
sobovat své nastavení tak, aby výsledný 
ořez produktu byl maximálně kvalitní.

Automatický vykladač
k řezacímu pracovišti
Wohlenberg
K řezačce Wohlenberg jsme dokoupili 
automatický vykladač, který rozřezané 
archy sám uloží na paletu a šetří tak síly 
řezači i čas, který byl dříve potřebný 
na ruční ukládání archů. Výsledkem tak 
jsou o něco méně unavení řezači na konci 
směny při větším množství nařezané 
produkce.

Šičky Aster 160
Zakoupili jsme také dvě starší šičky Aster 
160, jejichž technologii již dobře známe 
a díky nimž můžeme rozšířit kapacitu šití. 
Máme tak již k dispozici čtyři šičky Aster.

F i n i d r a k8

Tomáš Romanudálosti z tiskárny

Nové stroje

Současnému hektickému výrobnímu ob-
dobí předcházela neméně náročná přípra-
va při výběru dalších nových technologií, 
přípravy prostor pro ně a jejich samotné 
instalaci. Co vše jsme tedy nainstalovali 
a pořídili v posledních osmi měsících?

CTP Suprasetter 106
FINIDR, s.r.o. se rozhodl pořídit již čtvrté 
CTP, úspěšné řady Suprasetter, abychom 
za každých okolností dokázali dodávat 
tiskovým strojům dostatečné množství 
kovolistů. Před pořízením tohoto CTP 

byly také rozšířeny prostory provozu CTP, 
kompletně zrenovovány a upraveny tak, 
aby všechny čtyři CTP mohly efektivně vy-
rábět v mnohem příjemnějším prostředí 
než dříve.

Trojřez Müller Martini Solit
Nejstarší trojřez Wohlenberg, který byl 
ve FINIDRu od roku 2001, již vykazoval 
vyšší míru poruchovosti. Proto jsme se 
rozhodli pořídit trojřez nový. Po důklad-
ném výběru a otestování trojřezů všech 
tří hlavních výrobců padlo rozhodnutí 
na trojřez Müller Martini Solit, který byl 
připojen k lince Wohlenberg.
 
Jedná se o stroj nejmodernější konstruk-
ce, s plně automatickým nastavováním 
a velmi přesným řezem. Stroj díky servo-
technologii dokáže také za běhu přizpů-

V okamžiku, kdy čtete tento článek, se tiskárna FINIDR, s.r.o. nachází již upro-
střed hlavní sezóny a vyrábí na plný výkon.



má možnost u personálu vyzvednout 
ovladač a klimatizaci vypnout. 

Poslední náš dotaz byl, jaké jídlo Vám 
v současném jídelníčku chybí. Nejčas-
tějšími odpověďmi bylo RYBY, ZELENINA, 
SALÁTY, KOMPOTY, LUŠTĚNINY, MOUČ-
NÍKY. Také padly návrhy, aby bylo možné 
si nějaký zákusek nebo salát objednat 
za příplatek.  

Se současným dodavatelem jídla budou 
výsledky prodiskutovány. Budeme čerpat 
z Vašich námětů a pokusíme se o to, abys-
te byli i nadále spokojeni.

nahradí dvě staré baličky a bude umožňo-
vat jak jednotlivé, tak i skupinové balení.

Realizovat výše zmíněné instalace strojů 
při všech dalších změnách, které ve 
FINIDRu v uplynulých měsících probíhaly, 
nebylo vůbec jednoduché a vyžadovalo 
velké množství energie a nasazení všech, 
kteří se na výběrech a instalacích podíleli. 
Proto bych Vám za velmi dobrou spolu-
práci také chtěl velmi poděkovat. Bez Vás 
bychom to fakt nedali.
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Vaše 
spokojenost 
               je pro nás důležitá

Stravování se víc a víc stávalo terčem 
Vaší kritiky, především z důvodu fádnosti, 
stravy bez chuti, ale hlavně omezeného 
výběru a opakujících se jídel. Od nové-
ho dodavatele jsme očekávali výrazné 
zlepšení kvality dodávaných jídel, chutnou 
i pestrou stravu. Jak se změna k lepšímu 
podařila, se ukázalo ve výsledcích prove-
dené dvoudenní ankety s Vámi.
 
Ankety se účastnilo celkem 96 zaměst-
nanců (51% výroba, 49% THP). Z tohoto 
celkového počtu strávníků se v jídelně 
pravidelně stravuje 79 lidí (84%), 8 dota-
zovaných (6%) dochází na obědy pouze 
1 – 2x týdně, zbývajících 9 zaměstnanců 
(10%) se stravuje v jídelně pouze příle-
žitostně. Dále nás zajímalo, zda jste zazna-
menali změnu dodavatele jídla. Na tuto 
otázku 88 z Vás (92%) odpovědělo ano, 
navíc šlo o změnu pozitivní, 8 z Vás (8%) 
nezaznamenali změnu vůbec. K této otáz-
ce bych chtěla dodat, že „koluje“ firmou 
na nového dodavatele samá chvála, což 

Klížicí linka Wohlenberg
Pro zvýšení kapacity klížení a především výroby 
knižních bloků byla zakoupena starší klížicí a sná-
šecí linka Wohlenberg s integrovaným lepením 
předsádek a trojřezem Kolbus. Tato linka byla 
uvedena do provozu na začátku září 2014.

A co ještě letos přijde?
V polovině října dorazí druhá balička od firmy 
Kallfass, tentokrát Universa 800 servo. Jedná se 
o většího sourozence baličky Kallfass Universa 
500 Servo, která již dva roky spolehlivě a krásně 
balí naši hotovou knižní produkci. Nová balička 

Výsledky ankety hovoří jistě o všeo-
becné spokojenosti. Analýza počtu 
odebraných obědů týdně to jenom 
potvrzuje. Od 27. kalendářního týdne, 
tj. od začátku nového dodavatele, se 
zvýšil denní počet odebraných obědů 
průměrně o 20 porcí. 

samozřejmě velmi rádi slyšíme! 
Další dotazy směřovaly ke skladbě jídel-
níčku a celkové kvalitě jídla. Výsledky 
byly jednoznačné – 88 strávníků by 
oznámkovalo skladbu jídelníčku známkou 
1 nebo 2 (pozn. školní známkování), což je 
92% dotazovaných. V 5-ti případech (6%) 
byste dali známku 3. Známku 4 by udělili 
2 dotazovaní (2%). Co se týká celkové 
kvality jídla, nebyla udělena horší známka 
než 3. Celých 97% strávníků (93 zaměst-
nanců) byli s kvalitou naprosto spokojeni 
(známka 1 – 2), pouze ve 3 případech 
(3%) byla známka 3. 

