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události z tiskárny

Veletrh

v Londýně
Osmého

dubna 2014 se dveře Londýnského Earl´s
Court otevřely naposledy. Mnozí vědí, že
novým domovem pro Londýnský knižní veletrh bude od roku 2015
OLYMPIA. Nové místo, krásné a větší prostory.
Nicméně ohlédněme se za letošním
veletrhem, který se konal od 8.
do 10. dubna a byl v pořadí čtyřicátý
třetí.
Ať už jste na veletrhu byli nebo ne,
rádi bychom Vás seznámili s tím, jak
to tam vypadalo. Tento článek Vás
vtáhne do atmosféry dění.
Veletrh byl plný seminářů a konferencí. Návštěvníci se mohli účastnit až 250 seminářů zaměřených
na různá témata. Veletrhu se účastní
pouze odborná veřejnost, je zde
prostor na jednání nakladatelů, redaktorů, agentů, prodej autorských
práv či navazování nových obchodních partnerství.

Bylo možné zde potkat velice známé tváře, od autorů bestselerů až po návštěvu z královské rodiny, paní Camillu Parker Bowles. Tak jako každý rok, tak i letos byl veletrh zaměřen
na jednu ze zemí. Letošním čestným hostem byla Jižní Korea, která dokázala velmi pěkně
prezentovat svou zemi, a vše co se polygrafie týká.

Anglie patří mezi naše rostoucí trhy
a z pohledu strategie, také k trhu, kde
chceme v budoucnosti získat velké procento podílu na trhu.
Všechny tři dny byly plné schůzek. Veletrhu se účastnili country manager Simona
Kostelanská a obchodník Martin Štourač.
Schůzky probíhaly, jak se stávajícími,
tak i s mnoha novými klienty, např. i ze
Švédska, od kterých očekáváme nové
objednávky a dlouholetou spolupráci.

I letos jsme věnovali
maximální úsilí tomu,
abychom byli výjimeční,
inovativní a moderní.
Stejně jako v minulých letech, tak i letos
nás po veletrhu čeká mnoho práce. Cení
se mnohem více, běží zakázky pro zcela
nové klienty, na kterých si musíme dát obzvlášť záležet, navazují se nové pracovní
vztahy. Za obchodní tým anglického trhu
děkuji všem, kteří se na realizaci podíleli.

Veletrhu se účastnilo přes 1500
vystavovatelů z 60 zemí a celé tři
dny byly obě haly plně zaplněny
návštěvníky.
Stánek České republiky byl jeden
z nejhezčích na veletrhu. Rozevřená
kniha, která stánek představovala,
převyšovala všechny v hale. Taky
na stánku České republiky, kde se
FINIDR prezentoval, bylo neustále
rušno.

červen 2014
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Exkurze do papírny

MONDI SCP Ružomberok

Od začátku

letošního roku probíhají pro pracovníky obchodního úseku tréninky
na téma Vstupní materiál. V rámci zpětné vazby kolegů z obchodu
po absolvování tréninku bylo nejčastěji zmiňováno přání navštívit papírnu a vidět, jak se v praxi vyrábí
hlavní surovina pro výrobu knihy.

Přání se stalo realitou, a tak v posledních
květnových dnech jsme s první skupinou
zájemců o návštěvu zavítali do jedné
z nejmodernějších papíren ve střední
Evropě.
Mondi SCP a.s. v Ružomberoku patří s kapacitou 620 000 tun papíru k nejvýznamnějším výrobcům bezdřevého nenatíraného papíru v Evropě.

Ve FINIDRu jsme v minulém roce zpracovali cca 850
tun ofsetového papíru SCP, což je přesně polovina
z celkového množství ofsetu nakoupeného na naše
zakázky v roce 2013.
V první části exkurze jsme byli dopodrobna seznámeni
s výrobou papíru na papírenském stroji. Následně
jsme měli možnost navštívit řezací zařízení, kde se
role sekají na archy požadovaných rozměrů. Prohlídka
končila pohledem do obrovského expedičního skladu
palet, kde pracují pouze roboti schopni uskladnit
a vyskladnit tisíce palet za den.
Po obědě v příjemném prostředí závodní kantýny pokračovala návštěva prezentací produktů papírny včetně informací o monitoringu kvality papíru v průběhu
výroby a testování parametrů papíru po výrobě.

Například v České Republice více jak
70 % z celkového množství prodaného
ofsetového papíru bylo vyrobeno právě
v Ružomberoku.

Všichni účastnící exkurze vyjádřili svoji spokojenost s návštěvou papírny, proto také příští návštěva papírny pro
další skupinu zájemců je naplánována už na konec června.

červen 2014
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Monika Ocieczková

Také knihy mají svůj Svět
Letošní

veletrh Svět knihy, který se konal od 15. do 18. května, slavil stejně jako naše tiskárna jubilejní 20. ročník. Atmosféra veletrhu, který navštívilo 38 tisíc lidí a 409
vystavovatelů z 26 zemí, byla jako každoročně příjemná.
pouze dvě. Chceme se prezentovat jako
dlouhodobě stabilní a prosperující firma,“
říká Paweł Twardzik.

