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Po úpravách vstupních prostor tiskárny, dámských i pánských 
šaten, návštěvní místnosti klientů a mnoha dalších, přišlo 
na řadu obchodní oddělení. Kanceláří obchodního oddělení 
a zákaznického servisu máme celkem šest a to pro německý, 
rakouský, francouzský, anglický, skandinávský a česko-sloven-
sko-polský trh.

Zeptali jsme se Zdeňky a Michaely, 
jak hodnotí  změnu kolegyně z čes-
kého a rakouského trhu?

„V červenci tohoto roku jsme dostaly příjem-
ný letní dárek – nové vybavení kanceláře. Už 
dlouho jsme se na něj těšily a výsledek byl 
překvapující. V poziti vním smyslu samozřej-
mě. Kancelář nádherně prokoukla a opravdu 
dobře se nám teď všem pracuje. V práci 
všichni trávíme větší část každého dne 
a prostředí, ve kterém ten čas trávíme, nás 
hodně ovlivňuje. Děkujeme proto za tuto 
poziti vní změnu, ze které máme všechny 
velkou radost.“ (Miroslava Lasotová, Monika 
Bajgerová, Zdeňka Moravcová)

„Nedávno jsem dostala za úkol vyjádřit svou spokojenost, popřípadě zdůraznit výtky 
k naší nové kanceláři, do které jsme se začátkem letních prázdnin z kapacitních důvodu 
přestěhovaly. Nyní si dovolím hovořit za Petru i Simču, které se mnou novou kancelář 
sdílí.

Kancelář je po rekonstrukci velice 
slunná, vybavená bílým kancelář-
ským nábytkem, naší pýchou je 
nepochybně nově položená vinylová 
podlaha, která se jistojistě již stala 
noční můrou naší paní uklizečky… 
Světle laděný vzhled kanceláře jsme 
oživily kombinací doplňků hnědé 
a jarní zelené barvy a myslím, že se 
nám to docela povedlo. 

Nám se v naší nové kanceláři velice líbí, stala se útulnější, již se navzájem tolik nerušíme, 
jako tomu bylo ve staré kanceláří v původním počtu 6 osob. Ono, co si budeme povídat, 
trávíme v ní minimálně třeti nu dne, a proto je spokojenost s pracovním prostředím 
více než na místě. Bylo by hrozně fajn, 
a jistě by to ocenili i ostatní kolegové, 
kdyby se na vzhledu svých kanceláři 
mohli sami akti vně podílet.

Ráda bych tí mto ofi ciálně poděkovala 
celému realizačnímu týmu za perfekt-
ně odvedenou práci v rekordním čase. 
DĚKUJEME.“
(Michaela Jaškovská, Simona Brožková, 
Petra Kukucová)



PLUTON
Palletizzatore Automatico
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události z tiskárnyTomáš Roman

Postřehy 
odjinud

V rámci různých jednání a slu-
žebních cest se občas dostává-
me do jiných firem, tiskáren 
či k dodavatelům, u kterých 
můžeme získat postřehy, jak 
zlepšit naší výrobu.

Dnes tedy jeden příklad ze dvou velkých 
evropských tiskáren. Při jejich návštěvě 
jsem si všimnul, že na konci knihařských 
linek, ze kterých padaly hotové výrobky, 
nebyli žádní lidé, jež by výrobky ukládali 
na palety. Stály tam totiž automatické 
paletizéry, které tuto práci dělaly plně 
automaticky.

Snažil jsem si tedy představit, zda by toto 
řešení bylo možné implementovat i u nás 
a narazil jsem na dvě překážky. První je 
v současnosti nedostatek místa ve výrob-
ní hale, paletizéry totiž nejsou nejmenší, 
a tudíž by se do naší současné haly ne-
vešly. To se dá ale v budoucnu řešit třeba 
rozšířením haly.

