Simona Kostelanská

UDÁLOSTI Z TISKÁRNY

Světový veletrh

Devátého až třináctého října -

toto datum bylo letos spojeno
s jedním z největších veletrhů
světa - Frankfurter Buchmesse.
Veletrh se koná vždy ve Frankfurtu v Německu. Je to výjimečná událost pro
všechny z našeho oboru, pro nakladatele,
autory, tiskárny. Najdete zde vše, o čem
polygrafický svět hovoří.

Novinek, které jsme prezentovali, bylo
hned několik. V prvé řadě to byly investice do strojového parku. Velice pozitivní
ohlas byl na stroj vazby V1 (vazba šitá drátem) a vlajkový osmivěžový tiskový stroj
HEIDELBERG SpeedMaster XL-106.
Představili jsme také dvě produktové novinky. Knihy v dřevěných deskách měly velký úspěch a vzorky si mohli klienti odnést.
Druhou produktovou novinkou byl šubr
v provedení soft touch navíc s parciálním
lakem.

výroby s videem jednotlivých strojů lákal
do stánku snad každého kolemjdoucího.
Na stánku během celého veletrhu probíhala jednání jak se stávajícími, tak i s novými klienty. Všechny stoly byly většinu času
plně obsazeny a ruch na stánku byl zřejmý
již z dálky. Letos proběhlo jednání i s klienty z nových teritorií, jakými jsou Švédsko a Finsko. Skvělá atmosféra, vynikající
servis a občerstvení bylo samozřejmostí.

I letos jsme věnovali
maximální úsilí tomu,
abychom byli výjimeční,
inovativní a moderní.

Náš stánek v hale č. 4 nebylo možno přehlédnout. I letos jsme věnovali maximální
úsilí tomu, abychom byli výjimeční, inovativní a moderní. A troufám si říct, že se
nám to moc povedlo.

Nemohu opomenout ani naši další novinku - E-book (elektronické knihy). I toto
již naše tiskárna umí připravit, prozatím
ve variantě barevnosti 1x1. další novinkou,
kterou jsme se na veletrhu pochlubili, byl
certifikát UGRA, který jsme letos získali.
Zařadili jsme se mezi 104 tiskárny na světě, které vlastní tento výjimečný certifikát
ofsetového tisku. Klienti velmi pozitivně
hodnotí naše zlepšování v kvalitě tisku,
organizaci a standardech, které nabízíme.

V neposlední řadě jsme návštěvníky veletrhu zavedli přímo do naší výroby prostřednictvím nového image videa o FINIDRu a 3D layoutem výroby. Ukázali jsme
všem zcela nový pohled pod střechu naší
společnosti. Jak video, tak nový 3D layout
prosinec 2013

V letošním roce náš obchodní tým ve složení Miroslav Klos, Simona Kostelanská,
Romuald Siwek, Barbora Ottnerová, Martin Štourač, Martin Valenta, Pawel Twardzik, Sylvie Cekierová, Michaela Jaškovská
a Martina Palová jednal o produkci na rok
nadcházející a samozřejmě zhodnotili také
rok letošní.
Již nyní začínáme plánovat veletrhy pro
následující rok, včetně toho ve Frankfurtu.
Chceme přece nabídnout něco, co jiné tiskárny nemají.
Buďme vždy o krok napřed!
Buďme nejlepší!
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AKTUÁLNĚ

Lucie Veverková

FINI-MIKU-ŠOU

K předvánočnímu času neod-

myslitelně patří i mikulášská
nadílka. Když se rok s rokem
sešel, opět jsme se všichni malí
i velcí těšili na příchod Mikuláše a jeho družiny.
V pátek 6. 12. 2013 v odpoledních hodinách
jsme se dočkali. Tentokrát jsme již 3. ročník
akce pro děti našich zaměstnanců uskutečnili
v prostorách kulturního domu v Chotěbuzi.
Účast více než 130 dětí, které přišly v doprovodu svých rodičů a prarodičů, byla zárukou bezva atmosféry. Celá šou byla opět pod záštitou
skvělého Jaroslava Riedla, neboli Hopsalína.
Letošní téma programu znělo „Čertí škola“. Vše
se tedy odehrávalo v pekelné říši. Některé děti
se z počátku bály, nesměle vykukovaly a držely
se dospělých jako klíště. Když se však ukázalo,
že jsou čertice hodné, byly s nimi jedna ruka.
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Kdybyste viděli „v akci“ ty naše čertíky! Aktivně se účastnili soutěží a zvládali všechny čertí
úkoly! Povídali si zábavnou formou o číslicích,
písmenech, vymýšleli z písmen slova, skládali
čertí ocas…

již potřetí!