Také nás zajímalo, zda je prostředí jídelny 
vhodné ke stravování a zda je personál 
příjemný a vstřícný. Jednoznačná odpo-
věď všech na obě dvě otázky – ANO. Pár 
připomínek přesto bylo, většinou k ven-
kovním prostorům a ke klimatizaci, která 
je v jídelně umístěna. Venkovní prostory 
budou určitě předmětem řešení, ke klima-
tizaci bych chtěla dodat, že kdokoliv z Vás 

události z tiskárny

text: Monika Latochová
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Na přelomu dubna a května tohoto roku se vedení FINIDRu rozhodlo vyhlásit 
výběrové řízení na nového dodavatele stravy. Důvodem byla 

jednak nespokojenost se stávajícím dodavatelem, ale rovněž nárůst stížností ohledně kvality. 
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F i n i d r a k

Maryla Adamčíková , foto: Lukáš Duspivaudálosti z tiskárny

Den otevřených dveří

Celkem čtrnáct průvodců a jedenáct organizátorů se postaralo o hladký průběh celého 
dne. Přípravy probíhaly již v průběhu léta a skloubit harmonogram přípravy náročné akce 
s dovolenými celého týmu nebylo zrovna jednoduché, a tak jsme rádi, že se samotný den 
otevřených dveří vydařil.

A jaký měl průběh?
U vstupu se shromažďovaly 
skupinky po 15 lidech a v pat-
náctiminutových intervalech se 
odebírali s průvodcem do výrobní 
haly. Zde se účastníci postupně 
seznámili s celým procesem 
výroby knihy od jejího začátku 
až po finální produkt. Na konci 
prohlídky se návštěvníci mohli 
občerstvit, případně vyzkoušet 
připravené zajímavé atrakce, to 
vše při pohodové hudbě.

Zajímavostí dne byla také pro-
hlídka hasičského vozu, u kterého 
asistoval maskot Hasík. Velkou 
atrakcí nejen pro děti byla mož-
nost vyzkoušet si „hasit na cíl“.

Nezapomněli jsme ani na naše 
bývalé zaměstnance, kterým 
jsme vyhradili samostatný stan 
pro posezení. Obdivovali nové 
stroje i krásný vstup, ale přede-
vším to, že na ně stále myslíme 
a kromě pravidelného zasílání fi-
remního časopisu je stále zveme 
na firemní akce. Celkem tiskárnu 
FINIDR, s.r.o. navštívilo 650 zvída-
vých hostů a my věříme, 

že se Vám nové, moderní prostory líbily, 
taktéž strojový park, vybavení i orga-
nizace celého dne a celkově jste si užili 
zajímavou sobotu.

Ti z Vás, kteří se do registrace již nedosta-
li, mohli využít nabídky napsat svůj poža-
davek na náš e-mail a my Vás při dalším 
konání Dne otevřených dveří oslovíme 
a přednostně pozveme.

Děkuji skvělým průvodcům:  
Monice Ocieczkové, Báře Ottnerové, 
Radce Mičanové, Zuzce Ciencialové, Sylvě 
Cekierové, Zdeňce Moravcové, Lucce 
Helsteinové, Táni Křivoňové, Davidovi 
Fronczkovi, Otovi Švrčkovi, Michalovi 
Strnadovi, Bronkovi Kantorovi, Michalovi 
Misiarzovi a Martinovi Černickému.

Dne 20. září jsme měli otevřené dveře 
do tiskárny pro naše zaměst-

nance a také pro širokou veřejnost. Den otevřených dveří obvykle 
organizujeme jen pro zaměstnance FINIDRu a jejich rodinné pří-
slušníky. Tentokrát, také u příležitosti 20. výročí tiskárny, jsme 
pozvali i obyvatele Českého Těšína a naše dodavatele.



Ohlasy účastníků:

Bohuslav Valenta, návštěvník:
„Protože jsem celý život pracoval ve stro-
jírenské firmě, přijde mi to hodně blízké. 
Konečně jsem pochopil, co všechno 
za tím stojí, než se z rukopisu stane 
opravdová kniha. Bylo to moc zajímavé 
a poučné, celá organizace je na výbor-
nou a je to velká odvaha udělat takovou 
akci v sezóně.“

Michal Strnad, hlavní mistr knihárny, 
průvodce:
„Dnešek hodnotím velmi pozitivně, 
hlavně co se týká nového vstupu, první 
dojem udělá hodně pro lidi. Nový vstup 
nás prezentuje jako moderní a prosperu-
jící firmu.“
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Dopis návštěvníka naší akce:

„Každý človíček nechal doma svých starostí pytlíček, prostě 
všeho nechal a na Den otevřených dveří v sobotu 20.9.2014 
do FINIDRu spěchal. I mi, přátelé vážení a milí, jste prohlíd-
kou Vaši tiskárny připravili krásnou chvíli. A vtip byl prostě 
v tom, že se mi tam líbilo jako hrom! Už to prostředí krásné, 
čisté a milé, kde Vaši zaměstnanci tráví tvůrčí prací naplně-
né chvíle. A přitom odborník žasne, laik se diví, že sto tisíc 
knih denně vyrobí tak málo lidí. A za těch dvacet let co ve 
FINIDRu uběhlo, kolik asi knih Vašimi stroji proběhlo! Malé 
tajemství výroby však to je, ta úžasná souhra člověka a stro-
je. Ale teď již slova dosti, FINIDR je prostě království lidského 
ducha, umu a tvořivosti. Při pohledu na to Vaše knižní dílo 
je až člověku u srdce milo, zvlášť když si uvědomí, že pouť 
každé Vaší knihy do světa začíná z našeho krásného Českého 
Těšína. A Vaše práce pro další léta ať se jen rozvíjí a vzkvétá! 
Karel Bruk, V Českém Těšíně, psáno v neděli 21.9.2014 
v 8 hodin ráno.“  Děkujeme.