Osobní setkání s našimi obchodními
partnery a zviditelnění jména FINIDR
návštěvníkům tohoto veletrhu, jsou pro
nás velkým přínosem. Být vidět, je velmi
důležité. Jako největší tiskárna v ČR
na veletrhu Svět knihy prostě nemůžeme chybět, přestože na český knižní trh
v současné době dodáváme jen každou 5.
vyrobenou knihu.
Tradičně jsme byli umístěni v pravém
křídle Průmyslového paláce a náš výstavní
stánek zaznamenal pouze drobné grafické
úpravy.
A na co letos sázel obchodní tým?
„V minulých letech na veletrhu vystavovalo vícero tiskáren, letos jsme byli

A proč je pro nás návštěva tohoto veletrhu důležitá?
„Je to jedinečná možnost potkat všechny významné nakladatele českého trhu
na jednom místě.“
Veletrh není levnou záležitostí, proto
se nabízí otázka. Vyplatí se nám účast
na Světě knihy?
„Ano, je to velice drahá záležitost,
obsahuje nejen pronájem prostor, služeb
a stavbu vlastního stánku. Ale právě kvůli
setkání s klienty a prezentaci našich služeb se účast na veletrhu částečně vyplatí.“

Chceme se prezentovat
jako dlouhodobě stabilní
a prosperující firma.
Cíle letošního veletrhu byly naplněny.
Naše obchodní partnery jsme seznámili
s dvacátým výročím založení naší tiskárny,
představili jsme naše produktové novinky
a také certifikát kvality ofsetového tisku
UGRA, dále jsme prezentovali náš aktuální strojový park. Věříme, že se poměr
vyrobených knih pro Českou republiku
bude do budoucna zvětšovat.

Nakonec se zeptám, jak je obchodní tým
spokojen s výsledkem veletrhu?
„Shodli jsme se, že se veletrh vydařil,
setkali jsme se s mnoha klienty ať už
stávajícími či potencionálními. Zaznamenali jsme spoustu novinek, které dále
využijeme v obchodní činnosti nejen
na českém trhu.“

Český
Český bestseller
V rámci veletrhu Svět knihy proběhlo také
vyhlášení Českého bestselleru.
O hlavní ocenění za nejprodávanější knihu
v roce 2013 se utkali čtyři spisovatelé se svým
bezmála milionem prodaných kusů - Barbara
Nesvadbová, Halina Pawlowská, Zdeněk Svěrák
a Vlastimil Vondruška.
Obchodní ředitel naší tiskárny, pan Miroslav
Klos, předával vítězi v kategorii
„Česká beletrie pro dospělé“ sošku v podobě ženy vystupující z otevřené knihy.
Soška je z dílny akademického sochaře Olbrama
Zoubka. Vítězem se stal Zdeněk Svěrák s titulem Po strništi bos, které vydalo nakladatelství
Fragment. Poprvé v historii této hlavní ceny ji
získal český autor již potřetí. V letošním roce
byla rovněž poprvé udělena Cena čtenářů,
vítězem se stal Jiří Vokáč Čmolík (Trhák aneb 21
kapitol o vašem mozku).
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Jaroslav Drahoš, Tomáš Roman

Do čeho investujeme?
Investice

v roce 2014 navazují a zároveň doplňují investice, které jsme realizovali
v minulých dvou letech.

V roce 2012 byl pořízen nový osmibarvový tiskový stroj Heidelberg XL106-8P 15k,
zavěšovací linka Kolbus BF530, deskovačka Kolbus DA270 PS, horká ražba knižních
desek Kolbus PE312, skládačka Heidelberg Stahlfolder KH78/4-KL-PFH s agregátem šití tavnou nití Heidelberg FS150,
balicí linka Kallfass Universa 500 servo
a řezačka lepenky Roda Idealgandria
130. Tyto investice nám umožnily rozšířit
nabídku služeb našim klientům a otevřely
nám nové možnosti pro naši produkci.
V roce 2013 byl náš modernizovaný
strojový park dále doplněn druhým
špičkovým osmibarvovým tiskovým
strojem Heidelberg XL106-8P 18k. Tento
stroj s tiskovým formátem 106x75 cm
je schopen vyrobit 18 000 oboustranně
potištěných archů za hodinu. Stroj je
vybaven maximální automatizací, in-line
měřením barevnosti v průběhu tisku, plnou komunikací s prepress oddělením, či
extrémně rychlou výměnou tiskových forem. Dva tyto nejmodernější stroje nemá
v České republice žádná z tiskáren a touto
investicí jsme se zařadili mezi nejmoderněji vybavené tiskárny na světě.

