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úvodník

Glitrový lak

dodá knize

jiskru

Vánoce jsou období lásky,
pohody, vůně cukroví,
štípání mrazu ve tváři,
jiskření čerstvě napadaného sněhu…

Milí čtenáři,
jsme opět na konci roku. Každý rok hodnotíme, jaký vlastně byl a zároveň děláme další
plány na rok následující. Je to, jako bychom dokončovali jednu velkou, náročnou, ale
velmi krásnou knihu s názvem Rok 2017 a zároveň jsme připravovali mnoho čistých
archů papíru pro tisk další krásné knihy, kterou budeme společně vyrábět následujících
12 měsíců.
Letošní rok byl jiný než ten loňský. V roce 2016 jsme měli relativně dobrý rozjezd, za to
jeho konec nebyl příliš podle našich představ. V tomto roce je to zase naopak. Pomalý
rozjezd provázel postupné zrychlování a s tím i souvisí jedny z nejlepších výsledků vánočního trhu, které jsme v naší tiskárně zaznamenali. Daří se nám nejen plnit požadavky
zákazníků, ale zároveň plnit všechny termíny expedic, které jsou pro naše zákazníky,
především ve vánočním trhu, mimořádně důležité. Daří se nám. Letos v listopadu opustila naši tiskárnu již 300. miliontá kniha. Je to úctyhodné číslo, za kterým stojí obrovská
práce lidí nejen v naší tiskárně, ale i lidí, kteří pracují u našich zákazníků a také našich
dodavatelů.
Rád bych tedy vám všem poděkoval za celoroční spolupráci a nezměrné úsilí, které jsme
společně věnovali tvorbě 25 milionů knih, které jsou nyní na pultech knihkupectví
v České republice i po celé Evropě. Věřím, že budou dělat radost čtenářům nejen v tomto
krásném vánočním čase, ale i v dalších měsících následujícího roku.
Přeji vám, abyste letošní vánoční svátky prožili příjemně v kruhu svých blízkých, udělejte
si pohodu a třeba si v teple domova najděte čas na přečtení nějaké zajímavé knížky, při
které zapomenete na každodenní starosti. Do nového roku 2018 vám přeji pevné zdraví,
optimismus a umění užívat si života a každého dne naplno. Já osobně se velmi těším
na další rok, kdy budeme společně tvořit další krásné knihy.
Váš Jarek Drahoš
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Text: Monika Ocieczková | Foto: Lukáš Duspiva

Máme

300. miliontou
knihu
Dokážete si představit 300 milionů kusů
knih na jednom místě? Kdybychom všechny
tyto knížky spojili, naměříme celkem více než
80.000 km. Je to jako dvakrát obletět celou
zeměkouli.
A proč zmiňujeme toto číslo?

V úterý 21. 11. 2017 jsme slavnostně pokřtili u nás vyrobenou
300. miliontou knihu, kterou se stal titul Paris mythique od francouzského nakladatelství.
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Paris
100

my thique

PHOTOS
DE LÉGENDE

Příběh

300. milionté
knihy

V 10 hodin se zastavila výroba, všichni jsme se sešli u trojřezu
Linky č.1, kde majitel, pan Jaroslav Drahoš, všem poděkoval
za pracovní nasazení a společně s ředitelem výroby, Miroslavem
Galuškou, pokřtili jubilejní kus. Pan Jaroslav Drahoš vyzdvihl důležitost každého našeho klienta i každé knihy, která u nás vznikne.
V rámci tohoto významného výročí jsme si také pochutnali na sváteční snídani a netradičním obědu, čehož si velmi vážíme a ještě
jednou děkujeme. Jsme velmi rádi, že je o knihy z naší tiskárny
zájem a těšíme se na další krásné tituly našich klientů.
Na fotografiích „Příběh 300. milionté knihy“ nahlížíme pod
pokličku jednotlivých výrobních kroků od obchodního úseku, přes
prepress, tisk až po knihařské zpracování. Je zážitkem vidět, jak
se dá zhmotnit představa našich nakladatelů do nezaměnitelných
podob.
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 Obchodní úsek, tady to začalo
Finidrak
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rozhovor

Text: Maryla Adamčíková | Foto: Lukáš Duspiva

Vzal to
za správný
konec
Jsem ráda, že pozvání
k rozhovoru přijal jeden
z dlouholetých pracovníků naší tiskárny,
týmový strojník a expert na závěs Jarek
Beca a jeho nový kolega Libor Salyk. Jarek
po dvaceti letech končí svou dlouhou cestu
ve FINIDRu a předává
Liborovi, jako svému
mladšímu nástupci to,
co se za celou dobu naučil.
Jarku, už půl roku se snažíš o to, aby jednou byl Libor specialista na závěs, jako jsi Ty. Jak vám to společně jde?
J: Ohledně předávání, Libor není první, kterého zaškoluji,
ale u něj jsem překvapený. Na to, jak je tu krátkou dobu,
co se vše stihl naučit. Nejen to, co se týká stroje, ale
i otázky mimo, které souvisí se systémem odměňování
a dalšími důležitými informacemi ke zvládání stroje. Jsem
každopádně příjemně překvapený a mohu v klidu odejít.
Dostal jsem Libora téměř hotového, a to, co mu teď předávám, to jsou jen vychytávky při problémech, pomůcky
na rychlejší seřízení stroje, a to si myslím, že funguje.
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rozhovor

To zahřeje u srdce, že?
J: Konečně chodím do práce spokojený, protože jsou výsledky vidět. Nedá
se to říct u všech strojníků, kteří nastoupili před ním.
V čem je ten rozdíl?
J: Každý tu práci chápe jinak. Libor to vzal za ten správný konec, že chce
pomoct FINIDRu a chce vydělat peníze, nehledá při tom žádné kličky
a výmluvy. Dělá práci, která se po něm požaduje. Jiní strojníci se stydí říct,
že to neumí nebo to neznají a pak hledají ty kličky, a to si myslím, že není
dobře. Lámání chleba ještě přijde. Budou tady dva nové stejné závěsy, ale
přibude k tomu stužkovák a přebalovák, tam už nebude kde uhnout. Bude
to o tom, jít dál a naučit se další nové věci. Dnes jsou kluci na novém
závěsu jak v bavlnce.

Jarek BECA
Znamení: Rak

* 1964

Co mě na první pohled zaujme na ženě
vzhled, úsměv

Co nejraději sleduji v televizi
sport, dokument

Jaké je mé momentální rozpoložení
odpočívám po náročné sobotě

Které chyby promíjím nejdřív
chyby z neznalosti

Na co se nejvíc těším

na volno a realizaci mých koníčků
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Je těžké zaučovat?
J: Ano, ne každý člověk snese kritiku, ne každému to leze stejně do hlavy.
Měl jsem strojníka, který si kompletně zapisoval všechno co řeknu, snad
i to, že jsem nadával. Nebyl však schopný na závěsu jet. Už tu není. Pak
jsou strojníci, kterým to stačí říct a ukázat a už to mají v hlavě. Anebo sám
logickým strojnickým myšlením na to přijde. S takovými se pak pracuje
dobře. Pak už stačí, když mu jen ukážu své zkušenosti, se kterými se
ještě on sám nesetkal. Líbí se mi, že Libor za mnou přijde, chce se něco
dozvědět. Já sám některé věci nepovažuji za důležité, ale měl bych vědět,
že to Libor bude někdy potřebovat. Tak mu to názorně ukážu, nakreslím
a ukážu v plánech.
L: Je to tak.
Libore, náročnost stroje musela i tak na Vás ze začátku dolehnout?
L: Zpočátku jsem k tomu neměl kladný vztah, práce s knížkami mi nic
neříkala, ani jsem pořádně nevěděl, jak má kniha vypadat. Nyní, po pár
měsících co jsem tady, vím, jak má kniha vypadat a jsem tu moc rád.
J: Věřím, že už nebudeš při čtení zahýbat roh u knih, když víš, kolik s tím
je práce. Na to je záložka do knihy.
A kdy přišel ten zlom, že to tu má Libor rád?
J: Přišel tomu na kloub, jak tu knížku udělat a tím pádem ho to začalo více
bavit. Původně, když viděl, co všechno ti chlapi mačkají, tak měl hlavu
v parlamentu.
L: Pro mě to bylo zpočátku hodně náročné. První měsíc jsem se opravdu trápil. Bylo to neskutečné množství informací a sám jsem si nemohl
na stroj ani šáhnout, dokud jsem o něm nevěděl všechny informace. Já se
ale nevzdávám a tu práci jsem se téměř naučil. Ještě mám daleko k tomu,
než budu jako pan Beca. Ale když jsem začal tvořit knížky a dokázal jsem
vyrobit i těžší tituly, tak mě ta práce začala bavit a nyní nechodím do práce s odporem, ale s úsměvem.
Takže myslíte, že je to zásluha Jarka?
L: Ano, protože při zaučení se někdy objevovaly problémy, se kterými si
nedokázal poradit ani člověk, který mě zaučoval. Tak jsem si říkal, jak se
to mám naučit já? S Jarkem to bylo jednodušší, měl pro všechno řešení
a s ničím se nezdržoval. Všechno mělo hlavu a patu.
Finidrak

Jak to, že takový nováček umí sjet i složitější titul?
J: No přišel tomu na kloub, jednoduše. Vryl si to pod kůži. Za celou dobu
dvaceti let tady asi takový, jako je Libor, ještě nebyl.
Co je podle Vás ještě důležité při práci se strojem?
J: Je důležitá spolupráce strojníka s mistrem. Mám rád, když vím, co mám
ten den dělat, když je práce nachystaná. To je důležité.
L: Důležitá je objektivita strojníků. Mistři se teď chodí radit s Jarkem
ohledně nějakých problémů a každý strojník by měl být objektivní vůči
věcem, které nejsou správně.
J: Když neumím zakulatit roh, tak mám přijít s řešením, jak to udělat. Není
řešení vyhodit to ze stroje. Koneckonců jsem Liborovi ukázal pár vychytávek, co se dělá s knihou, když se vyhodí nebo se stane nekvalita na předešlé operaci. Jak se to dá z hlediska zavěšování opravit.

Foto: archiv Ž. S.

Jak to myslíš hotového?
J: Protože už ho zaškoloval strojník přede mnou, taky na závěsu. Je fakt,
že se snažím odbourat nějaké věci, které ho naučil. Snažíme se odstranit
nějaké neduhy nebo dětské nemoci, např. zbytečnou práci, co zdržuje při
seřizování, nečekat než se stroj nastaví, už si udělat přípravu a další věci,
které zrychlí seřízení. Cílem je, aby to seřídil napoprvé a dobře.
L: V minulosti jsem nikdy nepracoval u stroje, až tady poprvé. Po gymnáziu jsem odjel do Anglie na 3,5 roku, kde jsem pracoval v Marks and
Spencer a DHL, ale tam se mi na začátku nelíbilo. Dal jsem tomu sice delší
šanci, ale po třech letech jsem se rozhodl odjet. Nelíbila se mi mentalita
lidí, počasí a taky mi začala chybět rodina. Ve FINIDRu je to má druhá
práce. Předtím jsem pracoval v Třinci pro subdodavatele automotive, pak
jsem našel příležitost tady a zkusil jsem to. Na začátku jsem měl možnost
zaučit se u pana Kubieny. Byl velice trpělivý a naučil mě, jak stroj funguje.
Dále mě měl doškolit pan Beca, což byla pro mě čest, nechat se zaškolovat
někým, kdo je tu tak dlouho a o stroji ví všechno. Jsem moc rád, že se mi
dostalo takové péče.