ty nejsou žerty! Rozdováděné děti si udělaly
krátký odpočinek na prima svačinku. Všichni
s napětím očekávali příchod Mikuláše s nadílkou. Poté si každé dítě s rozzářenýma očkama
odneslo balíček plný pamlsků.

Samozřejmě nechyběly
veselé písničky, tance
a čertí skotačení.
Zapojili se i rodiče, kteří pomáhali hlavně těm
nejmenším. Samozřejmě nechyběly veselé
písničky, tance a čertí skotačení. A pak, že s čer-

I pěkné věci musí jednou skončit a tak se naše
děti musely s Mikulášem rozloučit a pomalu se
s rodiči ubírat k domovům. Všichni si užili pěkný páteční podvečer a nadšení dětí potvrdilo,
že se letošní FINI-MIKU-ŠOU opět vydařila.
Ráda bych poděkovala kolegům, kteří tuto akci
pomohli zajistit a také Vám všem, kteří jste přišli. Příští rok opět nashledanou!

Finidrak

Paweł Twardzik

Křest knihy

Velkého poděkování za nád-

Křtu knihy se účastnily jak děti Juliusa Satinského, tak i jeho druhá manželka. Na fotografii si můžete přečíst jejich poděkování naší tiskárně vepsané přímo na obálku
knihy.

prosinec 2013

Listy Oľge

O knize řekli:

herně provedenou knihu se
nám dostalo na křtu knihy Juliusa Satinského – Listy Olge
nakladatelství Slovart.

Křest proběhl dne 28. 11. 2013 v kině Lumiére v Bratislavě a byl spojen s projekcí
filmu Výlet po Dunaji, kde se právě Satinský se svoji první ženou Olgou setkal.
Jejich manželství bylo krátké, trvalo necelé 3 roky, jelikož Olga tragicky zahynula
na zájezdu v americkém Los Angeles. Pozůstatkem jejich romantického vztahu jsou
dochované dopisy Juliusa Satinského jeho
ženě, které se dcera Satinských rozhodla
publikovat v necenzurované podobě. Čtenáři si tak mohou přečíst i intimní detaily
z jejich vztahu.

AKTUÁLNĚ

Lucia Satinská, dcera Júliusa Satinského:
„Kniha Listy Oľge je výnimočná spojením
kvalitného, ba unikátneho obsahu a nevšednej, originálnej a krásnej formy. Je
radosť spolupracovať s prvotriednymi profesionálmi na všetkých úrovniach prípravy.
Na knihe, ktorá je ozajstnou čitateľskou
pochúťkou, vidieť, že platí to isté, čo v kuchyni: najlepšie je to, čo sa pripravuje s láskou.“

Velice si vážím i vzkazu a poděkování výrobní manažerky nakladatelství Slovart,
paní Dany Klímové, která doslova píše:
„Finidráci, Milujem Vás “.
Všem, kteří se na knize podíleli, mockrát
děkujeme.

Dana Klimová, produkční vydavatelství Slovart:
„Pri tvorbe edičného plánu Vydavateľstva
Slovart sa tešíme na každú novú pôvodnú knihu, pri ktorej môže byť materiál
a technické spracovanie iné alebo niečím
výnimočné. Vždy je to nová výzva a príležitosť. Pri takomto titule sa neviem ubrániť
nutkaniu, aby som medzi prvými neoslovila našich milých tlačiarov „finidrákov“. Prečo? Lebo sme sa spoločne naučili myslieť
pozitívne pri každom probléme a najmä,
nepoznáme vetu „Nedá sa.“  Ďakujeme
a už sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!“

17

TELEGRAFICKY
ZLEPŠOVÁNÍ PRACOVNÍHO PROSTŘEDÍ
Jak jste se již na stránkách Finidraku mohli dočíst, realizovali jsme v rámci příjemnějšího pracovního prostředí dva odpočinkové koutky pro administrativu v II. a III.
NP. Je možné zde nejen přihřát a sníst vlastní oběd či svačinu, ale také uspořádat
kreativní schůzky se spolupracovníky či miniworkshopy nebo si přečíst Finidrak.
Koutky slavnostně otevřel pan Drahoš v pátek, 29.11. v pravé poledne a se skleničkou sektu v ruce popřál všem příjemný odpočinek během přestávky.