Tyto investice nám umožnily rozšířit nabídku služeb našim klientům a
otevřely nám nové možnosti pro naši produkci.
Další významnou investicí roku 2013 bylo
pořízení řezacího pracoviště Schneider Senator 137 S-Line, které je kromě
standardních prvků (zvedání a střásání)
vybaveno také poloautomatickým vykladačem, jež umožňuje zrychlení práce
řezačů při současném snížení fyzické
námahy. Portfolio strojů a možností naší
společnosti jsme v roce 2013 rozšířili také
o McCain Brehmer linku pro vazbu V1.
Investice naší společnosti budou velmi významně pokračovat také v letošním roce
i přesto, že jsme v minulých dvou letech
výrazně investovali. Pořídíme novou skládačku od firmy NBO, která by nám měla
přinést zásadní změnu v kvalitě i produk-
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tivitě, a to v oblasti skládání tiskových archů. Další významnou investicí je pořízení nového
CTP od firmy Heidelberg. V souvislosti s tímto zároveň proběhne ve výrobním závodě repase nejstaršího CTP od stejné společnosti. Protože nám stávající prostory nevyhovují, bylo
zapotřebí realizovat stavební úpravy, které plánujeme ukončit nejpozději v půlce letošního
roku. Po instalaci nového zařízení budeme disponovat čtyřmi CTP zařízeními, které umožní
plně pokrýt požadavky na výrobu tiskových desek. V roce 2014 budeme dále investovat
do nových strojů na balení, páskování a nového denzitometru.
Zároveň s novými stroji pořídíme a před vánočním trhem instalujeme také použité stroje
pro šití knižní vazby a soubor knihařských strojů pro lepení a řezání knižního bloku.
V tomto případě to bude již třetí linka na lepení knižních bloků, kterou budeme paralelně
provozovat a která umožní zvýšit průtok naší výrobou především v období vánočního trhu.
Investice do strojů jsou pouze jednou částí, která by bez profesionální obsluhy nebyla
kompletní. Proto také dlouhodobě investujeme nemalé finanční částky do oblasti vzdělávání našich zaměstnanců. Vzdělávání probíhá pomocí interních a externích školitelů a je
rozděleno na následující aktivity:
 Odborné vzdělávání pro tiskaře, kde se klíčové aktivity týkají řízení CMS na stroji
Heidelberg XL 106, Press Room Manager a Kvality tisku
 Odborné vzdělávání na knihařských strojích, které je zaměřeno na nastavení režimu
sledování CEZ a nastavení TPM systému údržby
 Štíhlá administrativa, jejímž cílem je optimalizace administrativních procesů na
jednotlivých střediscích naší společnosti
 Školení nového implementovaného informačního systému – který řídí většinu
procesů probíhajících u nás v tiskárně
 Interní školitelé – akreditovaný kurz – lektor – školitel, který má za cíl připravit
absolventy na roli interního lektora, specialisty
Finidrak

 Interní školitel – nádstavba – dále rozvíjí interní lektory v lektorské činnosti
 Školení pro skupiny lidí 50+
 Školení obchodu v anglickém a německém jazyce, jehož cílem je zvýšit odbornost
obchodníků, a tím posílit jejich postavení u klientů a zvýšit konkurenceschopnost
naší společnosti
 FINIDR Akademie, v rámci které probíhá soubor školení Adaptace nových zaměstnanců,
Školení pro obchod a Školení ve výrobě

Co nás dále čeká?

Veškeré investice, které
jsme v minulých dvou
letech realizovali a které
nás v letošním roce čekají, jasně a cíleně směřují
k naplnění strategického
plánu naší společnosti.

zastříkán zvukově izolační PI pěnou,
která vytvořila jeho jedinečný vzhled.
Někteří zaměstnanci proto začali této
místnosti přezdívat první krápníková
jeskyně ve FINIDRu.
Zároveň v přízemí v severním křídle rekonstruujeme v rychlém tempu prostory
pro CTP. Součástí rekonstrukce není
pouze zkrášlení původních prostor, nýbrž
i jejich rozšíření o bývalý sklad údržby
a kompresorovnu tak, aby v polovině
července bylo možné naše CTP zařízení
přestěhovat zpět do renovovaných prostor a zároveň zde postavit čtvrtý stroj pro
výrobu kovolistů.

Naše

firma završila druhé desetiletí existence a v posledních týdnech se výrazně mění její vnitřní vzhled.
Po předchozích rekonstrukcích dámských a pánských šaten, odpočinkových míst v 1. a 2. patře, chodeb a toalet, se rekonstrukce
přesunuly do přízemí.

Téměř dokončená je adaptace přízemí
výchozí části budovy na budoucí výrobní
prostory. V současné době zde již funguje

červen 2014

provizorní místnost CTP a sítotiskový stroj
Magra pro výrobu parciálních laků. Strop
celé místnosti byl z důvodu odhlučnění

Dokončit se také podařilo chodby v 1. a 2.
patře, jejichž součástí bylo zřízení dvou
menších jednacích místností, které nám
pomohly vyřešit nedostatek místa pro
jednání se zákazníky a dodavateli či školení. Zároveň se postupně instalují nové
dveře, takže přísloví: „Každé dveře (pes),
jiná ves,“ již pro naši firmu neplatí.
Jako poslední rekonstrukce v letošním
roce nás čeká v nejbližších týdnech
rekonstrukce celého vstupu do budovy. Připravujeme velkou změnu, jejíž
výsledkem bude reprezentativnější
a účelnější vstup do naší tiskárny
a do výroby.
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Vzdělávání

zaměstnanců
Uplynulý

čtvrtrok se naplno rozběhla školení
s externími dodavateli.