Budete ve spojení pro případ nouze i po odchodu Jarka?
J: O tom jsme se ještě nebavili, ale co se týče telefonického spojení, tak
není problém. Pokud vím, tak poradím.
L: Pokud by se mi stal větší problém, tak v první řadě bych se snažil spojit
s mistry nebo mentorem a poradit si nějak. Mentorem myslím samozřejmě pana Becu nebo ve FINIDRu pana Bogdana.
Takže Jarek může s čistým svědomím říct, že může v klidu odejít a nechat
Libora bojovat už sám za sebe?
J: Klidně, dokonce mohu říct, že je to střídání generací. Z Libora roste
dobrý strojník. Nesmí ale zapomenout, že není sám u stroje. Jakou si
vybuduje osádku, o to líp se bude pracovat i jeho partě, kterou tam bude
mít. Jak on bude zacházet s nimi, tak oni s ním. Ne vždy to tu funguje.
Jasně, že jsou problémy v práci, jako všude. My jsme si vždy sedli na pivo
a bylo vyřešeno.
Jarku, jaké to je, mít těsně před důchodem, musíš mít spoustu plánů?
J: Zní to strašně špatně, já se necítím být důchodcem. Jdu o rok a půl
dříve do důchodu. Hlavním důvodem je práce na směny. Už takto dělám
38 let a je to znát, navíc mi děti vyletěly z hnízda a rád bych si trošku užil.
Obě děti jsou ve Skotsku, takže bych rád za nimi jezdil. No a mám nového
koníčka. Tím je soustružení dřeva, které je dost časově náročné. Koupil
jsem si soustruh a vybavení, mám chaloupku na Podlesí v Třinci, kde
pracuji venku. Na jaře tam chci postavit přístřešek, abych to mohl dělat
i v dešti. Věnuji tomu teď veškerý čas.
Jedním z Tvých velkých koníčků byl také geocasching, je jím stále?
J: Ano, ale nebylo teď tolik času, určitě se chci k tomu vrátit. Moje hodně
zajímavá keška byla na Orlíku, když jsem lezl do vrtané chodby. Šlo se
300 metrů v kamení, do skály, a to jsem měl takový strach, jako málokdy
předtím. Na konci mě čekal 1,5 m nafukovací krokodýl. První pohled byl
hrozný, ale rád na to vzpomínám. Baví mě také kolo a lyže.

Libor SALYK
Znamení: Štír

* 1992

Co mě na první pohled zaujme na ženě

Jak relaxujete Vy, Libore?
L: Můj koníček je hokej, mám za sebou celkem 14 let na ledě, z toho 11 let
závodně. Dále mě baví lyžování a v létě cyklistika.

hezký úsměv, sportovní postava

Blíží se čas Vánoc, co chystáte na zimu?
J: Budu odpočívat. Pak se budu připravovat na lyže. Vánoce trávíme
s manželkou sami a Silvestr plánujeme u rodiny.
L: Já budu doma s rodiči. Brácha je v Anglii, tak s ním budu až na Silvestra,
pokud nebudu pracovat.

Doktora House

Jarku, bude ti něco chybět při odchodu?
J: Mám z toho strach a obavu, nebyl jsem totiž doma nikdy déle než 14
dnů, nikdy jsem nemarodil. Navíc odcházím v blbou chvíli, na zimu. Ani
na chalupě nejde nic dělat, ani kešky. Musím říct, že jsem tady byl rád,
práce se mi strašně líbila, budu vzpomínat rád na kolektiv. Prožil jsem tady
dobré chvíle a přečkal ty méně dobré. Pokud budou kluci potřebovat, tak
budu ochotný a rád poradím.

Co nejraději sleduji v televizi
Jaké je mé momentální rozpoložení
je mi fajn, všechno klape

Které chyby promíjím nejdřív
ty, z kterých se člověk poučí

Na co se nejvíc těším

momentálně na Vánoce, dovolenou a výplatu

Přeji vám pohodové svátky a hodně sil oběma do nového období, které vás čeká.
Ať je rok 2018 rokem vydařeným. Děkuji vám za rozhovor.
04 - 2017
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z tiskárny

Jaroslav Drahoš

Kam
kráčíme

Již vícekrát jsme ve Finidraku četli, že průměrný počet kusů, které
jsou vyráběny od jednotlivého titulu, každý rok klesá. Zároveň se výroba posouvá do náročnějšího a složitějšího zpracování. Přinese nám
to nějakou výraznější změnu ve způsobu naší práce v dalších letech?

Tento trend je dlouhodobý a trvalý. Jsem přesvědčen, že postupné kroky, které jsme již
buď udělali, nebo nyní děláme, směřují k tomu, abychom byli schopni zvládnout očekávání a požadavky zákazníků i v následujících letech. To, v čem se musíme ještě zásadně
zlepšit, je stabilita a efektivita celkového procesu výroby. Pracujeme a podnikáme v odvětví, ve kterém je obrovská konkurence a také velký tlak na cenu produktu. Svou povahou
se blížíme průmyslu, který vyrábí ve velkých dávkách a s malou marží. Pro připomenutí,
marže představuje rozdíl mezi tržbami za prodané zboží a náklady na jeho výrobu. V tomto
segmentu průmyslu se dá také velmi dobře vydělat, a to i přesto, že jsou velmi malé marže
na jednotlivém kusu. Výrobní proces však musí být velmi stabilní, efektivní a kvalita na jednotlivých operacích musí být 100%. Nejsme sériovou výrobou, jsme zakázkovou výrobou,
a budeme úspěšní jedině tehdy, když budeme vyrábět maximálně efektivně a kvalitně.
To, s čím jsme vystačili doposud, v následujících letech určitě stačit nebude. Klíčová bude
zcela jistě kvalita a inovace, velmi důležité ale také bude, s jakými náklady budeme vyrábět. O tom jsem více hovořil v minulém čísle Finidraku. Máme jistě rezervy i v organizaci
a efektivitě naší práce. Opravdu potřebujeme mít tak dlouhou dobu přípravy? Opravdu
nelze lépe připravit podklady, naplánovat si a seřadit zakázky tak, aby byly menší prostoje
ve výrobě? Opravdu musíme mít tak velkou makulaturu a tolik odpadu? Tyto a řadu jiných
otázek nás napadnou, když si sundáme růžové brýle, které máme někdy na očích nasazeny
a které nám způsobují takzvanou „provozní slepotu“. Podívejme se prosím lépe okolo
sebe. Nepřehlížejme chyby a nedostatky. Když uděláme alespoň toto, zjistíme, že máme
dostatečný prostor pro zlepšení.

Jsem rád, že v této pravidelné
rubrice mohu opět odpovídat na vaše dotazy, které jste
mi zaslali. Dozvíte se tak například, zda nás čeká nějaká
výraznější změna ve způsobu
naší práce, jaký by měl být každý člen našeho týmu Finidráků
a nebo, co pro mě osobně naše
tiskárna FINIDR znamená.

Foto: Lukáš Duspiva

Velmi často mluvíte o svých požadavcích a očekáváních, které máte
na zaměstnance. Zdůrazňujete odpovědnost, kvalifikaci, další rozvoj
či spolupráci. Vidíte zlepšení za tento rok? A čeho si nejvíce na zaměstnancích ceníte?

Je to otázka přímo na tělo a velmi rád na ni odpovím. Jsme firma, která vyváží 80 %
své produkce, jsme tedy na exportu závislí. Abychom byli i nadále na zahraničních
trzích úspěšní, musíme vyrábět kvalitněji, dodávat výrobky v požadovaných termínech
a poskytovat zákazníkům lepší služby než konkurence. Hovořím o tom více v odpovědi
na předchozí otázku. Naše konkurence nespí a také se neustále zlepšuje. Proto se musíme
zlepšovat také i my a pokud možno vždy o kousíček rychleji než okolí. Toto je obecná
pravda, se kterou nic neuděláme a firmy, které to nevzaly na vědomí, už nejsou většinou
mezi námi. Jsem přesvědčen, že většina našich zaměstnanců, členů týmu FINIDR, udělala
v tomto roce obrovský kus práce. Vnímám to a chci touto cestou za to poděkovat. Jsem si
plně vědom, že trvalé zlepšování pro mnohé není a ani do budoucna nebude jednoduché,
že to také někdy i bolí. Věřte mi ale, že to však má nejen smysl, ale že je to také jediná
správná cesta. Čeho si nejvíce cením na lidech, kteří pracují v naší tiskárně? Je to určitě
selský rozum a kombinace vlastností jako je otevřenost, upřímnost a odpovědnost. To vše
podpořeno zmíněnou ochotou učit se nové věci a hledat nová řešení. Je jasné, že v tomto
koktejlu má každý z nás jiný poměr těchto vlastností. Důležité však je, aby žádný z těchto
základních prvků nikomu v našem týmu úplně nechyběl.

Co pro Vás znamená FINIDR a jak si myslíte, či jak chcete, aby nás
vnímalo okolí?

FINIDR je pro mne zhmotnělá vize, či chcete-li představa o tom, že lze být dlouhodobě
úspěšný a pokud pro svou vizi dokážete získat ostatní, překonáte i náročná období. Důkaz
toho, že lze být úspěšný a přitom se chovat eticky, nebrat úplatky, ani je nedávat, nelhat
a hrát podle pravidel. Přestože naše tiskárna FINIDR vyrostla v relativně velkou firmu, chtěl
bych, aby se nám stále dařilo, alespoň z části, udržet atmosféru „malé rodinné firmy“, která byla na začátku, kdy FINIDR vznikl. Pokud mám tedy vyjádřit několika slovy, co chci aby
FINIDR znamenal nejenom pro mne, ale pro každého Finidráka, tak slova, která to nejlépe
dovedou vyjádřit, jsou dobrý tým, jistota a budoucnost. Takto také chci, aby nás vnímalo
okolí. Společně vyrábíme nádherný produkt, knihy, které rozdávají lidem radost. Jsme tiskárna, která vznikla z nuly, a nyní dodáváme naše knihy zákazníkům do 45 zemí světa. Přes
100 miliónů Kč zaplatíme ročně na daních a odvodech za naši firmu a zaměstnance. Záro-
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veň pak v našem regionu zaměstnanci
FINIDRu utratí a investují více než 135
miliónů Kč, které vyplácíme zaměstnancům ve mzdách po daních a odvodech.
Vše, co děláme, děláme a dosahujeme
vlastními silami, bez úplatků, korupce či
vztahu na politiku či politiky.

Co stojí za úspěchem naší společnosti?