Jana Walachová a Eva Sojková, 
bývalé zaměstnankyně:
„Je to tu pěkné i počasí vyšlo, setkali jsme se s ostat-
ními důchodci a těší nás, že pan Drahoš si na nás 
důchodce vzpomene. Málokterá firma se stará o své 
bývalé zaměstnance, jako FINIDR, děkujeme.“

Petr Kohut, tiskař:
„Je to perfektně připravený den, obdivuji všechny 
organizátory a průvodce, kterým patří velký dík. 
Také jsme potkali hodně důchodců, je vidět, že firma na ně myslí. Jedno doporučení pro další 
akce – rozdávat pořadová čísla u malování na obličej nebo u karikaturisty na vánočním 
večírku, aby se netvořily dlouhé fronty. Ale jinak není co vytknout.“

Milada Kohutová, dělnice ve výrobě:
„Dnes se mi tady líbí hudba, je suprová pro naše ročníky, pro děti jsou super atrakce a hlavně 
se obměňují. Nově jsou tu i hasiči. Chodíváme na firemní akce, protože si trochu odpočineme, 
jinak jsme pořád v práci. Chválíme pana Drahoše, že do těch akcí investuje a děkujeme.“

Lubomír Mazur, tiskař:
„Chtěl bych pochválit našeho průvodce, Otu Švrčka, za odborný a kvalitní výklad.  
Organizačně je to tu super zvládnuté, maximální spokojenost celé rodiny.“

Iveta Břinková, výstupní kontrolor:
„Je to super den, vynikající jídlo, fajn hudba, spokojenost se vším všudy.“

Vladislava Kašparová, směnový mistr tisku:
„Jsme úplně nadšeni, děti si vyhrají na skákacím hradě, malování na obličej je úžasné, jídlo 
je výborné. Jedinou drobnost bychom vytkli, a to, že TOI TOI jsou moc na očích. Jinak 
perfektní den, je třeba pochválit i lidi ve výrobě, byl tam perfektní pořádek, moc se snažili.“

Zdeněk Otta, návštěvník:
„Mně se vždy líbí, když jsou firmy 
otevřené, je hezké počasí a je se na co 
koukat. A tady se je na co koukat. Pře-
kvapil mě už jen ten předělaný vchod, 
je to vhodné k 20-ti letům, které slaví-
te, takže já jsem byl ohromen 
už začátkem.“

Zuzka Ciencialová, pracovník administ-
rativy obchodu, průvodce:
„Dnešek je úžasný, první mou skupin-
kou byli bývalí zaměstnanci a ti byli 
strašně milí, moc se jim líbily změny, 
které tady máme a jediné, co někte-
rým bylo líto, že se nemohli podívat 
na svá bývalá pracoviště, jako např. 
montáže nebo technologie.“

Milan Bosák, bývalý zaměstnanec:
„Vždycky se mi akce líbily, zajištění je dnes výborné, jsem spokojený se vším. Změny na hale 
mě překvapily oproti tomu, jak jsem tady pracoval a vstup je super.“

Kamil Pařenica, návštěvník, ředitel pobočky GECO Tabák, a.s.:
„Dnešek jsme pojali jako firemní exkurzi.  Je to tady výborné, gulášek skvělý, perfektní 
organizace. Zaměstnanci GECa ocenili, že pracují tam, kde pracují, když viděli, jaké je v hale 
horko a hluk. Chyběly nám na startu informace z čeho se kniha skládá, taková teorie, nebo 
informace týkající se čísel, ale jinak den hodnotíme jako skvělý. Díky, bylo to fajn.“

Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na náročné přípravě podíleli, a to jak 
jmenovaným průvodcům, tak organizátorům: Martině Stružinské, Beatě Drabíkové, Lucii 
Veverkové, Lence Kantorové, Ivetě Špakové, Renatě Wojakové, Krystyně Pukowské, Gabriele 
Kolomazníkové, Marcele Ćmielové, Tomášovi Klučkovi, Lukášovi Duspivovi.  Všichni obdrželi 
čokoládky „Dobrá práce“ od majitele, pana Drahoše.
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Monika Ocieczková, foto: Lukáš Duspivaudálosti z tiskárny

Nově v novém

Několik měsíců usilovné práce 
a my máme zcela nový, 

reprezentativní vstup. Líbí se Vám?

Mně ano a mám za to, že tato příjemná 
změna, která vznikala za plného provozu 
nás všech, jistě nenechá nikoho na pochy-
bách, že se FINIDR stále mění k lepšímu.

Šedé průmyslové barvy zateplilo i zjem-
nilo umělecké dílo ve tvaru stromu, vyře-
zaného panem Leszkem Sikorou z Lomné. 
Dřevěný, více než 2 metry vysoký, strom 
symbolizuje životní prostředí a my díky 
stromům můžeme vyrábět knihy. 
Strom = papír = knihy. 



Nový koutek pod schodištěm, který je vymalován žlutou barvou, 
nabízí místo pro odpočinek na pohodlné sedačce. Využijí ji jak 
naši zaměstnanci, tak návštěvníci.

Televize, na které běží video o naší tiskárně a také různé infor-
mace a prezentace slouží jako další informační kanál pro zaměst-
nance, klienty či návštěvníky naší tiskárny. Další novinkou jsou 
turnikety pro vstup do výroby, díky kterým evidujeme pohyb osob 
ve výrobě.

K naší letošní dvacítce jsme si v podobě nového vstupu nadělili 
pěkný dárek.