Naši zaměstnanci se účastní kurzů Školení obchodu v angličtině
a němčině, Štíhlé administrativy, Odborného vzdělávání na knihařských a tiskových strojích a také Školení nového implementovaného informačního systému.
Zeptali jsme se některých z nich na hodnocení:

Martin Štourač

obchodník AJ trh (účastník školení obchodu v AJ):
„Všechna školení vedená Danou Mikeskovou ze společnosti New
Dimension mne zaujala a byla přínosem, díky nim dnes spoustu
věcí vidím jinak a také jiným způsobem je řeším. Díky školení, které vždy probíhalo v anglickém jazyce, došlo k mému rozvoji, zejména v oblasti prezentace a asertivnímu jednání, což jsou aktivity,
které denně používám při práci s klienty. Mohu tedy potvrdit, že
hodiny strávené s New Dimension se vyplatily a já jsem se dostal
ve svém profesním životě zase o krok dál“.

Iveta Špaková

administrativa obchodu (účastník školení IS):
„Školení k upgradovanému informačnímu systému probíhalo
ve dvou fázích. V první fázi proběhla školení projektového týmu
pověřenými pracovníky k novým funkcionalitám systému. V druhé
fázi pak probíhala jednotlivá školení vedená členy projektového
týmu k jednotlivým uživatelům. Projektový tým připravil ve svých
školeních pro konečné uživatele řadu úkolů v novém systému, aby
si všichni mohli vyzkoušet, jak tento systém funguje v praxi“.

Martina Palová

zákaznický servis NJ trh (účastník školení obchodu v NJ):
„V průběhu čtyř celodenních školení jsme se ponořili do tajů mezilidské komunikace. Spolu s lektorkou Zlatkou Strnadlovou z New
Dimension jsme se učili, jak efektivně předávat informace, řešit
konfliktní situace, zdolávat námitky ze strany zákazníka. Na různých příkladech prezentací, aktivit a rozhovorů jsme se učili, jak
aktivně klientovi naslouchat a pokládat v danou situaci ty správné
otázky. Všichni zúčastnění za německý trh hodnotíme toto školení
pozitivně. Vnímáme, že získané poznatky použijeme v každodenní
praxi“.
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Zároveň v souladu s projektem plánujeme školení v tréninkovém
centru, jak pro nové zaměstnance v rámci jejich adaptace, tak
prohloubení znalostí našich stávajících zaměstnanců.
Na Adaptaci nových zaměstnanců máme velice pozitivní zpětnou
vazbu od účastníků školení. Vesměs jsou názory takové, že se
s tímto systémem zaškolení dosud nesetkali, hodnotí ho pozitivně
a velmi propracovaně, případně srovnávají s adaptací se svým
předchozím zaměstnáním.
Školení pro obchod a zákaznický servis se věnuje mimo jiné
náročným odborným tématům, a to interaktivní formou, jako jsou
Krycí příspěvek a Kalkulace. Obchodníci i asistentky tato školení
hodnotí jako vyšší level vzdělávání, který je každopádně přínosný
pro jejich dennodenní praxi.
Školení ve výrobě probíhá ve dvou bězích, a to Štíhlá výroba
a Kvalita dle procesů. Podle matice pozic, kterou sestavila managerka tréninkového centra spolu s vedoucími jednotlivých oddělení, je zřejmé, která pracovní pozice se tréninku zúčastní. Tato
školení, vzhledem k počtu zaměstnanců FINIDRu, budou probíhat
minimálně do konce roku 2014.

Eva Kostková

zákaznický servis AT trh (účastník adaptačního školení a školení
pro obchod v rámci FINIDR Akademie):
„Adaptační školení hodnotím jako velmi přínosné. Na začátku
nám školení poskytla vhled jak do oboru polygrafie, tak i do oborů s ním souvisejících, pomohla nám rychleji pochopit všechny
procesy, které provázejí výrobu knihy ve Finidru, a postupně
nás profilovala na naše pracovní pozice. Školitelé byli velmi milí
a nápomocní během školení i nyní – když si nevím rady, neváhám
se na ně obrátit s prosbou o radu či pomoc. Velmi pozitivně hodnotím taktéž všechny materiály, které jsme na školeních obdrželi,
jsou opravdu užitečné – je dobré mít k dispozici manuál, do kterého můžeme kdykoli nahlédnout“.
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Monika Ocieczková

FINIDR na
a nový

newsletter
Společně

s novým vzhledem
našich webových
stránek jsme vylepšili newsletter, kterým pravidelně informujeme naše klienty o novinkách.

Barevně jsme sjednotili celý newsletter s webem, obohatili o pár
nových grafických prvků, aby naše materiály působily jednotně.
V případě potíží se zobrazením tohoto dokumentu klikněte prosím ZDE.

newsletter
1 / 2014

VŽDY KVALITNĚ A VČAS

Vážení obchodní partneři,
vítáme Vás u prvního čísla letošních novinek z naší tiskárny. Právě slavíme 20 let a to hlavně díky
Vám, děkujeme. V tomto vydání Vám nabízíme prohlídku naší výrobní haly s podrobnostmi
o všech strojích, produktovou novinku a odkaz na náš nový web.