Na tento krátký a jasný dotaz se pokusím
odpovědět pokud možno podobně,
stručně a jasně. Za výsledky a tedy úspěchem naší firmy stojí samozřejmě lidé,
loajální a poctiví zaměstnanci. Jsem přesvědčen, že za dlouhodobým úspěchem
naší společnosti pak stojí jasná představa
(vize a strategie) v tom, co chceme dělat,
pro koho chceme dělat, jak to budeme
dělat a s kým to budeme dělat. Pokud
víme, co chceme dělat a pro koho, tak už
je to pak „jenom“ o lidech. Každý člověk,
na každé pozici je důležitý a přispívá svou
měrou k dobrým výsledkům FINIDRu,
k tomu jak nás okolí, naši zákaznici, ale
také dodavatelé vnímají. Jestli a jak
chtějí s námi spolupracovat a také jak
jsou s námi spokojeni.
Tento pohled není jenom o obchodu, je
to také pohled na atmosféru uvnitř firmy,
která se pak odráží jak do každodenního
života, tak i do výsledků firmy. Takže
velmi zjednodušeně, ale pravdivě lze říci
„jací jsme my, taková je i naše firma“.

Bylo by možné udělat parkoviště – ideálně zastřešené –
pro skútry a motorky? Nemáme
oficiálně kde parkovat.
Ano, vybudujeme. Neslíbím vám, jestli
bude zastřešené, ale určitě vybudujeme
parkovací plochu pro skútry a motorky.
Máme několik možností, které musíme
probrat. Zvažovat budeme vzdálenost
od budovy, velikost plochy, možnost zastřešení a samozřejmě náklady. O výsledné variantě vás budu informovat na jaře
roku 2018.

Využijte možnosti ptát se majitele
na věci, které vás v souvislosti s naší
tiskárnou FINIDR zajímají. Své dotazy týkající se strategie a budoucnosti
naší firmy můžete vhodit do označeného boxu u recepce. Můžete také
použít připravený formulář v příloze
Finidraku.
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z tiskárny

Miroslav Galuška

Do čeho

Od října roku 2017 jsme přešli do ostrého provozu „fleximatic“ v tisku a zavěšování. Tím jsme
splnili plán zavedení tohoto způsobu odměňování do praxe. Cílem pro tento rok bylo ještě
zavést fleximatice do technologie skládání a šití, což se nám podařilo. Všechny čtyři technologie tak byly uvedeny do života dle plánu. Během roku 2018 budeme uplatňovat „fleximatice“ na všech pracovištích výroby. Po ukončení tohoto projektu již budeme moci prohlásit, že
všichni zaměstnanci ve výrobě mají svoji mzdu a její růst plně ve svých rukou. Tato pravidla
jsou samozřejmě zakotvena ve mzdovém předpisu. Nejdéle fungující technologií „ve fleximaticích“ je skládání. S potěšením chci konstatovat, že děvčata dosáhla během roku 2017
nárůstu v průměrné hodinové stabilitě z 2373 archů/hodinu na 3375 archů/hodinu. Jinými
slovy lze úspěch vyjádřit v absolutním počtu poskládaných archů za měsíc, který vzrostl
z měsíčních cirka 13 miliónů archů na 17 miliónů archů. A přitom se celkový počet děvčat
ve výkonu (z důvodu fluktuace) snížil o dvě, což samozřejmě pozitivně ovlivňuje náklady
na 1 poskládaný arch.

jsme šlápli?
Zajímá vás „do čeho jsme šlápli“ během
poslední doby? Přináším vám několik informací o současném dění v naší tiskárně,
týkající se zejména výroby. Zároveň vám
chci poděkovat za dotazy, které jste mi
napsali. Své odpovědi na ně najdete níže
a těším se na další.

Dlouhodobě a opakovaně narážíme na problematiku plnění denního plánu. Nelze říct, že bychom 100% plnění plánu viděli zrovna často. Hledali jsme příčinu, proč tomu tak je, a zjistili
jsme, že největším přispěvatelem k neplnění plánu není ani tak samotný výkon ve výrobě,
ale nepřesnosti v naplánovaných hodinách. Proto v roce 2018 zahájíme projekt „normohodiny“. Smyslem je srovnat plán a realitu. Může se to zdát banální a možná se ptáte, jestli
nemáme žádný důležitější projekt k realizaci. Odpověď je prostá. Ne, nemáme, a to z následujícího důvodu. Určitě bychom tento projekt nedělali jen kvůli trochu přesnějším číslům,
to by opravdu nemělo zásadní význam. Jedním z důvodů realizace projektu je zlepšení komunikace. Hlavním motivem je spokojenost vás, zaměstnanců. Mnohých z vás se mistr ptal:
„Jak to, že máš jen 90% plnění plánu?“ A vy jste mu neuměli odpovědět. Prostě jste pracovali
a nebyli si vědomi žádného zásadního problému. Ten stejný mistr přišel další den a pochválil
vás za 105% plnění plánu. Pokud se vás „empaticky“ zeptal, jestli jste tak nemohli jet včera,
jistě s mnohými z vás začal cloumat vztek nebo smutek. A vy jste mu opět neodpověděli,
neboť z vašeho úhlu pohledu jste po oba dny pracovali úplně stejně, jen na jiných zakázkách.

Proč za mnou chodí mistr tak často ptát se na průběh zakázky?
Štve mě to.

To mě mrzí. Není to tak dávno, co si lidé stěžovali, že se jim mistr nevěnuje vůbec nebo málo.
Mistr má na směně až 80 lidí, což není málo. Jeho vodítkem pro rozhodnutí za kým jít, je
primárně plnění či neplnění plánu a provozní obtíže, teprve potom se setkává i s ostatními
lidmi. Je mi líto, že přítomnost mistra a jeho otázky vnímáte negativně. Vyžaduji po nich, aby
se vám věnovali a věděli, co se ve výrobě SKUTEČNĚ děje. Jen tak lze pracovat na postupném
zlepšování a věřím, že to časem uznáte.

Cesty

k FINIDRu
V rámci lepší orientace dopravy k naší
tiskárně jsme v Českém Těšíně nechali
instalovat několik
směrových ukazatelů.
Všimli jste si jich?
Ze směru od Třince, Karviné, Frýdku Místku či Havířova jsme vybrali podél
cest taková místa, která budou řidiče
lépe směřovat k naší tiskárně.
Nejen všichni dopravci, ale i naši noví
spolupracovníci k nám nyní lépe a jistě bez zbytečného bloudění dojedou.

Šťastnou cestu!

Své dotazy výrobnímu řediteli týkající se současného
dění v naší tiskárně můžete
napsat a vhodit do označeného boxu u recepce.
K tomu máte možnost použít
připravený formulář v příloze Finidraku.

Foto: Lukáš Duspiva

Je opravdu nezbytné rušit volno mezi vánočními svátky?
Volno byla dobrá tradice FINIDRu.

Ano, je to nutné. Nejde však o úplné zrušení, ale jen o omezení poskytnutého volna. Zákazníci nám dávají práci, a pokud je třeba pro splnění jejich termínů pracovat i mezi svátky,
chceme to samozřejmě pro ně udělat. Volno mezi svátky jsme využívali pro údržbu strojů
a zařízení. Na tom se nic nezmění. Z toho vyplývá, že nebudeme vyrábět na plný výkon,
pojedeme „na půl plynu“ a přibližně polovina zaměstnanců výroby bude volno mezi svátky
mít.

Chtěl bych poprosit, zdali by nešlo v případě odstávky ve výrobě
naplánovat volno na víkendy, popřípadě prázdniny. Rodiny s dětmi
by to jistě ocenily.

Ano, v případě nesezónních odstávek ve výrobě budeme plánovat volno na sobotu nebo
na neděli.

Pro připomenutí:
Fleximatice:

Projekt, jehož cílem je dát do rovnováhy kompetence, výkon a odměňování zaměstnanců
ve výrobě.

Motta projektu:

1. Čím víc umíš a předvedeš i v praxi, tím lepší bude tvoje fixní mzda.
2. Výši fixní i variabilní složky mzdy máš 100 % ve svých rukou.

12

Finidrak

04 - 2017

13

z tiskárny

Michal Broda

Monika Ocieczková

Stabilizace

z tiskárny

Zprávy z letošního Frankfurtu

byla úspěšná
Pomalu se loučíme s rokem
2017, který sice pro nás
výsledkově na začátku nevypadal úplně nejrůžověji,
nicméně náš společný velmi
slušný záběr v 2. polovině
roku vyrovnal počáteční
snížené tržby.

Nejstarší literární akce svého
druhu na světě si letos ve Frankfurtu nad Mohanem dala za úkol
zaujmout generaci čtenářů trávících svůj život hlavně na sociálních sítích.
Organizátoři kladli důraz hlavně na živou
literaturu, a to na setkání se slavnými autory. Čestným hostem veletrhu byla tentokrát
Francie. Zahajovacího ceremoniálu se ujal,
spolu s německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzský prezident Emmanuel
Macron, snímek tohoto okamžiku obletěl
svět.

Nakonec jsme v součtu za měsíce leden až
říjen 2017 překročili loňské tržby o cca 2 %.
Zajímavé je, že i když počet zakázek roste,
celkový náklad klesá a když celkové tržby
rostou, počet vyrobených kusů klesá. Z toho
vyplývá, že naše výroba je náročnější a kusově dražší než v předchozím roce.

Francouzský prezident uvedl, že bez kultury
by neexistovala žádná Evropa a že "knihy
jsou naší nejlepší zbraní". Podle Macrona je kniha nejcennějším a nejsilnějším
předmětem, jejž lidstvo má. Letošní veletrh
navštívilo bezmála 300.000 návštěvníků,
7.300 vystavovatelů a naše tiskárna FINIDR
zde také nemohla chybět. Reprezentativní
stánek, ve kterém jsme prezentovali umění
našich tiskařů a knihařů, byl plný jednání se
stávajícími i potencionálními klienty. A jak
vnímali letošní veletrh naši obchodníci?

Zároveň s růstem tržeb jsme ve většině
nákladových položek dokázali uspořit.
Výjimkou jsou náklady na opravy, protože
v letošním roce došlo k mnoha poruchám
na našich strojních zařízeních.
Rostou nám také náklady osobní z důvodu
vyššího počtu pracovníků. Co se ale výrazně
povedlo, je snížení počtu zpožděných zakázek oproti loňskému roku, což se pozitivně
projevuje i na hodnocení FINIDRu našimi
zákazníky. Dobré ohlasy jsme dostali také
z veletrhu ve Frankfurtu. Tento trend, který
vystihuje naše heslo „Vždy kvalitně a včas“
chceme udržet i v dalších letech, ve kterých
počítáme s dalším rozvojem naší tiskárny.
Postupně už nyní naši výrobu zaplňujeme
zakázkami na rok 2018, a tak všichni pevně
věříme, že i následující rok bude pro naši
tiskárnu úspěšný a stejně jako letos budeme
moci našim zaměstnancům vyplatit bonusy
v podobě 13. platu.
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Radime, jsi v týmu FINIDRu nováček. Jaké jsou tvé zážitky z prvního veletrhu ve FFT?