POMÁHEJME S FINIDREM ANEB DNY DAROVANÝCH VĚCÍ
V rámci miniprojektů jsme se rozhodli udělat
něco pro dobrou věc.  A tak jsme kontaktovali
několik charit a azylových domů v Českém Těšíně a okolí a nabídli jim pomoc ve formě sbírky
oblečení a jiných potřebných věcí. Materiální
pomoc jsme nakonec přislíbili dvěma zařízením,
a to CHARITĚ ČESKÝ TĚŠÍN a SLEZSKÉ DIAKONII
TŘINEC (ŠIFONÉR).
Charita Český Těšín je nestátní nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je pomáhat
lidem v tísni formou sociálních a sociálně zdravotních služeb. Naše pomoc byla určena konkrétně charitnímu domu pro matky v tísni.

Šifonér je sociální šatník provozovaný Slezskou
diakonií za finanční podpory města Třinec, který poskytuje lidem ve složité sociální situaci
ošacení, lůžkoviny apod. V Šifonéru jsou tyto
věci prodávány za symbolické ceny a z výtěžku
prodeje jsou podporovány různé sociální aktivity. V obou organizacích jsme byli mile přijati
a s velkými díky od nás byly převzaty nashromážděné věci.
Naším záměrem je i v budoucnu pokračovat v podobných charitativních akcích, proto
i v příštím roce plánujeme další sbírku.
Ještě jednou všem dárcům srdečně děkujeme!

OBNOVENÍ FSC® CERTIFIKÁTU
V roce 2008 jsme obdrželi jako jedna z prvních tiskáren v ČR certifikát FSC® s platností 5 let, který umožňuje po splnění všech
podmínek zejména s ohledem na nákup
certifikovaného papíru vyrobit knihu s certifikátem FSC®. U knihy takto certifikované
je zajištěno, že byla vyrobena ze suroviny
z šetrně obhospodařovaných lesů s prokazatelným původem dřeva.
Jednou ročně na podzim probíhá kontrolní audit, kdy nezávislý auditor kontroluje
kompletní obchodní dokumentaci k nákupu certifikovaného materiálu a prodeji
certifikovaných knih. Kromě toho předmětem auditů jsou rozhovory s pracovníky
přípravy výroby (nákup, obchod, sklad,
expedice, studio) a pracovníky v samotné
výrobě. Takže přesto, že platnost certifikátu FSC® je 5 let, je nutno každým rokem ho
obhajovat.
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Začátkem října proběhl v naší tiskárně první recertifikační (hlavní) audit FSC®. Jeho
průběh byl podobný tomu dozorovému,
nicméně s daleko větší pečlivostí byly mapovány procesy i samotná dokumentace.
Výsledkem úspěšně provedeného auditu
bylo udělení nového certifikátu s platností dalších 5-ti let. Auditor rovněž vysoce
hodnotil kvalitu nastavených procesů pro
průchod certifikované zakázky tiskárnou.

FINIDR, S.R.O.

LIPOVÁ Č.P.1965
ČESKÝ TĚŠÍN, 737 01
CZECH REPUBLIC
IS CERTIFIED FOR FOREST STEWARDSHIP COUNCIL™
CHAIN OF CUSTODY
Certificate Scope
Certificate Type: Single Chain of Custody
Standard(s): FSC-STD-40-004 V2-1
Product group(s): Printed materials
Valid from 20 October 2013 to 19 October 2018
Certificate Registration Code: RA-COC-003532
FSC License Code: FSC-C014138
Certificate Issue Number: IN-2013-1

F je největším výrobcem FSC® certifikovaných knih v ČR s velkým náskokem před
ostatními. Od certifikace v roce 2008 jsme
vyrobili přes 1 700 titulů s tímto certifikátem, z toho přes 500 za poslední rok.
Čísla jednoznačně dokazují, že poptávka
po FSC® certifikovaných titulech neustále
stoupá a tento trend očekáváme i v příštích letech.