Jediné, co jsme v nové vstupní hale zachovali, je náš nejstarší stroj. Najdete 
jej přímo u vstupu. Jedná se o řezačku Karl Krause z Leipzigu a pochází 
cca z roku 1921.

Malbu obrazu knihy ve tvaru srdce si vzali na starost pánové PaintSkillers 
z Frýdku-Místku, která se jim moc povedla.
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Trendy v polygrafii se stále vyvíjejí a naším 
úkolem je nabídnou klientům vždy něco 
nového. Výběr produktových novinek 
proto probíhá ve spolupráci s technologií 
a nákupem od konce předešlého ročníku 
veletrhu. Je to z toho důvodu, že novinky 
v produkci, které by oslovily širší skupinu 
nakladatelů, je potřeba vybrat dobře. 
Promyslet výrobu do posledního detailu 
a následně umět kvalitně a včas vyrobit, 
aby se k nám klienti vraceli a následující 
novinky přijali s důvěrou. 

Naše tiskárna se na veletrhu prezentuje 
ve svém vlastním stánku a jsme také sou-
částí expozice České republiky. Ve stánku 
České republiky máme umístěn reklam-
ní banner, kterým zveme návštěvníky 
veletrhu do našeho samostatného stánku. 
Také zde vystavujeme naše nejzajímavější 
knihy s cílem zaujmout návštěvníky, oslo-
vujeme je také prostřednictvím našeho 
katalogu a letáku.

FINIDR ve Frankfurtu

Součástí veletrhu je také celá naše expo-
zice, rohový stánek FINIDR, umístěný již 
tradičně v hale č. 4.0 na místě označeném 
C57. Letošní změny ve stánku jsou estetic-
ké, odlehčili jsme výstavu knih a věříme, 
že se návštěvníkům bude líbit. 

Rozšíření našeho strojového parku bu-
deme prezentovat novým 3D layoutem 
výroby a na veletrhu našim klientům také 
připomeneme důležité 20. jubileum, 
které v letošním roce slavíme.

A co čeká na veletrhu naše obchodníky? 
Přípravy na obchodním úseku vrcholí 
a naše obchodníky čeká mnoho jednání 
s našimi současnými klienty a také akvizi-
ce nových nakladatelství a print mana- 
gerů z celé Evropy. Obchodní tým, letos 
opět pod vedením Miroslava Klose, 
bude zastupovat Romuald Siwek, Martin 
Valenta, Sylva Cekierová, Míša Jaškovská, 
Barbora Ottnerová, Martin Štourač, 
Veronika Koteková a Jitka Hejtmánková.

Náš obchodní tým na veletrhu povede 
mnoho důležitých jednání, která ovlivní 
produkci příštího roku. Věříme, že naše 
heslo „Vždy kvalitně a včas“ bude pro 
naše klienty stále zárukou výborné práce 
v dohodnutém termínu.

Každoroční největší knižní veletrh ve Frankfurtu 
začíná v období, kdy je léto dávno 

pryč a máme tady podzim. Letošní termín konání veletrhu připadl 
na 8. až 12. října, ale přípravy na obchodním úseku probíhají již
minimálně půl roku předem.
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aktuálněMonika Ocieczková



Zeptali jsme se, co konkrétně naši zaměstnanci berou jako přida-
nou hodnotu ze školení:

Marek Benkovský
tiskař

„Školení stálo za to. Dozvěděli jsme se spoustu nových věcí o špič-
kových strojích XL. Výsledkem v praxi je například vytvořená kniha, 
tzv. karta vad, kde jsou jednotlivé problémy znázorněné a způsob, 
jak je odstranit a jak donastavit stroj. Rovněž jsme vyřešili některé 
opakující se problémy s dalšími středisky.“

Dagmar Suszková
strojnice

„Se školením jsem byla spokojena. Nejvíc se mi líbil přístup lektora 
k lidem. Naučili jsme se, jak přistupovat k řešení problémů, a to je 
zásadní.“  

Žaneta Strnadová
obsluha knihařských strojů

„Školení bylo zajímavé a poučné. Více jsme se s účastníky poznali. 
Lektoři s námi rozebírali různé otázky.“

Michaela Ondruchová
obsluha knihařských strojů

„Byl to úžasný zážitek, seznámila jsem se s více lidmi z THP ve FI-
NIDRu, což bych normálně neměla šanci. Protože se jinak spíše 
míjíme. Na školení jsem nabyla nové vědomosti, které používám 
v praxi. Hlavně jsem se naučila komunikovat a vidím FINIDR jiný-
ma očima než předtím. Nyní se více zapojuji do řešení problémů 
a také funguji jako pomoc při řešení problému ostatním. Lidé mě 
berou jinak.“
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Maryla Adamčíkováaktuálně

Odborné vzdělávání na knihařských a tiskových strojích, kterého se naši zaměstnanci 
z řad tiskařů, strojníků a dělníků zúčastnili, proběhlo v uplynulém období. 

Projekt EU
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Monika Latochováaktuálně

ŠALOM ISCAR

V červnu  letošního roku se mi 
naskytla jedinečná pří-

ležitost navštívit izraelskou firmu ISCAR  a zúčast-
nit se technického semináře pořádaného touto 
společností. 

ISCAR byl založen v roce 1952 ve městě Naharyia izraelským 
podnikatelem Stefem Wertheimerem a patří již řadu let ke světové 
špičce v oblasti vývoje, výroby a celosvětové distribuce obráběcích 
nástrojů a řezných materiálů. Na samém počátku 
podnikání se jednalo o firmu, která fungovala 
v jedné v malé „boudě“ v místě Wertheimerova 
bydliště. Postupně však rostla, rozvíjela se, vznikl 
první výrobní závod, v 60. letech pak došlo k roz-
šíření výroby a v roce 1990 se ISCAR přemístil 
do Tefenu, kde je dodnes. 