2016

2017

% změny

Tržby

724 mio Kč

740 mio Kč

+ 2,2 %

Počet kusů

17 063 tis.

16 321 tis.

- 4,3 %
Finidrak

„Z veletrhu mám jen pozitivní zážitky, byla
to pro mě obrovská zkušenost, která mi
ukázala, jak spousta věcí funguje v praxi,
což je nyní to, co kromě know-how potřebuji ještě získat. Všechny schůzky jsem
absolvoval s mým kolegou Romkem, který
je ve společnosti již řadu let, takže jsem byl
v tomhle ohledu naprosto v klidu, protože
jsem věděl, že mám vedle sebe velmi zkušeného obchodníka. Poznal jsem také řadu
04 - 2017

našich stálých a důležitých klientů, kteří byli
velmi příjemní a s prací FINIDRu spokojeni.
Co považuji za obrovský zážitek, a dovolím
si říct, že i úspěch, je to, že jsem získal velké
množství kontaktů na nové potencionální
zákazníky. Důkazem je to, že necelý týden
po veletrhu máme naplánovanou novou
zakázku a další snad budou přibývat. Chtěl
bych poděkovat všem kolegům a panu
Klosovi, kteří mi byli po celou dobu veletrhu
oporou a předávali mi své zkušenosti, tipy
a rady z praxe. Už nyní se těším na příští rok
a doufám, že to bude minimálně stejně tak
super jako letos.“
Radim Roszka, obchodník

Marti, převzala jsi agendu
obchodníka po kolegyni, která
je na mateřské. Jak vypadala
tvoje první příprava na veletržní
schůzky?

„Snažila jsem se připravit v předstihnu.
Od začátku září jsem oslovovala potencionální nové zákazníky s žádostí o setkání
na veletrhu a možností prezentovat FINIDR
a jeho produkty, včetně novinek. Samozřejmě jsem do přípravy zahrnula také schůzky
s našimi stálými a věrnými zákazníky, se
kterými se probírala realizovaná produkce,
ale také nové knihy a projekty na rok 2018.
Všichni zákazníci se zajímali o naše produktové novinky.“
Martina Stružínská, obchodnice

Nati, letos jsi na veletrh jela
podruhé. Mohla bys jej srovnat
s loňským ročníkem?

„Myslím si, že letošní veletrh byl pro nás
velice úspěšný. Dispozice stánku, vystavované knihy i dárky se všem klientům moc líbily.
Měla jsem kolem 25 schůzek a neslyšela
jsem téměř nic negativního, a to si myslím,
že je opravdu úspěch. Co se týče expedic

a kvality, letos byli klienti mnohem více
spokojeni. V tomto roce za námi přišlo velké
množství klientů, se kterými jsme ani neměli
dohodnutou schůzku. Podařilo se nám získat
i kontakty na nové klienty. FINIDR má určitě
dobře našlápnuto na další úspěšný rok.“
Natálie Čudovská, obchodnice

Martine, co si myslíš o prezentacích jiných firem? Jak se ti letos
na veletrhu líbila jejich úroveň?

„Prezentace většiny vystavovatelů na veletrhu ve Frankfurtu je vždy na velmi vysoké
úrovni a ani letos tomu nebylo jinak. Společnosti jsou si dobře vědomy vysoké prestiže
výstavy a snaží se předvést v tom nejlepším
světle. Všímal jsem si především stánků našich klientů či konkurence a mohu potvrdit,
že úroveň byla vysoká. Mnoho vystavovatelů používala k prezentaci standardní
technologii, někteří sáhli k té nejmodernější
včetně prostorových animací (hologramů).
Jsem hrdý na expozici FINIDRu, která patřila
ke špičce. Klientům i běžným návštěvníkům
se stánek moc líbil a nejvíce z něj naše ikona
„FINIDR strom“, který poutal pozornost
všech kolemjdoucích.“
Martin Štourač, obchodník

Romku, na veletrhu jsi byl v barvách FINIDRu po 21. Jsi ostřílený
a asi už tě nic nepřekvapí. Nebo
byl letošní ročník něčím výjimečný?

„Letošní ročník nebyl ničím výjimečný.
Stánek FINIDRu byl jako vždy v obležení.
Kromě domluvených schůzek, myslím si, bylo
více zájemců kolemjdoucích, kteří se zajímali
o naši tiskárnu. Pro mě osobně to byl už asi
předposlední Frankfurt, protože se chystám užívat si důchodového klidu. Tato milá
setkání se zákazníky mi však budou určitě
chybět.“
Romuald Siwek, obchodník
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Patrik Glos

Ludwig Fuhrmann, Michaela Špačková

Bezpečí pro vaše osobní údaje

Brusírna

v naší tiskárně

Firma Ludwig Fuhrmann IMPORT-EXPORT
s.r.o. je první soukromou brusírnou v České
republice a se svými čtyřmi pobočkami je
také jednou z největších brusíren u nás.
Hlavní sídlo firmy je od ledna roku 1990
v Brně, dále má brusírny v Praze, Plzni
a Českém Těšíně. Všechny tyto provozovny
jsou vybaveny vysoko precizními bruskami
německé výroby, které jsou obsluhovány odborníky s dlouholetou zkušeností v oboru.
„Speciální brusírnu jsme otevřeli v roce
2002 v Českém Těšíně v areálu tiskárny

Od 25. 5. 2018 začne platit nové nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů – Obecné
nařízení o ochraně osobních údajů - anglicky General Data Protection Regulation,
zkráceně GDPR.
Jde o nové nařízení, jehož cílem je hájit
práva občanů EU proti neoprávněnému
zacházení s jejich osobními údaji.
Téměř všem firmám díky tomuto nařízení
vyvstaly nové povinnosti, které musí řešit.
V naší tiskárně FINIDR je řešíme v rámci
projektu GDPR a připravujeme nutné změny
tak, ať jsme v souladu s novým nařízením.

Jak se toto nařízení týká vás?
A vlastně nás všech?

Osobní údaje bude nutné více chránit. Půjde
to. Stačí se dívat na osobní údaje novým
pohledem a využít vhodná řešení. Změňme
své myšlení. Jak? Respektujme osobní údaje
jiných osob. Jsou jejich vlastnictvím stejně
tak, jako jsou vaše osobní údaje vlastnictvím
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vaším. Chovejme se proto k nim tak, jako by
byly vaše. Chraňme je.
Vždyť nikdo z nás by nechtěl, aby někdo
další naše osobní údaje použil neoprávněně
bez našeho vědomí a zneužil je, nebo nás
jen dále obtěžoval nechtěnými nabídkami.

Jak začít?

Pokud chceme něco chránit, nejdříve musíme vědět, kde to máme. Už jen to dá docela
dost práce.

Víte, kde všude vám leží papíry či
soubory s osobními informacemi
jiných osob?

Věřím, že s nimi běžně pracujete a nosíte je
například i ve svých mobilech.

Jak je tedy můžeme chránit před
zneužitím dalšími lidmi?

Mnohdy stačí úplně jednoduše, podobně
jako si chráníte i jiné cennosti. Mějte je
zamčeny před ostatními. Svůj dům či byt si
zamykáme běžně. Také váš mobil svůj zámek
dávno má. Jen zatím ne každý je zvyklý jej
automaticky používat.

Jak jste tedy na tom vy?

S mobilem, cennostmi, rozličnými seznamy
na papíře nebo citlivými soubory?

FINIDR s.r.o. Vzhledem k dlouholeté spolupráci a také po zkušenostech s testováním
servisních služeb konkurence se s námi
firma FINIDR rozhodla, na základě své spokojenosti, uzavřít smluvní dohodu.
Pro FINIDR tak zajišťujeme komplexní
servis v oblasti broušení, dodávek polygrafických nožů a dořezových lišt a to vše
flexibilně dle denních potřeb FINIDRu. Zaměstnanci tiskárny FINIDR tak nemusí řešit
poptávky, sjednávání cen a skladový stav,
což samozřejmě šetří jejich čas i náklady.
Abychom docílili ještě delší životnosti
běžných vidiových nožů, neustále zkoušíme
nové brusné techniky a provádíme testy
broušení. Díky této praxi jsme také jedinou
brusírnou, která provádí novou technologii
broušení „KONWAVE“. Jedná se o techniku
velmi tenkých řezů pro mikroskopování
– mikrotom, využívanou hlavně v oblasti

Foto: Lukáš Duspiva

V přízemí naší tiskárny vedle recepce se nacházejí dveře
do brusírny. O naší již 15-ti leté
spolupráci nám napsal majitel
této brusírny pan Ludwig Fuhrmann.

GDPR. Už o tom taky víte? Už je
to skoro všude. A týká se to nás
všech.

z tiskárny

lékařství a biologie. Tuto techniku broušení
jsme aplikovali pro ploché řezačky v papírenském průmyslu a velmi nás těší, že se
v praxi velmi osvědčila.
Přejeme tiskárně FINIDR i nadále hodně
úspěchů a těšíme se na další spolupráci."

Prostě a jednoduše:

Nejen vaše ale i osobní údaje jiné osoby
je nutné více chránit. Minimálně ty, které
mohou ve špatných rukou někomu ublížit
nebo zkomplikovat život.

Co je to Osobní údaj?
Definice říká, že:

Osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určené nebo určitelné
fyzické osoby, k níž se osobní údaje
vztahují. Tato se považuje za určenou
nebo určitelnou, jestliže lze fyzickou
osobu přímo či nepřímo identifikovat
zejména na základě čísla, kódu nebo
jednoho či více prvků, specifických pro
její fyzickou, fyziologickou, psychickou,
ekonomickou, kulturní nebo sociální
identitu.

Zjednodušeně – je to téměř cokoli,
co pomůže někomu určit konkrétní
fyzickou osobu. Například: jméno,
adresa, pracovní pozice, pohlaví, věk,
datum narození, fotografie, pracovní
nebo soukromé telefonní číslo, e-mail
a mnohé další.

Finidrak

Získali jsme

ocenění School friendly
Naše tiskárna FINIDR se probojovala do pětice oceněných
firem, které mezi sebou soutěží
o nejlepší spolupráci se školami.
Děti a studenty, kteří navštěvují
různé typy škol, podporujeme
prostřednictvím darů nebo je
například provádíme v rámci
odborných exkurzí v našich výrobních prostorách. A právě tyto
aktivity hodnotí porota soutěže
s názvem SCHOOL FRIENDLY.
Protože nám záleží na vzdělanosti a dobré
budoucnosti dětí a mládeže v našem regionu, podporujeme především děti, studenty
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a organizace v našem městě Český Těšín
a jeho blízkém okolí. Dlouhodobě spolupracujeme s mnoha školkami, školami i neziskovými organizacemi, které se věnují dětem
a studentům. A jak blíže vypadá takováto
spolupráce? Darujeme papír, který je využíván k pracovním a výtvarným činnostem
dětí, zdarma tiskneme materiály pro školy,
finančně podporujeme organizace věnující
se dětem, zajišťujeme studentům odborné
praxe v naší tiskárně a mnoho dalšího.
Všechny naše aktivity jsme popsali v přihlášce a zaslali ke zhodnocení odborné porotě
soutěže SCHOOL FRIENDLY, kterou pořádá
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje. Jde o jedinečnou příležitost ukázat
veřejnosti možnosti, jak pomáhat budoucím
generacím a podílet se na rozvoji vzdělanosti v našem kraji.