20 LET

Na konci měsíce června budeme vydávat druhý newsletter v letošním roce a Vy jej dostanete do svých e-mailových schránek a najdete jej také na nástěnkách.

Letošní rok je pro naši tiskárnu výjimečný. Díky Vám, našim
klientům, slavíme 20 let od založení. Jsme rádi, že pro Vás
můžeme realizovat Vaše krásné knihy, které nás inspirují.
Děkujeme Vám za důvěru a nadále budeme usilovat o Vaši
maximální spokojenost. Rádi bychom poděkovali také
našim zaměstnancům a obchodním partnerům.

Produktová novinka
Hledáte, čím ozvláštnit Vaše knihy? Tipem
na neotřelý nápad je novinka sítotiskový
potisk bloku knihy v nejdelším ořezu s
různými motivy. Záleží jen na Vás, který si
vyberete.

3D Layout
Chcete se projít naší výrobou a seznámit se s naším strojovým parkem?
Nyní
máte
jedinečnou
možnost.
Prohlédněte si jednotlivé stroje, zjistěte
jejich výrobní parametry a shlédněte
krátká videa, která jsme pro Vás natočili.
3D layout zde.

Nové webové stránky
Z důvodu zkvalitnění a zrychlení našich služeb Vám s
radostí oznamujeme, že máme nové webové stránky
www.finidr.cz. Najdete zde více informací, které jsou
přehledněji uspořádané - o Vašich zakázkách, o nás,
o oboru polygrafie. Nabídku služeb jsme také doplnili
fotkami naší produkce. Věříme, že se Vám budou líbit…

FINIDR, s.r.o.
Lípová 1965, 737 01 Český Těšín, Česká republika
tel: +420 558 772 279
fax: +420 558 772 221
e-mail: tiskarna@finidr.cz

www.finidr.cz

Celkem 18 videí z naší tiskárny jsme umístili na samostatný kanál
FINIDR na youtube.com, kde jsou všem k dispozici. Jako nejsledovanější je jednoznačně video dvou našich tiskových strojů Heidelberg
XL-106. Dále k nejoblíbenějším patří zavěšovací linka, tiskové stroje
Heidelberg a videa o naší společnosti, které máme na youtube.com
v 5-ti jazycích. Viděli jste už všechna videa z naší tiskárny?

Tento e-mail obsahuje vyžádané komerční sdělení společnosti FINIDR, s.r.o., Lípová 1965, 737 01 Český Těšín, IČ: 60778172,
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě dne 24.02.1994 oddíl C, vložka 6749, zasílané v rámci činnosti služby Novinky e-mailem.
Pokud si dále nepřejete tuto službu využívat, můžete se odhlásit ZDE.
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ČTYŘI nejkrásnější knihy
Slovenska 2013 z FINIDRu

Je nám

velkou
ctí, že
vyrábíme již pět let po sobě
nejkrásnější knihy Slovenska.

Mezi nejkrásnější knihy Slovenska 2013
byly zařazeny celkem čtyři krásné knihy,
které jsme tiskli a knihařili pro Vydavateľstvo Slovart - umístily se v následujících
kategoriích:
1. Vědecká a odborná literatura – Martin
Slobodník: Labrang – svet tibetského
kláštera
2. Krásná literatura – Július Satinský:
Listy Oľge
3. Literatura pro děti a mládež
Alexander Salmela: Mimi a Líza

Cena BIBIANY vydavatelství za nejkrásnější dětskou knihu - Vydavateľstvo
Slovart, spol. s r.o., Bratislava za knihu
Marta Hlušíková: Môj dedko Rýchly šíp.
Slavnostní předání proběhlo na našem
stánku během konání veletrhu Svět knihy,
kdy majitel Vydavateľstva Slovart, spol.
s r. o., pan Héger, společně s vedoucí
výroby, paní Klímovou, předali osobně
tato ocenění majiteli naší tiskárny, panu
Drahošovi.
Děkujeme Vydavateľstvu Slovart za projevenou důvěru, které si vážíme a autorům
oceněných knih gratulujeme. Ocenění
a poděkování patří také všem našim zaměstnancům, kteří se na výrobě vítězných
knih podíleli. Jsme hrdí a zároveň nás
velmi těší, že se toto nejvyšší ocenění
pro FINIDR stává milou tradicí.

FINIDR Akademie pro oblast IT

Rádi

bychom Vám
představili nové
interní lektory z oblasti informačních technologií, kteří se
zúčastnili grantového projektu

Expertní lektorské akademie
v rámci globálního grantu OP
VK spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského
sociálního fondu.