ISCAR Ltd. je také největší z 15 společností pat-
řících do skupiny IMC (International Metalwor-
king Companies), jejímž majitelem je Warren 
Buffett, americký miliardář, investor, obchodník 
a filantrop. ISCAR má řadu svých zastupitelských 
organizací a výrobních závodů po celém světě 
– například v Severní a Latinské Americe, Asii, 
Austrálii nebo jižní Africe. K této skupině patří i výhradní zastupitel-
ská pobočka pro Českou republiku v Plzni a samostatná sesterská 
pobočka na Slovensku.

Vraťme se ale zpět k semináři. První den byl zahájen focením jed-
notlivých skupin účastníků z Itálie, Francie, Korey, České republiky 
a Slovenska. Po příjezdu nás přivítali zástupci ISCARu, kteří byli 
našimi průvodci celým seminářem. Českou republiku vedl Andrei 
Petrilin, technický ředitel. Zahájení semináře, uvítání ve firmě 
a úvodní přednášku o informacích a filozofii firmy ISCAR si vzal 
na starost Jacob Harpaz – výkonný ředitel ISCARu a také prezident 
skupiny IMC. 

Mimo jiné jsme se dozvěděli, že ISCAR zaměstnává celkem 6000 
lidí, z toho 50% v Tefenu, že 99% produkce je exportováno nebo 
že v roce 2013 dosáhla společnost obrat ve výši 2,5 miliardy EUR. 

Maximální důraz se klade na výzkum a vývoj, ročně se vydá na tuto 
oblast 5 – 6% zisku. Je zajímavé, že z celkového portfolia nabízených 
produktů není žádný starší než 5 let. 

Vše podléhá inovativním procesům a patentům. Inovativní myšlení 
je jedním z klíčových pilířů strategie, díky kterému je ISCAR silně 
progresivní a rostoucí. ISCAR používá pro své produkty nejnovější 
materiály, má své expertní týmy pro různé obory strojírenství. Jejich 
řezné nástroje využívá například letecký nebo automobilový prů-
mysl, ale i zdravotnictví, konkrétně stomatologie. 

Stejně důležitý jako výzkum, vývoj nebo 
inovace je pro společnost ZÁKAZNÍK. ISCAR 
reaguje na celosvětový trend ve firmách, kdy 
v případě 24 hodinového provozu ve výrobě 
připadá 65 % času na samotnou produkci 
a zbývajících 35 % tvoří prostoje. V případě 
partnerství s ISCAR tak výrobním společnos-
tem garantují v 1. roce partnerství snížení 
výrobních nákladů o 15%. V závislosti na po-
žadavcích zákazníků dochází ke změnám celé 
koncepce výrobků, provádějí se kompletní 
změny technologií. „Zásadní myšlenkou 
firmy ISCAR je být vždy a ve všem na prvním 
místě, to znamená, že nikdy nečeká na kon-
kurenci, až je předstihne, ani konkurenci 
nikdy nekopíruje“.

ISCAR patří již řadu let 
ke světové špičce v oblas-
ti vývoje, výroby a celo-
světové distribuce obrá-
běcích nástrojů a řezných 
materiálů. 
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Po úvodních vyčerpávajících informacích nás čekala prohlídka vý-
robních prostor a expedice (bohužel nám bylo zakázáno cokoliv fotit 
nebo natáčet). Jako průmyslový inženýr jsem byla velmi zvědavá, 
jak to v ISCARu funguje po stránce LEAN. Na otázku „Jaké metody 
průmyslového inženýrství máte ve výrobě zavedeny?“ jsem dostala 
jednoznačnou odpověď: veškeré procesy podléhají řízení jakosti 
a certifikátům a s tím je spojeno zavádění různých standardů, pravi-
del a postupů, které musí být striktně dodržovány.

Žádné 5S, Kaizen, TPM nebo vizuální management v podobě jakou 
máme u nás ve FINIDRu. Pokud už nějaká metoda zavedena byla, 
byla velmi funkčně implementována do výrobního 
procesu. V průběhu prohlídky jsem si všimla jediné in-
formace pro zaměstnance, která běžela formou grafu 
na televizi v jedné z hal, a to údaje o množství nebez-
pečných látek v ovzduší, protože se jednalo o divizi, 
kde se zpracovávaly slinuté karbidy. „Centrální mozek“ 
dat a veškerých informací celé firmy ISCAR je soustře-
děn v jedné zcela prosklené kanceláři, kde je několik 
počítačů a obrovských obrazovek. Manažeři kterékoli 
pobočky na světě mají k těmto datům přístup a mo-
hou sledovat výsledky svého nebo jiného provozu. Je 
to takový komplexní reporting firmy ISCAR. 

Velká pozornost je věnována také řízení kvality a od-
chylkovému řízení. 

Na druhou stranu vládne celou firmou neskutečná morálka, sou-
držnost se společností a týmový duch. Zaměstnanci mají jednotné 

oblečení. Ať jde o zaměstnance ve výrobě nebo THP pracovníka, 
mají všichni firemní modré košile s logem a černé kalhoty. Maximál-
ní počet operací je zajištěn pomocí robotů. Prakticky zde nejsou ani 
žádní manipulanti. Vše je převáženo roboty, kteří jsou řízení pomocí 
GPS. Mají tak „nastavené“ cesty kudy a kam mají co převážet. 
Pokud se jim postavíte do cesty, zastaví se a zvukovým signálem vás 
upozorní, že mu překážíte. Někteří hrají dokonce i písničky, takže 
zaměstnancům zpříjemňují práci. Sklady pro zboží jsou rovněž plně 
automatizovány. Robotická ruka vyskladňuje i uskladňuje zboží 
na přesně dané místo, čímž je zajištěno efektivní využití skladových 
prostor. Mou pozornost také upoutaly „křiklavě“ žluté podlahy, 

Na druhou stranu 
vládne celou fir-
mou neskutečná 
morálka, soudrž-
nost se společ-
ností a týmový 
duch. 

ISCAR provedl vlastní průzkum s různými 
barvami nátěru a zkoumali, při jaké barvě 
jsou zaměstnanci nejproduktivnější – „vy-
hrála to právě žlutá barva“. 

které byly ve všech divizích. Myslela jsem si, že je 
to proto, aby byl viditelný nepořádek. Ale to nebyl 
ten pravý důvod. ISCAR provedl vlastní průzkum 
s různými barvami nátěru a zkoumali, při jaké barvě 
jsou zaměstnanci nejproduktivnější – „vyhrála to 
právě žlutá barva“. 