Foto: Lukáš Duspiva

z tiskárny

Vyhodnocení soutěže proběhlo 4. prosince
na slavnostním galavečeru REGION PRO
SEBE. Z dvaceti tří firem, které se soutěže
zúčastnily, jsme se umístili na třetím místě.
Toto ocenění nás velmi těší a děkujeme
všem, kteří se na těchto aktivitách podílíte.
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Vladimír Vlk, Šárka Adamčíková

O krok
napřed

Dovolte, abych vám
v krátkosti představil
nový stroj, který se
v naší tiskárně během
září objevil.

Pavel Chylík

Do budoucna chceme lisovat všechny
šité bloky. Nákup lisu na knižní bloky
nám také pomůže při průtoku přes
linky a závěsy u šitých vazeb.

bez hranic

Od října do začátku prosince
tohoto roku u nás bylo na praxi
v rámci vzdělávacího programu
Erasmus+ pět studentů z Holíče
a čtyři studenti z Humenného.

Ze Střední odborné školy Jozefa Čabelku
z Holíče, která připravuje a vychovává
mladé tiskaře, k nám přijeli studenti pod
vedením mistra odborného výcviku pana
Jozefa Dojčáka.
„Studenti byli spokojeni se vším, co je
ve FINIDRu čekalo a zároveň byli velmi mile
překvapeni úrovní a celkovým dojmem. Zaměstnanci byli vstřícní a trpělivě vysvětlovali
jednotlivé technologické postupy ve výrobě.“
Jozef Dojčák
„Působí to na mě tady dobře a jste tady
jedna rodina.“ Andrej
„Otec je tiskař a zjistil jsem, že profese,
kterou jsem si vybral, je správná a umím
si představit pracovat pro takovou ﬁrmu,
jakou je FINIDR.“ Erik
„Nejvíce se mi líbí práce na Heidelberg
Cylinder, i když je to historický stroj, stále
dokazuje svoji kvalitu.“ Matej
„Zaujala mě tady práce na sítotisku,
líbí se mi UV lak ve všech podobách,
které tady děláte.“
Tadeáš
„Je tu moc rozmanité a zajímavé práce.
Je vidět profesionalita a kvalita.“
Igor
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Jak
to vidím já

Studenti

Jde o lis na knižní bloky FM700, který
se nachází u pracoviště šití. Výrobcem
je firma KOLBUS.
Lis je určen ke správnému zalisování
šitého bloku. Cílem je, aby všechny
bloky byly stejně široké. Tímto bychom
měli výrazně zlepšit kvalitu knížek
a omezit náklady na přetisky v případě, že neseděl hřbet. Nyní, když
je hřbet větší, slisujeme sešitý blok
na požadovanou hodnotu.

z tiskárny

Foto: Lukáš Duspiva

z tiskárny

Studenti ze Střední odborné školy z Humenného, pod vedením Ing. Róberta
Juháse, měli připravený harmonogram
praxe, kde si v rámci dvou týdnu prošli
a vyzkoušeli práci na některých pracovištích
tisku i knihárny.
„První, co mě ve vaší ﬁrmě zaujalo, je čistota
všude na pracovištích. Obdivuji to vzhledem
k předmětu činnosti podnikání vaší ﬁrmy.
S čistým svědomím to můžu porovnat s čistotou v automobilových ﬁrmách na Slovensku.“
Róbert Juhás
„Praxe se mi líbila, všechno je tu skvělé od kolektivu po práci. Naučil jsem se
zacházet s novými stroji. Nejvíce se mi líbí
ten samotný tisk. Praxe mi přinesla nové
schopnosti a poznal jsem nové skvělé lidi.“
Viliam
„Bylo to velmi pohodové, žádný stres,
zaměstnanci byli milí, vstřícní a poradili
a ukázali, kde co je.“ Oliver
„Praxe ve FINIDRu se mi líbila, zjistil jsem,
jak probíhá výroba knih a archů. Poznal
jsem nové lidi.“ Dušan

V naší tiskárně FINIDR pracuji 14 let a jen obtížně hledám dne, kdy by mne něco nepřekvapilo.
Každé překvapení, ať už příjemné, či nepříjemné, beru jako výzvu k nové příležitosti. Něco dokázat,
naučit se, vyzrát nad problémem, elegantně zvládnout krizovou situaci atd. Je to jako droga, která
mne láká každý den do práce.
Jednou z takových větších příležitostí bylo na začátku roku 2016 převzetí oddělení technologie. Hned v první chvíli, kdy mi to majitel firmy, pan Drahoš, nabídnul, jsem viděl
příležitost vytvořit hladká propojení mezi kontrolou dat, archovou montáží a technologií, kteří jsou mezi sebou blízkými interními klienty a zároveň tak zprůchodnit a zkvalitnit přípravu podkladů pro výrobu knih, včetně menší stresové zátěže lidí. A tohle už je
vize, která úzce souvisí se strategií FINIDRu.
Ovšem vize je v té chvíli jen virtuální realita v mé hlavě, za kterou se skrývají stovky
menších cílů, dílčích úkolů a překážek, o kterých na začátku ani netuším. Podobné věci
určitě znáte z osobního života. Například mám chalupu, kterou bych chtěl do 5 let
zrekonstruovat (vize). Nejdříve je potřeba vyměnit střechu, protože se v zimě prohýbá
pod tíhou sněhu a nemusela by vydržet další zimu (cíl). Sundáte starou střešní krytinu
(dílčí úkol), zjistíte, že máte shnilé krovy (překážka), pak zjistíte, že krovy drží na dřevě,
které je děravé od červotoče (další překážka) a protože nechcete stavět novou střechu
na problematických základech, tak je potřeba problematické prvky nejdříve vyměnit
za nové, lepší… a toto je velmi blízká analogie pro rekonstrukci procesů.
Pokud je vize silná, logická a podaří se přesvědčit parťáky o její potřebě, pak už se přes
překážky dostanete, ať jsou jakékoliv. Často o překážkách v dílčích úkolech nevím ani
já, jakožto „organizátor vize“, protože lidi v týmu si s nimi poradí sami a nemají potřebu

„Poznal jsem tiskařské stroje, výrobu knih
a mnoho dalších věcí, praxe byla výborná.“
Dávid
Těší nás, že je o praxe v naší tiskárně
zájem a děkujeme všem zaměstnancům,
kteří se studentům věnovali a sdíleli
s nimi své znalosti.
Finidrak
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mne s nimi zatěžovat. Této vlastnosti si velmi vážím a je klíčová pro rychlost dokončení
cílů.
Za necelé dva roky máme s kolegy dokončených i otevřených spoustu drobných
i větších cílů, které postupně plní vizi. Téměř
ze 100 % je to zásluha dobrých lidí v týmu,
za což jim děkuji i touhle cestou.
Závěrem bych chtěl říct jednu myšlenku
do budoucna. Během svého života ve FINIDRu, jsem proniknul pod pokličku přípravných
(často neviditelných softwarových) procesů
a nalézám zde věci, které jsou zbytečně
komplikované. Tyhle komplikovanosti
vznikaly během rychlého růstu naší tiskárny
a způsobují spousty překážek právě při realizaci změn, které firma nutně potřebuje.
Na obrázku jsem přibližně znázornil, jakými
uzly musí data, či informace projít. Linky
na obrázku si vynásobte stem a dostanete
přibližnou představu o přípravě jedné zakázky. Proto jsem přesvědčen, že pro naplnění
strategie FINIDRu potřebujeme v téhle chvíli
odrazový můstek, který by zredukoval počet
kroků, a tím výrazně zjednodušil předtiskovou přípravu. Takhle vznikl jeden z projektů
pro rok 2018, na kterém začínáme s kolegy
pracovat.
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Monika Ocieczková

Šárka Adamčíková

Vyhlášení
zaměstnanců FAIR PLAY
Na našem Vánočním večírku v pátek 22. 12.
2017 pan Drahoš vyhlásí vítěze druhého ročníku
kampaně Zaměstnanec Fair Play. Vítězové obdrží
památeční plaketu, navíc za 1. místo získá vítěz
3 dny volna, za 2. místo 2 dny volna a za 3. místo
1 den volna.

Dále budou všichni vítězové pozváni panem Drahošem na společnou večeři. Za jedenáct měsíců jsme si udělili celkem 844 lipových
listů, které nám udělaly radost. Kampaň Zaměstnanec Fair Play
běží od února 2016 a v příštím roce budeme opět pokračovat. Od
začátku kampaně jsme si udělili celkem 2154 lipových listů.

„J� �k����� , o���n� p�ra�i�, �e�m���
�rá�, zo�p��ě�n�, �es�n� .“

„Z� ���k�� n�p�mo� ��� za��l��� ���la��í�� �is��� � ���k�r��i��� pod��� .
Mo� ������ .“

„B�l� o���n� � p�m��l� �� ��� ��v����� ��počt���h� ��S s��b��� �r� ���no�
d� V�nt�. D����� z� �v�� ���e�i�n��i��
k�ž��� c�����.“
„M� ��r��k��� n��e�� p��e��, �b���� � p�t��� � ���b��� - ������ n���ž�ě� ���m� d� s�r��� - �� t� ���k� ú�p�r� ča��.“
„Vž�� o����� p����� ��� ��rac�v���
da�, �l���� � �est�nd�r��í�� � �r��n��í�� �i�ua�í�� .“
„P�m��l� z��is�i� ��r��� n� C���e���. M���m���� �y�l� vs��í� ��� �����
���� . D����� .“
„S� v������ "z�����" �r��i� � o�e�l��� ������� ��L � �r��i���� n� �u���
�rá�� � z��is��� n��r���. D����� .“

Děkujeme všem, kteří přispívají ke zlepšení atmosféry u nás.

„O�ět��� �e��� dod��� z�k����
�. �15 282, k��r� ��l� 17. 10. � B������
�ýst���.“
„M�� ��h��� � k�žd�� ����n�� �����
��b� d�v���n��.“
„M�� p�m��� � n�v���� ma���i��� ��
��la�� za��r��i� ���e�i��� �i��� ��1
393.“
„O�h���l� n�účt�v��� ����í�� n��la��
o� d��r�v�� , k���� ������ na�� . U�e���l�
1�0 E��.“
„N�� � d��� ��mo��n��� �� k��k����
� �i�p��i�� n� ���ef��� � p�m�h� n��
��� �r�����e�� n� it�l���� l���nát���.“

z tiskárny

Naše výhody
Vaše práce za rok 2017 v naší tiskárně byla kromě
mzdy oceněna také benefity v celkové výši 13 504 230 Kč.
Děkujeme za Váš přínos k výsledkům firmy.
I tento rok jsme pro Vás připravili vyúčtování poskytnutých
zaměstnaneckých výhod za období od listopadu 2016 do října 2017.
Stejně jako v minulých letech vyčíslujeme nejen celkové částky
u jednotlivých benefitů, ale také vyčíslení na každého z nás zvlášť.