Additional details regarding the scope, including a full list of
products and species, are available at info.fsc.org.

___________________________
Jon Jickling, Director, Certification
Rainforest Alliance
223 Broadway, 28th Floor New York, NY 10279 USA

RAINFOREST ALLIANCE IS AN FSC® ACCREDITED CERTIFIER

This certification was conducted in collaboration with NEPCon.

The validity of this certificate shall be verified on info.fsc.org.
This certificate does not constitute evidence that a particular
product supplied by the certificate holder is FSC certified
and/or FSC Controlled Wood. Products offered, shipped or
sold by the certificate holder can only be considered covered
by the scope of this certificate when the required FSC claim is
clearly stated on invoices and shipping documents.
This certificate is the property of Rainforest Alliance. This
certificate and all copies or reproductions of this certificate shall
be returned or destroyed if requested by Rainforest Alliance.

Version July 2013

Finidrak

RÁDI PODPORUJEME
Naše tiskárna je již několik let hlavním
partnerem pro věcné dary celostátní
kampaně Celé Česko čte dětem®, která
všemožnými aktivitami podporuje čtení
a trávení společného času rodičů s dětmi
prostřednictvím krásných knížek. Během
letošního roku opět proběhlo po celé České republice, na Slovensku a také v Polsku spousta akcí, které rozšiřují poselství
moudré výchovy v rodině a důležitému
vlivu předčítání na emoční zdraví dítěte.
Čtení je dobrodružství, čtení je radost!
Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto
projektu a věříme, že má smysl.

Podpora vzdělávání v oboru polygrafie je
běh na dlouhou trať. Je tomu šest let, co
jsme inicializovali vznik oboru polygrafie
na střední škole v Českém Těšíně. Studenti
této školy u nás absolvují odbornou praxi
v grafickém studiu, na CTP, tisku, knihárně i ručních pracích. Na konci listopadu
proběhlo „Juvenálie 2013“, což je ocenění
nejlepších studentů Střední školy polygrafické (v současné době došlo ke sloučení
se školou zemědělskou a aktuální název
je Albrechtova střední škola). Gratulujeme nejlepším studentům k výborným výsledům a všem přejeme hodně úspěchů
ve studiu i v osobním životě.

V úvodu, jen krátce o historii raketového
modelářství vůbec. Když se ve dvacátých
letech minulého století Američan R. H.
Goddart začal zabývat stavbou raket, nikdo netušil, k čemu může být taková záliba
dobrá. To se ukázalo o něco později. Goddart svými výzkumy odstartoval nejen éru
dobývání vesmíru, ale také éru raketového
modelářství. Raketoví modeláři jsou dnes
ve skupině leteckých modelářů sdružení
do světové federace FAI.

Náš těšínský klub měl v roce 2007 osm
členů a v současné době je nás 22 seniorů a juniorů. Výsledky našeho klubu
v roce 2013 byly výborné, o medaile nebyla nouze: titul Mistra České republiky
žáků v kategorii S3A padák získal poprvé
v historii klubu žák 4. třídy Alex Drahoš,
mistrem republiky v seniorech se stal Jan
Kucharzyk, bronzovou medaili získal junior
Mikołaj Włodarczak. V seriálu Mistrovství
republiky v Letovicích byl David Pastuszek
třetí a na Mistrovství republiky v Českém
Těšíně získal 1. místo a třetí byl Petr Štirba.
Kromě toho se ve všech soutěžích umístili
naši závodníci v první desítce.
Co na závěr? Především poděkování za velkou pomoc. Jelikož se blíží Vánoční svátky