Druhý problém byla vizuální kontro-
la výsledného produktu, který dnes 
provádějí naše pracovnice při ukládání 
na paletu. Jak na klížicích linkách, tak 
na závěsech, jsme si zvykli vzít každý stoh 
knížek do ruky a vizuálně zkontrolovat, 
zda je v pořádku. To v případě paletizéru 
není možné. A tak jsem se ptal, jak to řeší 

v těchto tiskárnách. Odpověď byla – linky 
a závěsy jsou seřízené tak, aby výrobky, 
které z nich vyjíždí, odpovídaly nastavené 
kvalitě, tudíž kontrola, až na výjimky, není 
nutná. Knížky na paletě jsou v pořádku. 
Samozřejmě i polotovar, (složky, bloky, 
desky), který vstupuje do linek, musí být 
kvalitně připraven. Pak je riziko vyrobe-
ní zmetku na konečné lince minimální 

a můžeme výrobky po seřízení a schvá-
lení zakázky strojníkem ukládat přímo 
automatem na paletu. Představil jsem 
si, kolik naprosto nekvalifikované práce 
by se dalo ušetřit, pokud bychom to také 
zvládli. Hodně. 

Takže bychom se brzy měli začít znovu 
zabývat kvalitou předchozích operací 
a možností jejich zlepšení, abychom 
v blízké budoucnosti mohli takové řešení 
implementovat i u nás. A tím my nemy-
slím pouze PI nebo techniky či mistry, 
ale všechny, kteří se na jednotlivých 
operacích podílejí. Jen tak máme šanci 
na úspěch. V jiných tiskárnách to už zvlád-
li a my přece nejsme horší.

z á ř í  2 0 1 5
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události z tiskárny Šárka Adamčíková

Ve čtvrtek, dne 17. 9. 2015, se konal v Ob-
chodním centru Frýda ve Frýdku-Místku 
již 2. ročník veletrhu pracovních příleži-
tostí s názvem JOBfest, který má za cíl 
prezentovat pracovní nabídky kvalitních 
zaměstnavatelů Moravskoslezského kraje. 

Veletrh byl před samotnou akcí podpořen mediální kam-
paní pomocí billboardů, regionálních deníků, televize 
a rádia, zároveň byly informace o konání akce distribu-
ovány pomocí letáků. Pokud se Vám dostaly do ruky, 
určitě jste si všimli našeho loga. 

Letos se tohoto veletrhu poprvé zúčastnili také zástup-
ci našeho personálního oddělení. Na našem stánku si 
zájemci mohli prohlédnout video s prezentací tiskárny, 
vzorky naší práce, k dispozici byly také newslettery, 
časopis Finidrak či Etický kodex. Chtěli jsme, aby účast-

níci Jobfestu mohli alespoň trochu 
nahlédnout do naší firemní kultury.  
Pro všechny zájemce o práci byly dále 
připraveny letáčky s nabídkou volných 
pracovních míst, přehled poskytova-
ných benefitů a zároveň dotazníky 
uchazečů o zaměstnání, které plnily 
náš box s životopisy.

Naším cílem bylo zaujmout přede-
vším tím, že jsme ryze česká firma. 
Pozornost kolemjdoucích jsme rovněž 
upoutali vystavovanými vzorky i tím, 
jak velká společnost a významný 
zaměstnavatel v regionu Moravskoslez-
sko jsme.

FINIDR, s.r.o.  |  Lípová 1965  |  737 01 Český Těšín 

tel.: +420 558 772 263  |  e-mail: jobs@finidr.cz

www.FINIDR.cz

Roční obrat 850 mil. Kč

Největší výrobce knih ve střední Evropě

400 zaměstnanců

Tiskneme a knihaříme 24 hodin 7 dnů v týdnu

23 mil. kusů knih ročně

Klientský servis v 5-ti jazycích

80% naší produkce exportujeme 

Majitel společnosti Ing. Jaroslav Drahoš

Rok založení 1994

	Jsme významným zaměstnavatelem v regionu

	Iniciovali jsme vznik oboru polygrafie na SOŠ 
 v Českém Těšíně

	Aktivně se účastníme kampaně Celé Česko 
 čte dětem® na podporou pravidelného předčítání 
 dětem