Projekt byl zaměřen na zvýšení a zdokonalení lektorských dovedností. Účastníci
absolvovali celkem 4 moduly obsahující
využití moderních didaktických prostředků, přípravu a tvorbu tréninkových
modulů, individuální a skupinové přístupy
v rámci tréninku, tvorbu a práci ve virtuálním studijním prostředí. V únoru
lektoři absolvovali závěrečnou lektorskou
zkoušku.
Věřím, že lektoři budou pro FINIDR Akademii velkým přínosem, zapojí se k našemu
lektorskému týmu a využijí své nabyté
lektorské dovednosti.
Přejeme Vám mnoho úspěchů!

červen 2014
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Báječný jarní Karneval
Jak

jsme vloni slibovali,
i letos jsme pro naše
„Finidráčky“ zorganizovali již
3.ročník karnevalu s názvem
„Báječný jarní Karneval
s Hopsalínem“.

Moc příjemné sobotní dopoledne dne 22.
3. 2014 bylo umocněno nádherným, slunečně jarním počasím za okny kulturního
domu v Chotěbuzi.

mnohem více dívat na „telku“, aby byl
v obraze, co právě frčí.
O zábavu nebyla nouze. Sálem zněly veselé písničky, jako např. Tři čuníci jdou, Tanec princezen
či Hádej, kdo
to je? Úkolem
bylo napodobovat a hádat
zvířátka.
Vyřádili se
i rodiče při
společném
tanci s dětmi
na známou
rádiovou hitovku „Ganga
style“.

Když čas pokročil a začalo se schylovat
k pauze, utvořily masky vláček. Ten
za zpěvu „Jede, jede mašinka„ několikrát
objel sál a zamířil na podium. Tam si naši
malí Finidráčci udělali hromadné foto, ale
hlavně jásali nad bublinkovou šou.
Po krátké přestávce, kdy si jistě všichni
pochutnali na buchtičkách s krémem či
mexické polévce, následovalo příjemné
rozloučení v podobě tvořivé práce s jarní
tématikou. Každé dítko si mohlo vyrobit
pěknou kytičku pro mamku či babičku.

Soutěže naše ratolesti tuze bavily. Skládaly
z barevných koleček květiny, či s tatínky
a dědečky roztáčely talíře na kouzelných
Najít takový program, který by bavil děti
a zapojil rodiče není jednoduché, ale klaun
Hopsalín opět nezklamal. V úvodní části
se jednotlivé masky představily, sešly se
nejrůznější převleky postaviček a zvířátek z pohádek a večerníčků. Děti s rodiči
zkrátka prokázali, že mají skutečně nápady.
I Hopsalín musel konstatovat, že se musí

Karneval se nám opět vydařil. Vystoupení
pobavilo i dospěláky, kteří byli nedílnou
součástí. Poděkování si zaslouží všichni,
kteří pomohli tuto akci uspořádat. Velkou
odměnou je ale především radost dětí
a pěkně strávený den. Příští rok se zase
sejdeme.

hůlkách. Veselo bylo při skoku přes gumu,
za úspěšné splnění dostal každý balónkovou odměnu v podobě myšky.
Během programu probíhal facepaiting.
Šikovné malířky kreslily na obličeje ornamenty i zvířátka dle přání nejen dětem,
ale i dospělým. Velký úspěch měla také
oblíbená cukrová vata.
červen 2014
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telegraficky
JARNÍ CHARITATIVNÍ SBÍRKA

ŠLAPEJ, NEBO ZEMŘI

V loňském roce jsme uskutečnili první charitativní sbírku
v rámci akce „Pomáhejme s FINIDRem“. Letos jsme chtěli
s touto formou podpory pokračovat, proto jsme na třetí
dubnový týden vyhlásili
další sbírku obdobného
charakteru. Tentokrát
jsme se však s charitou
dohodli na rozšíření
darovaných věcí. Sbíralo se vše, co pro vás již
bylo zbytečné a nepotřebné, ale na druhou
stranu mohlo pomoci
těm, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci. Přinesli jste
oblečení, boty, nádobí, kabelky……….a že toho bylo opravdu
hodně! Všechno, co se nasbíralo, jsme předali charitě následující týden, kde nás stejně jako na podzim minulého roku
čekalo velmi milé přijetí od koordinátorky střediska i jejího
kolegy.

Co je Šlapej, nebo zemři? Jedná se o závod nemotorových alegorických vozítek, který se konal v tropickém sobotním odpoledni
7. 6. 2014 již potřetí v Českém Těšíně a naše tiskárna byla jedním
z partnerů akce. Je úžasné, že si soutěžící všechna vozítka sami
vlastnoručně vyrobili a na závodní trase s nimi zdolávali různé
překážky, které otestovali jejich hlavu a zručnost. Každý závodní
tým obdržel body za zdolání jednotlivých překážek i za výsledný
čas. Ty nejlepší závodní týmy získaly hodnotné ceny. Podívat
a fandit přišla spousta lidí, kteří přispěli svým hlasem pro nejoriginálnější vozítko. Závod se uskutečnil v parku Adama Sikory a ti
z Vás, kteří jste se účastnili nebo jen přihlíželi, jste se určitě velice
dobře bavili.