NAŠE VÝHODY

CELKOVÝ NÁKLAD
FIRMY 2017

I. STRAVOVÁNÍ

• Příspěvek na obědy
• Příspěvek na bagety
• Příspěvek na kavamaty
• Barely s vodou

1 212 846
85 575
160 194
153 256

II. MZDOVÉ BENEFITY

• Příplatek za přesčas nad zákonem stanovenou odměnu
• Podíl na HV 2016 - 14. plat
• Roční odměny - 13. plat
• Dovolená 2 dny navíc
• Penzijní připojištění
• Příspěvek k narození dítěte

1 998 602
3 038 302
2 515 452
1 275 082
338 760
28 500

V. OSTATNÍ

• Odměna při odchodu
do důchodu
• Časopis Finidrak
• Finanční poradenství
• Příspěvek na ubytování
• Mimořádné zálohy
• Simky do rodinky
• Ubytování a služby
na Nové Polaně
• Cvičení FyzioFit
• Služby fyzioterapeuta
• Fit v duši

III. FIREMNÍ AKCE

• Firemní akce pro zaměstnance a okolí (Mikuláš, Vánoční večírek,
Den otevřených dveří, Den s tiskárnou)
• Firemní liga (bowling, badminton)

IV. VZDĚLÁVÁNÍ
• Vzdělávání
• Jazykové vzdělávání

CELKEM

907 320
24 466

1 048 820
717 055

13 504 230

V tomto roce přehled čerpání nebude součástí výplatních pásek. Nově každý zaměstnanec najde na svém elektronickém či tištěném výplatním pásku informaci o celkové poskytnuté sumě za sledované období. Podrobný přehled o čerpaných výhodách pak každý nalezneme na
svém IPZ, a to i zpětně.
Chci poděkovat kolegyním z personálního oddělení, které každoročně vyčíslení benefitů připravují. Díky patří také kolegům z IT oddělení,
kteří zajistili, že se každý můžeme podívat na čerpání benefitů na IPZ. Třešničkou na dortu je jejich vychytávka v podobě grafu s vývojem
čerpání výhod v letech. Mrkněte se, jak je to právě u Vás!
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Marcela Ćmielová, Maryla Adamčíková Foto: Lukáš Duspiva

Zimní
království

Matyáš Moravec, 7 let
„Baví mě hry a těším se na
Mikuláše.“

Hlavních účastníků mikulášské šou, našich
mrňousů i těch odrostlejších, jsme se zeptali:
„Co Tě dnes nejvíc baví, co se Ti tu líbí, na
co se těšíš?“ A níže jasné, stručné odpovědi
na jednu z nich.

Nelka Misiarzová, 8 let
„Je to tu hezké. Těším se na
Anděla, Čerta a Mikuláše.“

Roman Vitula, 7 let
„…jak se tančilo.“

Od půl čtvrté odpoledne se začali sjíždět první hosté. Pro všechny
jsme připravili občerstvení v podobě koláčků, minerálky, kávy
i čaje a děti se mohly posilnit trochou mandarinkového vitamínu.
Během chvíle se zaplnil celý sál a zábava mohla začít. Jsem ráda,
že se můžeme na klauna Hopsalína a jeho kamarády spolehnout,
protože jak slíbili, tak přijeli a pobavili naše děti i dospělé. Věříme,
že program plný her, soutěží a tanečků se všem líbil a byli spokojeni. Dokazovaly to úsměvy na tvářích a všeobecné veselí nejen
u těch nejmenších, ale i dospělí se mohli zapojit a skotačit spolu
se svými dětmi.

Eliška Moravcová, 9 let
„Líbí se mi tančení a hry a těším
se na další.“

Tereska Kostková, 6 let
„…písnička Sophia a nejlepší
byla nadílka.“

Ema Adamčíková, 10 let
„Baví mě tancování, úkoly a hry,
které pro nás připravil Hopsalín.“

Adriana Wałach, 11 let
„Je to tu fajne, líbilo se mi, že
jsem pomáhala Hopsalínovi.“

Alicja Kochová, 6 let
„Je tu dobře, líbil se mi Mikuláš.
Děkuji za všechno.“

Závěrem bych chtěla poděkovat kolegům, kteří nám pomohli
s realizací této oblíbené akce. A samozřejmě děkuji těm, kteří
přišli a užili si s dětmi mikulášskou tradici. Přeji vám všem krásnou
zimu a hlavně příjemně prožité Vánoce.

Finidrak

Dawidek Kantor, 6 let
„Nadílka, Mikuláš.“

Vojtík Kempný, 4 roky
„Skvělé, odměny, že jsem přelezl.“

Děti byly tak rozdováděné, že skoro zapomněly na to hlavní.
Jakmile se s námi rozloučil Hopsalín, přišel Mikuláš, čert a anděl.
Rázem se děti uklidnily a určitě přemýšlely, zda byly po celý rok
hodné. Nevím, jak to děláme, ale ani tento rok si čert žádné
dítko neodnesl. Proto mohl Mikuláš, čert i anděl rozdávat dětem
výslužku, kterou si zasloužily za to, že poslouchají své rodiče a jsou
hodné.
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Adrianka Chylíková, 6 let
„Je tu dobře, těším se na Andělíčka,
prolézání tunelem bylo super.“

Timea Mašková, 10 let
„Je to tu fajn, líbí se mi hry,
které tady jsou.“

Tradičně se také letos konal již 7. ročník oblíbené
akce pro děti „Fini-miku-šou“, s názvem „Zimní
království“. Ve středu 29. 11. 2017 celkem 309
lidí zaplnilo Kulturní dům v Chotěbuzi.

Ferda Kyjonka, 5 let
„Těším se na Mikuláše a na
dárečky.“

Také děkujeme za odvahu odpovídat na
zvídavé otázky. Máme radost, že máte
radost!
04 - 2017
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Lenka Kantorová

Pomáháme po celý rok
To, že nejsme lhostejní k potřebám kolem nás,
dokazuje i fakt, jak a kde jsme letos opět pomáhali. V minulém čísle Finidraku jsme si připomněli, že naším hlavním cílem je podporovat
především děti, studenty a místní organizace
věnující se dětem. Dlouhodobě však také spolupracujeme s organizacemi s celonárodní i mezinárodní působností. Podívejte se spolu s námi,
koho a jak jsme v roce 2017 podpořili.
1. Podporujeme vzdělávání
Papír školám zdarma - po celý rok jsme opět darovali papír
mateřským i základním školám a neziskovým organizacím, které
pracují s dětmi a mládeží. Zbytkový papír z naší tiskárny děti využívají k pracovním a výtvarným činnostem. Během letošního roku
od nás papír obdrželo celkem 16 škol z našeho města a blízkého
okolí. Dětem ve školách jsme tak předali již téměř 4 tuny papíru.
Exkurze - během roku 2017 jsme v naší tiskárně provedli 26 škol.
Žáci základních i mateřských škol při hodinové komentované
prohlídce shlédnou celý proces výroby knihy v našich výrobních
prostorech za plného provozu. Tyto exkurze mají u dětí i pedagogů velký pozitivní ohlas.
Maskot o. s. v naší tiskárně již tradičně tiskneme zdarma školní
časopis SZOK – Szkolne okienko - pro těšínskou ZŠ s polským jazykem vyučovacím. Do časopisu, který vychází čtyřikrát ročně
a vydává jej sdružení rodičů a přátel Maskot, přispívají především
samotní žáci.
Albrechtova střední škola - jako generální partner školy společně propagujeme polygrafický obor a zároveň posilujeme lepší
uplatnění studentů na trhu práce. V září 2017 byl na škole otevřen
nový obor „Tiskař na polygrafických strojích", v rámci kterého
zajišťujeme odbornou výuku na škole včetně dodání pomůcek
zdarma. V průběhu roku k nám studenti chodí na praxi a o letních
prázdninách studentům nabízíme možnost brigády.
Během roku mnoha způsoby podporujeme akce školy. Jednou

Zvonek v Českém Těšíně. Činnost souboru je velmi bohatá, účinkuje na mnoha kulturních
a společenských akcích města i okresu. Pěvecký sbor Zpívata se zapojuje i do soutěží, na
nichž získal během svého působení celou řadu ocenění.

z nich je soutěž simulace výběrového řízení s názvem „Hledám
práci“, u jehož zrodu v minulosti stál pan Drahoš. Byli jsme součástí hodnotící komise a vítězům předali věcné ceny, které jsme
do soutěže zdarma poskytli.
Odměny jsme poskytli také vítězům prestižní Celostátní soutěže
hotelových škol v cizích jazycích a ke konci roku jsme se zúčastnili
slavnostní akce Juvenálie v Těšínském divadle, kde byli oceňováni nejlepší studenti školního roku. Ti od pana Drahoše obdrželi
gratulaci i věcné dary.
Albrechtovu střední školu podporujeme také tiskem materiálů
zdarma.
Rocket Club Silesia
Naše tiskárna FINIDR dlouhodobě podporuje činnosti klubu
raketových modelářů Rocket Club Silesia Olza v Českém Těšíně
pravidelnými finančními i materiálními dary, ne jinak tomu bylo
letos. Jaké byly letošní úspěchy raketových modelářů, nám popsal
Mgr. Petr Roszak, předseda RCSO Český Těšín.
„Těšínský RCSO je druhým největším klubem v naší republice. Má
skvělé instruktory i rodiče, a proto je schopen pořádat Mistrovství
republiky a Světové poháry. Letošní rok je pro klub významným,
jelikož oslavíme v prosinci 10. výročí jeho vzniku. Je to rok plný
úspěchů. Na MČR žáků v červnu v Krupce jsme získali 3 tituly, tři
druhá místa a dvě třetí. V tříkolovém Mistrovství České republiky
naši svěřenci vybojovali dva mistrovské tituly, dvě druhá místa
a tři třetí. Kromě toho máme tří reprezentanty republiky, kteří
v srpnu příštího roku budou hájit barvy republiky na Mistrovství
světa v Polsku ve Włocławku.
Vyvrcholením roku byl Světový pohár, který probíhal ve dnech 16.
a 17. září v Milíkově u Jablunkova. Tento rok nám nepřálo počasí,
ale raketoví modeláři i v takovém počasí závodí. Účast byla velmi
dobrá, startovalo 60 závodníků ze sedmi států (Běloruska, Estonska, Polska, Slovenska, Rumunska, Velké Británie a Česka).
Z tohoto místa chci upřímně poděkovat panu Ing. Jaroslavu
Drahošovi za péči, kterou věnuje Raketovému klubu. Bez této
materiální a finanční pomoci by náš klub nikdy nedosáhl takových
úspěchů.“
V prosinci jsme jako každý rok mladým modelářům a jejich
rodičům uspořádali slavnostní setkání v kavárně Avion, kde byly
vyhodnoceny úspěchy uplynulého roku. Akce se zúčastnil i pan
Drahoš, který ocenil desetileté úspěchy modelářů. Vše jsme organizačně zajistili, financovali i poskytli věcné dary. Po celou dobu
přítomné skvěle obsluhovali studenti z Albrechtovy střední školy.