	Podporujeme Dobrovolnické centrum ADRA 
 či organizaci Člověk v tísni

Naše hodnoty:

	slušnost

	důvěra

	zodpovědnost

	vzájemná úcta

	čestnost

	pozitivní myšlení

	aktivita

Proč s FINIDRem

Kdo jsme

Vztahy s okolím

fest



Pro naše zaměstnance, kteří z FINIDRu odešli do řádného důcho-
du, každoročně pořádáme setkání na zajímavých místech. Letos 
jsme uspořádali zájezd do termálního parku Bešeňová, který si 
krásně užilo bezmála čtyřicet účastníků. Sluníčko, dobrá nálada 
a relax…co více si přát? 

První říjnový den navštívilo naši tiskárnu osm 
zahraničních studentů z Brazílie, Ukrajiny, Hong-
-Kongu, Gruzie, Egypta, Rumunska, Indie a Albá-
nie. Všichni studenti, kteří byli ve věku 20 – 21 let, 
byli v tiskárně poprvé. Měli možnost prohlédnout 
si výrobu knih u nás od CTP, přes tiskové stroje, 
po konečné knihařské zpracování. Jako malou po-
zornost a památku na FINIDR jsme na konci prohlídky předali studentům zápisník a záložku do knížky.

A jak se studentům u nás líbilo? Přikládáme poděkování studentky z Brazílie:

Vážený pane řediteli,
my důchodci muži, ženy, maje zdraví podlomený,nereptáme na prémie, jsme rádi, že ještě žijem...
Makali jsme podle plánu, jak vedoucí si zamanul!Věkem, dřinou utahaní, posíláme DĚKOVÁNÍ.
 Vzpomínkami Finidraci do práce často se vrací, leč výlet do Bešeňové - jedinečný, jedním slovem!
Teď z důchodkyň z s.r.očka - z každé babizny je kočka!Ofset, hajdl, tisk, rotačka, nikdo se nemusel mačkat.
 Spokojená expedice, jako by nám bylo třicet... odběračka či korekce, nikomu se domů nechce.
Jedno je, jaká profese, každý je rád, že veze se.Čekáme na ,,někdy příště", z těšínského stanoviště.
 Další akce je vítaná, co takhle - CopaCabana?
 Děkují a zdraví účastníci zájezdu

I really appreciated the tour in the book's factory, because
I had never seen something like this in my life. I think every-
thing was very interesti ng and amazing. And I really enjoyed 
the gift  that we won, it was really nice. Thank you for giving
to us the opportunity to know a place like this.

Best regards,
Maria Angélica Mocci
Brasil

Vážně se mi líbila prohlídka ve vaší továrně na knihy, protože 
jsem nikdy nic podobného v životě neviděla. Myslím, že všech-
no bylo moc zajímané a úžasné. A opravdu mě potěšil dárek, 
který jsme dostali – to bylo vážně milé. Děkuji, že jste nám dali 
možnost poznat takové místo. 

S pozdravem,
Maria Angélica Mocci
Brazílie

CopaCabana?

Zahraniční
studenti
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Novou, již sedmnáctou školu ve vesnici Meja na jihu Etiopie, otevřela organizace Člověk v tísni. 
Jsme velmi rádi, že také podpora naší tiskárny přispěje k radosti místních dětí.

V současné době stojí na pevných základech budova 
z cihel a betonu, po střešních okapech se svádí voda 
do velkých nádrží. Vodu děti  dále využijí na mytí  rukou 
a případně také k pití .

Škola se stavěla prostřednictvím eti opských fi rem 
a hrubá stavba je již téměř hotová. Zednické a další 
práce provádí místní lidé, což je příjemné. Místní 
obyvatelé tí m utváří hodnotu pro své děti  a současně 
si přivydělají na živobytí  svým rodinám.

Starší obyvatelé vesnice Meja jsou školou nadšeni, 
ve svém životě nikdy takovou školu neviděli. Nová 
škola s kapacitou 200 dětí  bude sloužit nejen jejich 
dětem, ale také dalším generacím.

