, kteří mezi povídá-
ním, tancováním či jídlem 
rádi zkoušejí novinky. 

Exkluzivním představením v jazz klu-
bu bylo vystoupení jazzmana Paula 
Batto Jr. Duo, kterého na piáno do-
provázel Ondřej Kříž. Kdo jste si jeho 
vystoupení nenechali ujít, víte, že stá-
lo za to.

TELEGRAFICKY
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UPOZORNĚNÍ STRÁVNÍKŮM
Od 1. března 2013 dochází ke zvýšení ceny 
obědů, jehož důvodem je rostoucí cena 
vstupních surovin. Dosavadní cenu 66Kč 
za oběd dodavatel zvyšuje o čtyři koruny 
na 70Kč.  Z této částky zaměstnavatel hradí 
zaměstnanci částku 37Kč, zaměstnanec do-
platí 33Kč.

FIREMNÍ LIGA V BADMINOTNU A BOWLINGU
V únoru se rozběhl první ročník FINIDR firemní ligy v badmintonu a bowlingu. Navá-
zali jsme na úspěšný „nultý“  ročník, ze kterého Vám přinášíme výsledky.  Dne 6.2.2013 
předal pan Drahoš poháry umístěným  na 1. - 3. místě a vítězům ligy navíc dva putovní 
poháry. V badmintonu zvítězila dvojice tiskařů D. Fronczek a F. Ondračka, druhé místo 
obsadili D. Ferfecká s J. Becou a na třetí příčce se umístili J. Nováková a D. Kempná.  
Vítězové bowlingu jsou následující: zlato získal R. Bajtek, stříbro E. Pavlincová a bronz I. 
Špaková. Děkujeme všem účastníkům za jejich výkony i nadšení a vítězům gratulujeme. 
Ti z Vás, kteří mají zájem o účast ve firemní lize, kontaktujte, prosím, garanty – bowling 
(O. Švrček), badminton (M. Strnad, J. Beca). 

ZBYTKOVÝ PAPÍR
V loňském roce jsme zbytkovým papírem 
podporovali neziskové organizace, přede-
vším mateřské a základní školy z Českého 
Těšína. Darovali jsme 3.868 kg zbytkového 
papíru. Vedení společnosti rozhodlo, že 
i v letošním roce budeme pokračovat v pod-
poře institucí pouze v Českém Těšíně a jeho 
blízkém okolí.

Ocenili jsme i nejlepší převlek 
večírku. Pár, který si dal oprav-
du záležet a „vytunil“ se v ol-
dies stylu. Poznáváte je?

Tombola měla jako tradičně 
spoustu zajímavých a hodnot-
ných cen.  Hlavní cenu večera, 
letecký zájezd dle vlastního 
výběru v hodnotě 20.000Kč 
vyhrála paní Drahuše Ferfecká, 
technolog tisku. Blahopřeje-
me!

Ceny jsme také předali:

• panu Otmaru Švrčkovi, který obdržel dárkový poukaz 
v hodnotě 5.000Kč do horského hotelu Soláň, za svůj vý-
herní barevný příspěvek (viz. foto) do fotosoutěže „BARVY 
PODZIMU“. 

• paní Kateřině Vozábové, která obdržela dárkový pou-
kaz v hodnotě 3.000Kč do welness hotelu Pod Kyčmolem, 
za největší počet absolvovaných výšlapů s FINIDRem.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MINIANKETA:

Zajímá nás, jaké téma volíte na příští vánoční večírek?

1.  FILMOVÉ A POHÁDKOVÉ BYTOSTI
2.  STŘEDOZEMNÍ ITÁLIE
3.  LEGENDY SE VRACÍ
4.  COUNTRY BÁL
5.  …………………………………………………....................(jiné – napište)

Tuto minianketu vhoďte do boxu pro hádanky na vrátnici. O výsledku Vaší volby budete informováni již v příštím čísle!

výherní fotografie