Závěr dne byl ukončen praktickými ukázkami 
na strojích. 

Ve stejném duchu pokračoval seminář i nadále. 
Prezentace na téma INOVATIVNÍ MYŠLENÍ, návštěva 
střediska Microdent, divize speciálních nástrojů 
a dalších výrobních zón. Technický seminář ukončil 
vtipnou a optimistickou prezentací opět Jacob  

                 Harpaz. 

Podobných seminářů organizuje ISCAR několik za rok. Většinou 
se pořádají pro zákazníky a vždy v tomto duchu. Přestože jsem 

navštívila společnost, která svým produktovým zaměřením i oborem 
je velmi vzdálena tomu našemu, odnesla jsem si z návštěvy plno 
dojmů a nových poznatků. 

Navíc se firma ISCAR stala naším novým zákazníkem. Mateřská 
pobočka dala souhlas s tiskem některých katalogů pro Českou i Slo-
venskou republiku právě v naší tiskárně. Do budoucna se budeme 
určitě těšit na rozšíření spolupráce. 

ISCAR i Izrael – to je prostě jiný svět……

Navíc se firma ISCAR stala naším novým 
zákazníkem. 
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Poslední červnovou sobotu jsme 
pořádali Finidrácký den 

na Nové Polaně v Dolní Lomné. Tentokrát jsme 
zvolili sice náročnější organizaci, ale výsledek byl 
o to lepší. Na Polanu jste se mohli dostat třemi 
různými způsoby:

1. Na kole, s pilotem skupiny Jardou Becou. Peloton asi o 25 lidech 
měl přesně stanovenou trasu s mapkou i občerstvovacími zastávka-
mi. Kolaři ujeli jedním směrem 39 km a cesta jim trvala zhruba 4 ho-
diny. Jednou ze statečných cyklistek byla i v cíli odměněna Kateřina 
Vávrová, teprve dvanáctiletá slečna. Bravo!

2. Vlakem před půl desátou z Českého Těšína se vydala další skupi-
na turistických nadšenců, s pilotem skupiny Witkem Palowskim. Ti 
ušli pěšky z Bocanovic na Polanu lesní cestou 6 km během 2 hodin. 
Náročnost tůry přebila dezinfekce účastníků během trasy. Plánova-
ný příchod však dodrželi zvesela.

3. Finidráckým autobusem odjeli ti z Vás, kteří nechtěli šlapat ani 
pěšky ani na kole. Piloty skupiny se staly ženy, Renča Wojaková 
a Gabka Kolomazníková. Všichni dorazili bezpečně na místo. 

Na Polaně jsme pro Vás připravili bohatý program i občerstvení. 
Lukostřelba, lanové překážky, skákání v pytli, makedo, střelba ze 
vzduchovky, geocaching, skákací hrad, cornhole …tyto všechny 
i další atrakce byly na každém stanovišti plné. A to, že se Vám líbilo, 
potvrzují Vaše ohlasy, poděkování a také Vaše básničky přímo z mís-
ta. Děkujeme!

 „Sluníčko nám svítilo,

 proto se n
ám líbilo,

 soutěží tu bylo fůru,

 i když kopec vedl vzhůru.

 Chodili jsme pěšky,

 hledali jsme kešky.

 Už se dneska těším
e,

 až se za 
rok uvidíme.“

„První letní den,
byl jak cukrový sen.
Snědl jsem růžovou vatu,
a jsem rád, že jsem tu.
Prostě super den s Finidrem :-)“

„Dneska jsme se bavili,
hodně toho zažili.
Jídlo bylo velmi dobré,
ještě že nebylo příliš ostré.
Hry jsme všechny vyhrávali,
medaile pak dostávali.“

„Tenhle den je krásný,
ze všech těch básní.
Nejlepší je střelba z luku
a není tady moc hluku.
Jsou tady řízky a hodně tuku.“
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Daniel Pavlech, vedoucí expedice: 

„Ze tří možností, jak se vůbec na letošní Finidrácký den dostat, jsem 

pro nás vybral samozřejmě tu nejhezčí, a to kombinaci vlaku a pěší 

túry z Bocanovic. Procházka lesem za krásného počasí naplnila moje 

očekávání a přidanou hodnotou bylo několik nalezených hřibů. Samot-

ná organizace se všemi atrakcemi byla na výbornou. Prostředí Nové 

Polany, kde se vše odehrávalo, bylo příjemné. Za mě patří velké díky 

organizátorům.“

Marie Krzyžanková, pracovník prepress studia: 
„Na Finidráckém dni jsem byla poprvé a musím říct, že mě mile pře-kvapil. Poznala jsem zde nové kolegy, zahrála si cornhol. Tato hra nás s přítelem tak nadchla, že jsme si  ji spolu museli vyrobit a teď nám zpestřuje grilovačky na zahradě . Na polici nám stojí pohár za nohej-bal, takže pro nás milá vzpomínka. Příští rok nashledanou “.

Marcela Kunčická, controlling:
„Finidrácký den byla akce určena pro široké spektrum lidí s rozličnými zájmy a životním stylem. Na své si přišli pěší turisté i vášniví cyklisté, rodiny s dětmi i bez nich. Byla zde skvělá možnost vyzkoušet si nesčetné množství zajímavých, zábavných a různorodých aktivit, tradičních i ne-všedních. Zkrátka povedený a velmi příjemně strávený den.“

Stanislav Žurek, mistr tisku

„Tato akce byla mou první příležitostí poznat naší firmu i z jiné stránky, 

než pouze z té pracovní. Protože z vlastní zkušenosti vím, že tyto akce 

jsou nedílnou součástí firemní kultury a nemalou mírou přispívají k vy-

tváření neformálních vazeb mezi pracovníky firmy, vzal jsem s sebou 

i část rodiny, aby měla možnost poznat, „co jsme vlastně zač“. Musím 

říci, že jsme byli všichni mile překvapeni, nejenom bohatým progra-

mem, ale i celkovou připravenosti akce – informace před akcí, funkční 

časový harmonogram, připravenost jednotlivých sportovních aktivit, 

super občerstvení,… . Určitě velký význam pro úspěch celé akce mělo 

i počasí, které se nám opravdu vydařilo a volba nádherného místa 

konání.  Za to všechno patří dík nejenom vedení firmy, ale i všem těm, 

kteří se na přípravě akce podíleli“ 

 „Sluníčko nám svítilo,

 proto se n
ám líbilo,

 soutěží tu bylo fůru,

 i když kopec vedl vzhůru.