Cílem bylo podpořit sběrník šatstva ŠIFONÉR Třinec,
zřízený SLEZSKOU DIAKONIÍ, která z výtěžku jejich prodeje
za symbolické ceny podporuje chod azylového domu SÁRA.
Jeho posláním a vizí je
poskytování pomoci
ženám v jejich těžkých
životních situacích.
Na závěr patří obrovské
poděkování všem, kteří
se do akce zapojili a přispěli tak potřebným!

GEOCASHING a prohlídka tiskárny
V sobotu 31. 5. 2014 jsme přivítali v naší tiskárně skupinu
bezmála sedmdesáti fandů geocashingu. Mile nás překvapilo, jak jsou všichni aktivní a zvídaví, ať už se jednalo o děti či
dospělé. Postupně si prohlédli všechny důležité pracoviště
za provozu a seznámili se tak s výrobou knih u nás - od CTP
přes tisk až po knihařské zpracování. Díky patří organizátorovi, panu Filipovi z Brna, který akci připravil a z blogu
nás nejvíce pobavila věta jednoho z účastníků: „Myšlenkou
dne se nepochybně stává hláška „pojďte se podívat, holky
budou za chvíli snášet.“ 

ZLATÝ STŘEDNÍK
Na konci dubna jsme se zúčastnili vyhlašování tradiční soutěže
firemních publikací a interní komunikace „Zlatý Středník“. Finidrak jsme přihlásili do jediné kategorie z jedenácti, a to „Nejlepší
interní časopis“.
Za svou dobu prošel Finidrak řadou podstatných změn. Navýšil se
počet stránek z původních 8 až na 32 stran, změnili jsme grafickou i obsahovou stránku, nastavili rubriky, zapojili zaměstnance
do psaní příspěvků…
I když cesta do Prahy byla plná zážitků, jak ve vlaku cestou tam
i zpět došly bagety, jak jsme se seznámili s
úžasným dirigentem Národního Divadla,
panem Davidem Švecem, který se aktivně i ve vlaku připravoval na akci s Ivou
Bittovou, bohužel jsme se s Finidrakem
neumístili. Předčily nás společnosti,
které na přípravě svých časopisů
spolupracovaly s externími marketingovými agenturami.
I tak jsme nasbírali plno
podnětů k titulní stránce, ke grafice nebo samotnému obsahu.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 20. 9. 2014
Rok 2014 je pro nás ve znamení oslav 20. výročí od založení
a proto také připravovaný Den otevřených dveří bude výjimečný.
Rádi bychom Vás tímto srdečně pozvali v sobotu 20. září 2014
do naší tiskárny. Vezměte s sebou své rodiny a přijďte s námi
slavit, otevřené dveře bude mít u nás v tento den také široká veřejnost. Program v současné době připravujeme, těšit se můžete
na prohlídku výroby, doprovodný program, něco dobré k snědku
a také si od nás odnesete malý dárek. V kalendáři si zakroužkujte
datum 20. 9. a my se již dnes těšíme na Vaši návštěvu.
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4. TÝDEN ČTENÍ DĚTEM V ČESKÉ REPUBLICE

ČOKOODMĚNY

Slavnostní zahájení 4. ročníku Týdne čtení dětem těsně
před koncem května odstartoval týdenní svátek dětí a literatury, v jehož rámci se od 1. do 7. června uskutečnila
po celé České republice řada pozoruhodných akcí.
Týden čtení dětem v České republice patří k tradičním
vrcholům celonárodní osvětové kampaně, největší
svého druhu u nás. Součástí zahajovacího dne letošního
Týdne čtení dětem byla dobročinná sbírka knih – každý
mohl přinést svou oblíbenou dětskou knihu, kterou mu
předčítali rodiče, i s osobním věnováním. Knihy budou
věnovány dětským oddělením českých nemocnic, kde
z nich budou dobrovolníci předčítat dětem.
Naše tiskárna dlouhodobě podporuje kampaň Celé
Česko čte dětem a pevně věříme, že má hlubší smysl a je
v dnešní uspěchané době velmi prospěšná.

Za uplynulý kvartál pan Drahoš odměnil pochvalou ve formě čokolády „Dobrá práce“ tyto zaměstnance:
Lukšo Josef
za zákaznický přístup
Švrček Otmar
za přípravu materiálů ke školení OP II.
Čížková Nikola
za odhalení nekvality
Hejtmánková Jitka, Alexová Zdeňka, Špaková Iveta, Tomáš Klučka,
Helsteinová Lucie, Kunčická Marcela, Palowski Witold, Patrik Glos,
Pavlech Daniel, Németh Radek, Sapík Tomáš, Kantor Bronislav,
Kratochvíl Luboš, Bobřík Jan, Pavel Chylik za spolupráci při přechodu
na nový IS