a nový rok, vedení klubu Vám přeje hodně
zdraví, radosti z práce a šťastný a klidný
Nový rok 2014. Předseda RCSO Český Těšín, Mgr. Petr Roszak  
Zájem o papír z naší tiskárny, který bezplatně poskytujeme školkám, školám
a neziskovým organizacím v Českém Těšíně a jeho blízkém okolí, je každým rokem
vyšší. Jsme rádi, že tímto způsobem můžeme podporovat tvorbu uměleckých děl
nejen našich nejmenších.
V průběhu roku 2013 jsme obdarovali papírem tyto organizace:
• Masarykova ZŠ a MŠ, pracoviště Horní 	
   Žukov
• MŠ a ZŠ s polským jazykem vyučovacím
• Mateřská škola Petrklíč, o.s.
• ZŠ a MŠ, pracoviště MŠ Sosnová
• ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina
• ZŠ a MŠ Český Těšín Pod Zvonek
• Sdružení rodičů a přátel školy o.s. při  	      	
   Masarykově ZŠ a MŠ
• SŠHOP, Český Těšín
• Obchodní akademie, Český Těšín,
• Audabiac, o.s.
• JUNÁK - svaz skautů a skautek ČR, stře   disko Zlatá Orlice
• Klub mladých Filadelfia
• Mateřské centrum Šťastné srdce, o.s.
• Slezská diakonie, středisko EBEN-EZER
• o.s. Ergon - Chráněná dílna
Dále jsme podpořili pěvecký sbor Zpívata,
věcnými dary občanské sdružení Šťastné
srdce a Šachový turnaj v ZŠ a MŠ Pod Zvonek.

Raketoví modeláři v roce 2013 opět
úspěšní! Do březnového čísla Finidraku
jsme přispěli v letošním roce článkem,
ve kterém jsme čtenáře krátce informovali
o raketovém klubu z Českého Těšína a zároveň jsme poděkovali za finanční a materiální pomoc, které se nám od Vás dostává.
prosinec 2013
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TUDY Z NUDY

Naděžda Krawczuková

Termály BÜK
v Maďarsku
D

ovolte mi, abych Vás pozvala do útulného lázeňského
městečka Bük v Maďarsku. Nachází se cca 150 km od Bratislavy. Je to menší obec s termálními lázněmi a několika hotely
přímo u lázeňského komplexu.
Je zde také nepřeberná možnost ubytování v soukromí ve vilkách s kompletním kuchyňským a sociálním zařízením. Ve městě
jsou jak menší obchůdky, tak dvě nákupní
centra zaměřená především na potraviny.
U hotelu Karamel je vybudované lanové
centrum. Pokud si městečko chcete prohlédnout jinak než z auta nebo pěšky,
můžete si u hotelu Pirožka zapůjčit různá
vozítka – typu trojkolka, koloběžka.

plavecké, zábavní – s tobogánem, skluzavkami, bazény pro úplně ty nejmenší
návštěvníky, no a ty venkovní termální. Je
zde vybudováno moderní vnitřní zážitkové
centrum s mnoha atrakcemi, wellnes procedurami a odpočinkovými zónami.

A pokud v průběhu pobytu v tomto městečku zatoužíte po změně, doporučuji
Vám navštívit nedaleké termální aquacentrum Sárvár, kde je to opravdu akční,
hlavně s dětmi. Nebudete vědět, kam dřív.
Poskytuje obrovské množství atrakcí, různorodost venkovních i vnitřních bazénů,
barevnost a zaručenou zábavu.
Po krásně prožitém dni se vrátíte zpět
do Büku a vpodvečer se můžete příjemně
projít a kochat se opečovanými zahradami
než dorazíte do Vámi vybrané restaurace,
kde si dáte vynikající večeři a ochutnáte
místní víno.

Po celém areálu jsou rozprostřena různá
zákoutí pro suchozemské aktivity: dětské
hřiště, hřiště na badminton, rovněž je zde
několik restaurací a stánků, které uspokojí
Vaše gastronomické choutky i mlsnost Vašich ratolestí.

Doufám, že jsem Vás příjemně navnadila
a využijete příležitosti vypravit se sem.
Rozhodně to stojí za to.
Přeji Vám příjemný předvánoční čas.

Termální lázně na okraji města fungují celoročně. V letních měsících jsou ve velké
míře navštěvovány rodinami s dětmi. Také
zde mají svůj vymezený prostor turisté
v karavanech. V chladnějším období je to
ideální způsob, jak strávit relaxační prodloužený víkend.
Lázně nabízejí asi 30 bazénů – venkovní
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