 Chodili jsme pěšky,

 hledali jsme kešky.

 Už se dneska těším
e,

 až se za 
rok uvidíme.“

„Dnešní den byl suprový,
zvládl jsem všechny překážky,
lukostřelbu, vduchovku 
a střelbu z praku.
Za odměnu dostal jsem, 
krásnou zlatou medailu.“

„Ráno jsem vstal
a na cestu se dal,
jen počasí se trochu bál.
Pěšky došel do cíle,
úkoly plnil zběsile.
Moc dobře jsem se pobavil,
musím říci, den se vydařil.“

„Dneska je to prima, ani není zima.První letní den, prožili jsme s Finidrem.Tento den se vydařil i oskar nám zazářil.Dostali jsme řízky, máme mastné pysky :-)Naši pejsci spokojení – nad přírodu prý nic není.“
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Mikuláš
V letošním roce se tradičně uskuteční Mikulášské odpoledne pro děti. 
Srdečně tímto zveme malé i velké na tuto akci, která se bude konat:

KDY:  dne 26. listopadu 2014 od 16:00 hod.
KDE:  v kulturním domě v Chotěbuzi

Na programu budou různé hry a soutěže, pohoštění, Mikulášská nadílka 
a příjemná nálada. 

Velmi se na Vás těšíme.

ČOKOODMĚNY

Za uplynulý kvartál pan Drahoš odměnil pochvalou ve formě čokolá-
dy „Dobrá práce“ tyto zaměstnance: 
 
Damcová Darja a Szarowská Barbara za pozitivní přístup a loajalitu,
Stejskalová Vendula - vysnášeno s provizorní osádkou 16 hod.,
Bártková Veronika za zákaznický přístup,
Jaškovská Michaela, Cekierová Sylvie, Kostková Eva, Štourač Martin, 
Koteková Veronika, Rucki Zdeněk, Glos Patrik, Kratochvíl Luboš, 
Lakota Radek, Strnad Michal, Adamčíková Maryla, Bobřík Jan, Kos-
telanská Simona, Babiarová Ivana, Dadák Radek, Kantor Bronislav, 
Pavlech Daniel, Ocieczková Monika, Chylik Pavel, Balák Jaroslav, 
Palowski Witek, Jurečka Jan za výsledky I. pol. roku.

FINIDR PODPOŘIL ČTVRTLÍSTEK

Ptáte se, co že to ten Čtvrtlístek je? Jedná se o soutěž-
ní přehlídku mladých recitátorů – studentů gymnázií 
a středních škol. Název odkazuje na skvělého herce 
a dabéra Rostislava Čtvrtlíka, který před třemi lety zemřel 
na zákeřnou chorobu. Přátelé na jeho počest vymysleli 
recitační soutěž, která se v letošním roce konala již potřetí. 
Regionální kola probíhala v osmi městech a do celorepub-
likového kola, které se konalo dne 25. 4. 2014 na zámku 
v Děčíně, se probojovali také studenti z Českého Těšína. 
Proto se zakladatelka a koordinátorka soutěže, paní Janeta 
Benešová, rozhodla uskutečnit literární dopoledne dne 
13.9.2014 v Avionu/Noivě, na kterém vystoupili účastníci 
celorepublikového finále Memoriálu Rosti Čtvrtlíka v Děčí-
ně - T. Hasserová (Gymnázium Příbor), P. Zvěřina (Gymná-
zium Český Těšín), D. Palarčík (Gymnázium Český Těšín), 
D. Šviderský (Gymnázium Český Těšín). Studenti předvedli 
výborné výkony a my jsme rádi, že jsme mohli být také 
u tohoto kulturního projektu, kterému přejeme spoustu 
dalších úspěšných ročníků.

DVA FINIDR KAMIONY

V půlce letošního července pokřtil pan 
Jaroslav Drahoš společně s panem 
Vlastimilem Kasperem, předsedou 
představenstva společnosti ATRUCK 
LOGISTICS, a.s., druhý FINIDRácký 
kamión. Přejeme celé společnosti 
i všem jejím řidičům spoustu šťastných 
kilometrů bez nehod.



telegraficky

F i n i d r a k36

Drahuše Ferfecká, pracuje v tiskárně 14 let na pozici technologa tisku.
1. Drahuško, v roce 2012  jste se stala výherkyní tehdy hlavní ceny na Vánočním večírku, a to 
zájezdu dle vlastního výběru. Proč jste podnikla cestu až letos? 
V době Vánočního večírku 2012 jsem měla už zakoupený zájezd na léto 2013 do Turecka a další 
část dovolené jsem čerpala u dcery ve Francii. Takže jsem si nechala výhru na letošní léto.

2. Přibližte teda našim čtenářům, jakou dovolenou jste vybrala?
S manželem a známými jsme vybrali ostrov Djerba u Tunisu, jelikož jsme tam ještě nebyli. 

3. Můžete nám popsat, jak jste si pobyt užili?
Pobyt skoro v Africe jsme zažili už jednou a v porovnání s Egyptem byla tato dovolená příjem-
nější , co se týče okolí. V Egyptě člověk je jen v areálu hotelu, pokud neabsolvuje organizované 
zájezdy mimo, kdežto v Tunisku se může projít po okolí bez problémů. Líbily se nám celodenní 
animační programy, dosud jsme se setkali jen s večerními animacemi. Komplex byl samozřejmě 
s bazény a tobogány, tam si to užil hlavně manžel. Pár kroků byla pak pláž s úžasným mořem.