FIREMNÍ LIGA – ukončení II. ročníku
Začátkem června jsme slavnostně ukončili II. ročník firemní ligy v badmintonu a bowlingu a tímto bychom rádi poděkovali všem zúčastněným sportovcům a také organizátorům. A jak vše probíhalo a dopadlo? Vítězem v bowlingu tohoto ročníku se stal Tomáš Siuda, druhé
místo vybojoval Michal Lokajíček a na bronzové příčce se umístil
Roman Hansmann. Během badmintonových klání došlo i na pár zranění, ale všechny zápasy byly, stejně jako klání v bowlingu, odehrány
ve výborné náladě. Na prvním místě se jednoznačně umístila Drahuše
Ferfecká s Davidem Fronczkem (putovní pohár vítězů doputoval opět
k Drahušce), na druhém místě se umístila Gabriela Kolomazníková
s Otou Švrčkem a třetí příčku
vybojovala Táňa Křivoňová
s Michalem Strnadem. Pokračování III. ročníku plánujeme
na leden 2015, nábor sportovních nadšenců začne koncem
tohoto roku. Přejeme Vám
krásné léto plné sportovních
hrátek!

PROJEKT „Světová škola“
Jsme rádi, že jsme mohli podpořit projekt „Světová škola“
ve spolupráci s Albrechtovou střední školou z Českého Těšína.
Jde o projekt organizace Člověk v tísni, v rámci kterého se žáci
seznamují s globálními světovými problémy. Na této škole se
učitelé rozhodli studenty nejen seznamovat, ale i něco praktického a prospěšného udělat a my jsme se k této myšlence
přidali. Na různých aktivitách pracují už od září 2013 a vrcholem byl projektový den na náměstí v Českém Těšíně, kterého
se 7. 5. 2014 zúčastnily stovky lidí. Tato akce měla tři nosné
myšlenky: 1. Problém nedostatku vody; 2. Etické spotřebitelství – propagace fair trade výrobků; 3. Životní prostředí – recyklace, užité umění aj. Hlavní aktivitou bylo přenášení kanystrů
s vodou na určitou vzdálenost, aby si účastníci uvědomili, kolik
síly a času musejí africké ženy a děti vynaložit, aby získali trochu nekvalitní vody na přežití. Každý Afričan musí denně urazit
průměrně 6 km za vodou. Naše tiskárna podpořila tuto akci
pořízením skutečného dárku – vodní pumpy pro Afriku.
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tudy z nudy

Adršpach
Blíží

se léto, čas dovolených, výletů, slunce a vody. Spousta lidí odjíždí do různých koutů světa a hledá místa,
která ještě nenavštívili. Místa, kde je něco zajímavého anebo se
jen „válí“ na pláži u slaných vod.
Přitom je tolik nádherných koutů naší země, kde si na své přijde nejen milovník přírody,
ale i zvídavý cestovatel, rodina s malými dětmi či vyznavači aktivního odpočinku (biketouring, turistika, horolezectví).
Jedním takovým místem u nás je bezesporu Adršpach. Krajina plná skal, krásných výhledů a drsné historie se všem lépe spojí s pohádkou „Třetí princ“, která zde byla natočena.
Skalní města, úzké chodby vedoucí pískovcovým labyrintem a zatopená pískovna jsou
stále hlavní atrakcí tohoto místa.
Adršpašskými skalami vede vcelku nenáročná značená vyhlídková trasa, kdy od prvních
kroků na návštěvníka působí mohutné pískovcové věže, které odolaly erozi mnoha věků.
Některé skalní útvary mají svá jména a při troše fantazie opravdu člověk poznává „Gilotinu“, „Homoli cukru“, „Džbán“, „Koberce“ a nepřestává žasnout nad silou přírody, která
dokázala něco tak úchvatného vytvořit.
Občas může oko turisty spatřit horolezce, jak zdolávají kolmé stěny skalních věží a svádí
boj s gravitací, aby jim odměnou byl výhled a stisk ruky kamaráda na vrcholu.
Nezapomenutelným zážitkem je zcela jistě průchod 50 cm širokou a 100 m vysokou
soutěskou „Myší díra“, kde lidé s větším obvodem pasu musí zhluboka vydechnout a se
zatajeným dechem prolézt. Procházet se pod skalními monumenty a chvílemi zapomenout
o čase a prostoru. Ano, i takový dokáže být Ádr.
Pro rodiny s dětmi nabízí Adršpach největší pískoviště na světě a při každé
návštěvě naší rodiny nesmíme doma zapomenout „dětský vercajk“, jako jsou
lopatky, kyblíky a bábovky. Této zábavy si hlavně užijí u zatopené pískovny
a mnohokrát jsme museli své ratolesti zahánět od jezera skoro za tmy.
Odměnou všem jsou boty nebo sandály plné jemného písku, který si mnohdy
přivezete až domů, jako nechtěný suvenýr, stejně jako od moře.
Ti, kteří po absolvování vyhlídkového okruhu cítí, že jejich turistický duch ještě
nebyl naplněn, se mohou pustit po „Vlčí stezce“, vedoucí roklemi přes dřevěné
můstky rašeliništěm do sousedních Teplických skal. Ale o tom snad někdy
příště.
Adršpach opravdu stojí za návštěvu a poznání a vzhledem k 300 km vzdálenosti od našich rodných luhů a hájů, jeden den určitě nestačí. Pro mě je to místo,
kde se pořád rád vracím.
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