2. Mimoškolní aktivity
Celé Česko Čte dětem – posláním obecně prospěšné společnosti
Celé Česko Čte dětem je prostřednictvím každodenního společného čtení budovat pevné vazby v rodině. Protože se plně ztotožňujeme s touto vizí, jsme i nadále hlavním partnerem pro věcné dary
a dlouholetým podporovatelem.
Zpívata – i v tomto roce jsme finančně podpořili dětský pěvecký
sbor Zpívata, který vznikl už v roce 1986 na Základní škole Pod
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Klubsten Karviná - FINIDR mediální partner akce „OSTRAVA se baví" - tiskem propagačních materiálů jsme opět podpořili kulturně charitativní akci "OSTRAVA se baví" určenou
pro děti, mládež a hendikepované, pořádanou oddílem stolního tenisu dětí a mládeže
KLUBsten Karviná. Již 12. ročník akce se uskutečnil za účasti dětí z dětských domovů,
stacionářů a divácké veřejnosti.

3. Naši zaměstnanci pomáhají
Vánoční jarmark chráněné dílny Puntík - prosinci tohoto roku se v prostorách recepce
naší tiskárny opět prodávaly výrobky chráněné dílny Puntík. Naši zaměstnanci si mohli zakoupit krásné ručně zhotovené výrobky, které ve svém prodejním stánku zaměstnankyně
PUNTÍKu nabízely. Jsme rádi, že jsme pomohli zviditelnit šikovnost a tvořivost hendikepovaných lidí a tímto způsobem chráněnou dílnu PUNTÍK podpořit.

4. Sociální oblast
Zdravotní klaun – s touto široce uznávanou
neziskovou organizací jsme navázali spolupráci v roce 2016, protože věříme, že poslání
Zdravotních klaunů přinášet úsměvy tam, kde
převažuje smutek a nejistota, má obrovský
význam. Letos jsme se finančně spolupodíleli
na tisku knížky příběhů Zdravotních klaunů
s titulem Malé zázraky II. Velmi si vážíme toho,
že i díky nám může úsměv putovat tam, kde je
nejvíce potřeba.
Babybox – osud nechtěných dětí nám není
lhostejný, proto jsme opět letos finančním
darem podpořili provoz babyboxů, jejichž dvířky tak prošlo do nového života již 160 děťátek.
Jsme rádi, že také díky našemu daru se odloženému děťátku dostane veškeré zdravotní
péče a sociální pomoci.
Společností pro podporu lidí s mentálním postižením SPMP ČR pobočný spolek Havířov
– na akce pořádané pro hendikepované děti a mládež jsme věnovali věcné dary. Radost
jsme tak udělali například poskytnutím dárečků na meziměstský turnaj ve stolním tenise
nebo do tomboly na Okresním společenském plese pro mládež s mentálním postižením.
Největší odměnou jsou pak pro nás rozzářené úsměvy obdarovaných, které nám zasílají
na svých fotografiích.

5. Kultura
Letos jsme podpořili akci Městské knihovny Český Těšín, která ve spolupráci s těšínským
InfoPointem v rámci Mezinárodního festivalu Čtení nad Olzou společně s námi zorganizovala exkurzi v naší tiskárně. „Jak se vyrábí kniha“ se přišli podívat lidé z našeho města
a okolí. Ohlasy na průběh exkurze byly velmi pozitivní, což nás velmi těší.
KaSS Střelnice - díky naší finanční podpoře jsme se stali generálním partnerem festivalu
Svátek tří bratří. Na náměstí našeho města probíhaly třídenní oslavy a po celou dobu
festivalu mohli návštěvníci shlédnout krátký video spot představující naši tiskárnu FINIDR,
který byl promítán na LCD obrazovkách.

Pomáhat má smysl, proto již teď víme, že v podpoře budeme
pokračovat i v dalším roce.
04 - 2017

Jsme rádi, že stále
častěji využíváte náš
interní informační
portál pro zaměstnance.
Shrnuli jsme pro vás pár aktuálních údajů.
Máme:
• 289 uživatelů IPZ

• 150 uživatelů elektronických
výplatních pásek

Top 3 střediska s největším
počtem uživatelů a shlédnutí:
• knihárna
• tisk
• údržba

A co vás nejvíce na IPZ zajímá?
Top 3 reporty od začátku IPZ:
• obědy
• bagety
• kávy

I nadále se budeme
snažit informační
portál pro vás zlepšovat. Nově tam
můžete najít roční
přehled o svých benefitech. Věříme, že
další příznivci IPZ
tak budou dále přibývat.
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5 otázek pro…

V polygraﬁi jsi
tzv. nováček, jak se Ti
zamlouvá práce tiskaře?
Je to fajn práce, která mě rozhodně baví. Vypadá
jednoduše, ale je to úplně naopak. Člověk musí dávat
opravdu pozor na všechno a musí si být svou prací 100% jistý.

Čeho bys chtěl
docílit ve FINIDRu?
Rád bych se naučil tisknout.

Máš nějaké životní motto, kterým se řídíš? Jaké?
Ano, vždy jsem hlavně sám sebou.
Kdybys chytl zlatou rybku a měl tři přání, jaké by to byly?
No, kdybych měl tři přání, která se opravdu splní, tak bych tady určitě nepsal.
Ale nejsme v pohádce. Takže jestli něco chci, tak si zatím musím jít.
Jak nejraději trávíš svůj volný čas?
Svůj volný čas rád trávím s přáteli. Taky si rád zajdu do kina anebo taky
neuškodí úplně vypnout a skončit doma u telky.
Kdybys měl možnost něco na dnešní době změnit,
co by to bylo?
Něco změnit? Asi nic. Chaos je a bude pořád a lidi
budou pořád stejní. A nejsem miss, abych psal
„Chci světový mír“.

Změnil bys něco na své pozici?
Asi ne.
Co děláš ve svém volnu?
Volný čas trávím s přítelkyní, kamarády
a rád se hrabu v autech.
Kde by ses chtěl podívat
na dovolenou?
Do Thajska, na Bali.
Máš tajné přání, jaké?
Nejspíš vyhrát sportku.

Jak dlouho
pracuješ jako tiskař?
2 roky ve FINIDRu, ale jinak 35 let.

o nás

Jak ses
dostal k polygraﬁi?
V Polsku, náhodou. Měl jsem
jako obchodní zástupce přestávku
v práci, která trvala 5 měsíců, a známý mi
řekl, že se v jedné výrobní hale staví Heidelberg
speed master XL, a tak jsem poslal žádost a obdržel
jsem pozici pomocníka tiskaře.

Jaké změny v procesu tisku bys ve FINIDRu
udělal, z pozice zkušeného tiskaře?
Co nejšetrnější manipulaci s papírem, před i po tisku. Odbourání
prostojů z přesčasů a dotisku poškozeného materiálu.

Jak jsi spokojený s novou pozicí?
Začínal jsem jako pomocný tiskař. Nyní jsem už na pozici
tiskaře, kde chci dále rozšiřovat své zkušenosti v tisku
a v obsluze různých typů tiskařských strojů.

Máš rád tattoo?
Ano, vkusné a něco vypovídající.

Líbí se Ti v Českém Těšíně?
Ano, líbí, hlavně historické náměstí.

Řekni ještě něco o sobě.
Jsem Čechoslovák srdcem i duší.

Změnil bys něco ve FINIDRu?
Myslím, že více dalších změn zatím nepotřebujeme.
Musím se přizpůsobit nejdříve těm stávajícím.
Jaký je tvůj nejoblíbenější ﬁlm?
Trilogie Star Wars.
Prozraď nám něco o svých zájmech.
Moc rád chodím po horách, všeobecně si rád
užívám života, ale mám také druhou
tvář: počítačové týmové hry např.
World of Tanks atd.

Matěj Kořený
tiskař

Dominik se ptá
Janusza Jerzego
Nowickiego

se zeptal

Honzy Bajtka
tiskaře

tiskaře

Janusz se ptá
Borise Lobotky
Foto a graﬁka: Lukáš Duspiva

tiskaře

Honza se ptá
Dominika Moje
pomocného tiskaře
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Šárka Adamčíková

Kukátkem...

Jak jste spokojeni

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

Roman Sebastian Wojacki

(týmový strojník ve výrobě - závěs)
„Jsem tady spokojený. Nikdy jsem v tiskárně nepracoval, a i když to bylo pro mě ze začátku těžké, tak
jsem věděl, že to zvládnu. Kolektiv a spolupráce je
super. Děkuji Petrovi Tománkovi za perfektní zaučení a vysvětlení a kolegyním na lince za spolupráci.“
Adam Granda
strojník ve výrobě

Markéta Klusová
dělník ve výrobě

Jan Kopeć
mistr údržby

Žaneta Martynková
referent zákaznického
servisu

Krzysztof Józef Matloch
tiskař

Petr Nytra
týmový strojník ve výrobě

Radim Roszka
obchodník

Iveta Rucká
dělník ve výrobě

Iveta Sikorová
sekretářka

Petr Rohel

(mistr tisku)
„Velice se mi tady líbí, protože od mládí mám
rád knížky a rád čtu. Když jsem tady zjistil,
kolik je s každou knížkou práce, tak o to více
si jich vážím a ještě raději čtu. Na FINIDRu
se mi líbí, že jde o českou firmu a člověk je tu
člověkem a ne jen výrobní položkou.“

Markéta Klusová
(dělník ve výrobě)

„Jsem tady nadmíru spokojená. Hodně mi pomohla
Monika Smazová, která mi ukázala všechny fígle na
bigovačce. Zaučuji se teď na lepičce a Iveta Kičová mě
zaučuje skvěle. Moc jim oběma děkuji. Na směně jsem si
zvykla. Nikdo tady po mě nekřičí. Výplata chodí včas
a pravidelně. Když to porovnám s minulou prací, tak
z FINIDRu chodím domů v klidu a usínám bez stresu.“
Vladimír Sokolík
týmový strojník ve výrobě
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Aneta Kornelia Stefkov
dělník ve výrobě

Karolína Vlčková
strojník ve výrobě

Finidrak

04 - 2017

29

ko
v

Markéta Chr

Ester Ondrúš
vá

Ella Wałacho
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blahopřejeme k jubileu
jsou tady s námi
Tomáš Brozda, tisk
Jaromír Salamon, tisk
Beáta Dziurová, knihárna
Tomáš Siuda, tisk
Alena Becková, tisk
Šárka Brudná, knihárna
Milada Kohutová, knihárna
Monika Smazová, knihárna
Lucie Benková, knihárna