Zájezd na Djerbu 
 

Drahuše Fe
rfecká

Zájezd do Turecka  
Roman Juřička

4. Jaké máte zážitky z Djerby?
Byli jsme na výletě na farmě krokodýlů, také jsme absolvovali půldenní zájezd 
po ostrově Djerba. To bylo velkým přínosem, protože jsme poznali kulturu 
Djerby a místní život. Viděli jsme vytvořenou miniaturu městečka a obydlí, jak 
kdysi žili, samozřejmě s výkladem průvodkyně. Dozvěděli jsme se, jaké byly 
jejich zvyky, jak postupují, když se chce někdo oženit a matky hledají nevěsty 
pro své syny – ženichy. Na ostrově jsou lidé zvyklí, že člověk všude smlouvá 
cenu, já ale nejsem ten typ. Když mi něco neodpovídá, otočím se a jdu pryč. 

5. Jak plánujete příští dovolenou?
Nyní budeme veškerý čas a svou dovolenou věnovat dceři s rodinou ve Fran-
cii, protože máme devítiměsíční vnučku Samanthu.

Roman Juřička, pracuje v tiskárně 5 let na pozici strojníka knihařských strojů
1. Romane, v loňském roce  jste se stal výhercem zájezdu dle vlastního výběru na Vánočním 
večírku. Přibližte našim čtenářům, jakou cestu jste podnikl?
Vyhrál jsem poukaz v hodnotě 20.000Kč na zájezd dle vlastního výběru. Ještě jednou bych chtěl 
poděkovat panu Klosovi, že se své výhry vzdal ve prospěch zaměstnanců.

2. A štěstí se pak usmálo na Vás. Kam jste vyrazil?
Po rodinné domluvě jsme se rozhodli pro Turecko, Antalya – oblast Side. Odlétali jsme na týden-
ní dovolenou v červnu. 

3. Můžete nám popsat, jak jste si pobyt užili?
Byli jsme ubytovaní v pětihvězdičkovém hotelu Grand Hotel Art Side*****, který patří do sítě 
německých hotelových komplexů. Strava byla výborná, ubytování luxusní, veškerý přístup per-
sonálu byl na vysoké úrovni. Byli jsme moc spokojeni. Pro mě osobně, mou ženu i syna Tomáše 
to byl první let v životě a hodně jsme si ho užili, byl to nepopsatelný zážitek.

4. Navštívili jste tam nějakou místní atrakci, trh nebo absolvo-
vali třeba výlet?
Pobyt jsme si chtěli užít u moře a u bazénu, takže nabídky 
na výlet jsme nevyužili. Zaujala mě místní tržnice, obchody 
a mentalita lidí. Tu jsem si užil především při nakupování a nut-
nosti smlouvat ceny.

5. A závěr?
Nechtělo se mi zpátky, ten týden hrozně rychle utekl. Jedinou 
kaňkou na dovolené bylo to, že jsem si nemohl užít  FINIDRÁK-
CÝ DEN, a proto se už teď těším na vánoční večírek (a třeba 
i nějakou výhru).



tudy z nudy Martina Palová

Moravskoslezské Beskydy se 
nacházejí 

v samém konci severní Moravy. Jsou známé především svou 
krásnou přírodní krajinou a můžete je navštívit v kterékoli 
roční období.

Vždy tady najdete bohatou nabídku kulturních, sportovních i společenských progra-
mů, řadu ubytování i výborných restaurací.

Beskydy jsou úžasným místem pro relax a odpočinek. Krásně si tam vyčistíte hlavu. 
Každý člověk si zde přijde na své. Ať už jste milovníci houbaření, chození po lese, 
vášniví lyžaři nebo vyhledáváte klídek, pohodu anebo jen potřebujete dobít baterky.
V Beskydech naleznete plno krásných míst, kam můžete vyrazit ať už sami nebo se 
svými ratolestmi. S mým synem máme v oblibě Mosty u Jablunkova, kde trávíme 
hodně volného času. Procházka po lese je pro nás skvělým relaxem po celotýden-
ním shonu a taky naše průdušky si přijdou na své. 

Chata Gruň v Mostech u Jablunkova vám nabízí úžasné lanové centrum, trampolínu 
a hlavně oblíbenou bobovou dráhu, na které se někdy dospělí vyřádí více, než dětí.
Například na „Jízdárně“ v Morávce si děti mohou zajezdit i na konících a dospělí 
(klidně i s dětmi) si mohou užít vířivku pod širým nebem. 

Beskydské hory nabízí množství pečlivě značených výšlapů pro malé i velké ná-
vštěvníky a bezpočet neopakovatelných pohledů do nádherné krajiny hor i podhůří.  
Královnou Beskyd je Lysá hora, na kterou mnozí chodí opakovaně, nejen proto, že 
sem vede mnoho cest, ale hlavně proto, že z Lysé hory se zdá, že nám Beskydy leží 
u nohou. 

Jestli se rádi oddáváte zimním sportům a nemáte to daleko k hranicím se 
Slovenskem, vyrazte do Beskyd! Místní areály nabízí využití lyžařům i snow-
boardistům, pro milovníky běžek jsou zde připraveny kilometry stop.

Další tipy na výlet:  Dolní Lomná, Horní Lomná, Bečva, Ostravice, Frenštát pod 
Radhoštěm, Komorní Lhotka, Nýdek a Čantoryje, Řeka a spousta dalších…

A co nakonec? Přeji vám příjemnou relaxaci v našich krásných Beskydech, 
Beskydy vás čekají s otevřenou náručí!

Významné vrcholy:
Lysá hora (1323m), Smrk (1276m), Kněhyně (1257m), Travný (1203m),
Radhošť (1129m), Ropice (1083m), Mygurka (1067m), Vysoká (1042m),
Javorový vrch (1032m)

Beskydy
s otevřenou náručí
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