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

...rosteme díky Vám!
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Eva Václavková, knihárna
Jaroslav Drahoš Ing., jednatel
Marcela Filipcová, tisk
Eva Poláková, tisk
Michal Broda Ing., finance
Monika Nohová, knihárna
Tomáš Brozda, tisk
Kamila Jendrulková, předtisková kontrola
Markéta Klusová, knihárna
Jiří Matuszek, prodej
Božena Suchá, knihárna
Bogdan Wałach, knihárna
Magdalena Barbara Huczek, knihárna
Veronika Šedová, knihárna
Jakub Czudek Mgr., správa majetku
Eva Kostková Mgr., zákaznický servis
Dawid Marcin Michnik, tisk
Tomáš Šebesta, údržba strojů
Daniel Heczko, tisk
Libor Salyk, knihárna
Jana Šugová, knihárna
Finidrak

KDY: v pátek 22. 12. 2017 od 18:00 hodin
KDE: KaSS Střelnice Český Těšín
PROGRAM:
• 17:30 - 18:00
• 18:00 - 18:05
• 18:05 - 18:15
• 18:15 - 18:25
• 18:25 - 18:45
• 18:45 - 20:45
• 20:45 - 21:00
• 21:00 - 22:00
• 22:00 - 22:30
• 22:30 - 23:15
• 23:15 - 23:45
• 23:45 - 0:30
• 0:30 - 2:00
•
2:00

Příchod hostů
Slavnostní zahájení
Přivítání a shrnutí roku 2017
Zaměstnanec Fair Play - vyhodnocení
Hudební soutěž
DJ Jiří Halák
Předání šeku - dobročinnost
DJ Jiří Halák
Tombola + výherce fotosoutěže „Kde všude se čte Finidrak“
ABBA „revival“
DJ Jiří Halák
Boney M „revival“
DJ Jiří Halák
Závěr
V průběhu celé akce se můžete těšit na tradiční občerstvení.

Doprovodný program:

JAZZ CLUB:

• Fotokoutek

• 18:00 - 02:00 DJ Petr Olšák

tudy z nudy

Jitka Hejtmánková

Dagmar Kempná

Výroba desek, zavěšování, zušlechtění

Žďárské vrchy

V tomto článku vás zavedu do nádherného koutu Vysočiny, do kterého se moc ráda a často vracím.
Zelené srdce Česka, Chráněná krajinná oblast,
přírodní rezervace Žákova hora, roztroušené
skalní útvary vyčnívající ze zalesněných kopců
(Devět skal, Čtyři palice, Dráteničky, aj.), velké
množství vodních ploch (rybník Velké Dářko, Pilská nádrž, Milovský rybník, atd.), poutní kostel
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře
nad Sázavou zařazený v seznamu UNESCO,
soubor staveb lidové architektury na Veselém
kopci u Hlinska, pohádková vesnička Podlesí,
ráj všech druhů turistiky, dějiště mezinárodních
sportovních událostí zejména biatlonu,
a v neposlední řadě skvělé místo k odpočinku
ale i aktivní dovolené… to všechno jsou Žďárské
vrchy.

na konec

Pojďme si společně projít několik dalších termínů souvisejících s knižní deskou, závěsem a zušlechtěním.
Jejich vysvětlení naleznete v následující tabulce:

Zajímá vás, jak Žďárské vrchy získaly svůj název? Původní pralesní jedlobukový les byl
ve středověku ždáren, tedy vypalován. Samotný název taky napovídá, že rovina není
typickým prvkem této jedné z ekologicky nejzachovalejších oblastí v ČR. Nenajdete
zde sice žádné velehory, nejvyšší vrchol Devět skal má 836 m n. m., ale za to krásných
výhledů z kopců a skal je tu požehnaně.
Možností, jak objevit krásu Ždárských vrchů na kole, je samozřejmě spousta. Já se s vámi podělím
o jeden 67 km dlouhý silniční
okruh, který může posloužit jako
inspirace pro vaši dovolenou
nebo prodloužený víkend. Některé z vás jsem možná už odradila
délkou trasy. Není to ale nic, co by
se nedalo zvládnout pohodovým
tempem za 1 den, a to nemusíte
být žádný závodník.

ČESKY

VÝZNAM POJMU

POLSKY

ZNACZENIE

knižní deska

ochrana knižního bloku; dva přířezy a hřbetník
jsou spojeny potahem

okładka oklejana

podstawowy element oprawy twardej; dwie
okładziny i grzbietówka są połączone okleiną

potah

svrchní materiál, kterým jsou opatřeny
(potaženy) knižní desky

okleina

materiał łączący wszystkie elementy okładki okładzinę przednią, tylną i grzbietówkę

přířez

vyztužení knižní desky, nejčastěji lepenkový

okładzina

element usztywniający okładzinę oprawy
złożonej, najczęściej tekturowy

hřbetník

kartonový (lepenkový) pásek umístěný ve
středu knižní desky mezi přířezy; vymezuje šíři
hřbetu

grzbietówka

pasek kartonu (tektury) stosowany jako
wewnętrzne usztywnienie grzbietu książki

lepenka

silný papír o plošné váze (gramáž) nad 250
g/m2 vznikající slisováním několika vrstev za
mokra

tektura

najgrubszy materiał papierniczy; powstaje
przez sklejenie od dwóch do kilku warstw
masy papierniczej

stužka

tenká barevná pletenina z umělého hedvábí,
které slouží pro označování stran v knize

zakładka

dodatkowy element wkładu, służący do zaznaczenia danej stronicy

kapitálek

ozdobná lemovka z bavlny nebo umělého
hedvábí, která se lepí na okraje knižního bloku
jako estetický doplněk

kapitałka

taśma tkana z bawełny lub włókien sztucznych, która poprawia estetykę oprawy

zavěšování

proces, při kterém dochází ke spojení knižního
bloku a knižní desky; výstupem po zavěšení je
pevná vazba

zawieszanie

proces połączenia wkładu z okładką; końcowym produktem jest oprawa twarda

kanta

přesah knižní desky přes knižní blok

kancik

powierchnie wystające poza wkład; okładka
ma większe wymiary niż wkład

přebal

ochrana knižních desek, plní zejména
reklamní funkci

obwoluta

okładka ochronna zakładana na właściwą
okładkę książki, mająca zagięte brzegi
(skrzydełka), zachodzące na wewnętrzne
strony okładzin okładki

laminování

povrchová úprava potiskovaného materiálu
nanesením laminační fólie; zvyšuje odolnost
materiálu proti vlhkosti, znečištění nebo
mechanickému poškození

laminowanie

pokrywanie powierzchni laminatem dla uzyskania dodatkowych odporności, np. odporności na wilgoć czy odporności mechanicznych
lub dla efektów dekoracyjnych

reliéfní ražba

materiál získává reliéfní efekt tvarováním
pomocí dvou forem - matrice a patrice

tłoczenie
wypukłe

charakteryzuje się tym, że uzyskuje się efekt
relief; do tego tłoczenia potrzebna jest forma
oraz matryca do tłoczenia od spodu

sleporažba

vtlačování motivu do materiálu pomocí raznice; může se použít ražba bez fólie nebo
s razící fólií

tłoczenie wgłębne

wykonywane jest jednostronnie za pomocą
formy; może być bezbarwne lub z użyciem folii
do tłoczenia

Plán trasy

Žďár nad Sázavou - Pilská nádrž (0 km) – Světnov (8 km) – Herálec (17 km) – Svratka
(22 km) – Křižánky (26 km) – Milovy (29 km) – Sněžné (33 km) – Kadov (37 km) – Fryšava pod Žákovou horou (40 km) – Tři Studně (43 km) – Vlachovice (45 km) – Nové Město
na Moravě (50 km) – Petrovice (52 km) – Slavkovice (55 km) – Veselíčko (57 km) – Žďár
nad Sázavou - Pilská nádrž (67 km)
Pokud vás láká zažít na této trase přátelskou atmosféru v každoročně narůstajícím pelotonu nadšených cyklistů v čele s mistrem světa na vysokém kole Pepou Zimovčákem,
naplánujte si váš výlet na konec července. Pravděpodobně se tam potkáme. V tu dobu
se totiž koná cykloakce pro širokou veřejnost „Na kole dětem Žďárskými vrchy“ a její
výtěžek putuje k onkologicky nemocným dětem. Na této akci je fajn mimo jiné i to, že
komu se nechce absolvovat celý okruh, může se připojit v podstatě kdekoli.
Touto oblastí prochází nemálo turistických značených tras. Jestli tedy nejste příznivci
jednostopého nemotorového vozidla, můžete objevit kouzlo Žďárských vrchů i pěšky
a v zimě zase na běžkách.
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na konec

David Valíček

Jehněčí kolínko

s francouzskou zeleninou a dijonskou bramborovou kaší (4 porce)

Francouzská
zelenina

160 g cuketa
100 g lilek
120 g červená cibule
100 g paprika
1 polévková lžíce rajčatový protlak
80 ml červené víno
sůl/pepř (dle chuti)

Dijonská bramborová kaše
800 g brambory
130 ml mléko
60 g máslo
1 polévková lžíce dijonská hořčice

Postup

Kolínko osolíme a opepříme. Opečeme jej ze všech stran a odložíme bokem. Na oleji opečeme dozlatova nahrubo nakrájenou zeleninu. Poté přidáme rajčatový protlak a zalijeme
červeným vínem. K zelenině přidáme opečená kolínka a přelijeme do ¾ vodou. Dusíme
pomalu pod pokličkou, asi 2 – 3 hodiny, do měkka. Hotová kolínka vytáhneme a odložíme
je bokem. Šťávu z masa zredukujeme na polovinu a přecedíme přes jemný cedník.

Francouzská zelenina

Zeleninu nakrájíme na kostky cca 1 cm x 1 cm silné. Nahřejeme
pánev, přidáme olej a postupně opečeme zeleninu dozlatova.
Nakonec přidáme lžíci rajčatového protlaku, přelijeme vínem,
okořeníme a zprudka provaříme.

Dijonská bramborová kaše

Nakrájíme brambory na kostky a uvaříme
do měkka v osolené vodě. Po uvaření vodu
slijeme. Zvlášť v kastrůlku svaříme mléko
s máslem. Touto směsí přelijeme brambory
a rozmixujeme do hladka. Nakonec přidáme
lžíci dijonské hořčice a okořeníme.

Přeji dobrou chuť!

Děkujeme Vám za přízeň v roce 2017
a přejeme vše nejlepší do nového roku 2018!

„S chutí na hory“
www.novapolana.cz

Foto: Lukáš Duspiva

4 ks jehněčí kolínko
200 g řapíkatý celer
300 g cibule
300 g mrkev
100 g česnek
20 g tymián
5 g bobkový list
150 ml červené víno
sůl/pepř (dle chuti)

Pozvánka

na 6. ročník firemní ligy
Hrajeme tradičně:

BOWLING
KDY: od ledna 2018
KDE: Sportovní a společenské středisko
Bowling a Squash
Svojsíkova alej, Český Těšín

BADMINTON
KDY: od ledna 2018
KDE: tělocvična Albrechtovy střední školy
ul. Tyršova, Český Těšín

Jaké jsou podmínky?
poplatek 50 Kč / osoba
u badmintonu si vezmi vlastní pálku