Na tomto odkazu můžete shlédnout krásné video, které natočila Petra Vránová, 
vedoucí mise v Eti opii.

   htt ps://www.youtube.com/watch?v=Qm7c2m4pTm8&feature=youtu.be

Jsme potěšeni, že FINIDR může být u toho. Díky organizaci Člověk v tí sni a při-
spěvatelům se splní sny dětem, které získají vzdělání v lepších podmínkách.

Nová škola
v Meja
= spousta radosti 

Monika Ocieczkováudálosti  z ti skárny
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Pojďte s námi pomáhat a vykonat dobrý skutek. 
Leží vám doma věci, které se vám už nehodí, ale mohly by udělat radost a dobře posloužit někomu jinému?
Darujte je do FINIDRu a proměňte je v dobrý skutek.
My je za vás nabídneme k prodeji na FINI-MIKU-ŠOU.
Věci, které nám přinesete, budeme nabízet za symbolické ceny.
Veškerý výtěžek z prodeje bude darován Moravskoslezskému spolku na ochranu zvířat.

Dobrý skutek s 3 výhodami:
1. výhoda = zbavíte se nepotřebných věcí a dáte jim nový smysl
2. výhoda = pomůžete psům, kočkám a dalším zvířatům, která jsou v nouzi
3. výhoda = můžete si levně nakoupit hezké věci a třeba i dárky pod stromeček

Co ano, co ne?
Ano      (hezké, čisté, funkční věci)
• dekorativní předměty (vázy, svíčky, sošky, 
   květináče, obrazy, rámy)
• domácí potřeby
• kuchyňské potřeby
• hračky
• bižuterie
• textilie (utěrky, šátky, čepice, rukavice, 
   ubrusy, prostírání, apod.)
• kosmetika, drogerie (originální balení)
• CD, DVD

V čem věci přinést?
nejlépe papírová krabice

Kdy a kde věci přinést?
od pondělí 2. 11. 2015 do pátku 20. 11. 2015 na vrátnici FINIDRu

Kdy a kde bude možné věci zakoupit?
ve středu 25. 11. 2015 na FINI-MIKU-ŠOU (jarmarku se může zúčastnit kdokoliv i bez přihlášení na FINI-MIKU-ŠOU)
Věci, které se neprodají, odvezeme do charitashopu Harcovka, kde je prodají za nás. Výtěžek z prodeje poputuje rovněž 
na pomoc zvířatům.

Kontakt: 
Zuzana Ciencialová (558 772 216, zciencialova@finidr.cz)
Marcela Kunčická (558 772 259, mkuncicka@finidr.cz)

Ne
• oblečení, obuv
• knihy, časopisy
• nářadí, elektro
• fauna, flora
• potraviny, nápoje

13z á ř í  2 0 1 5

aktuálněMartin Valentaudálosti z tiskárnyZuzana Ciencialová, Marcela Kunčická

Mikulášský 
JARMARK
na pomoc ZVÍŘATŮM
Jsme přesvědčeni, že dělat dobré skutky je radostné, přinášejí dobrý pocit a nemusí to nic stát. Někdy je tak 
neuvěřitelně lehké pomáhat. Stačí se jen zapojit, přispět malým dílem a dokážeme velké věci!

Proč chceme podpořit právě Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat a charitashop 
Harcovku?

Tyto dvě organizace dlouhodobě sledujeme a vážíme si práce lidí, kteří za nimi stojí.

Spolek působí v rámci našeho regionu a stará se o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. 
Pro zvířata v nouzi hledá aktivně nový domov a pomáhá jim tak prožít spokojený 
a plnohodnotný život, který si bezesporu zaslouží.

Charitashop Harcovka organizuje sbírky a jejich výdělkem podporuje lidi a organizace, 
kteří pomáhají zvířatům. Vytvořili Nadační fond Lidé a zvířata a šíří osvětu.

My chceme těmto organizacím ulehčit v jejich každodenním neocenitelném úsilí pomáhat.



Pojďte s námi pomáhat a vykonat dobrý skutek. 
Leží vám doma věci, které se vám už nehodí, ale mohly by udělat radost a dobře posloužit někomu jinému?
Darujte je do FINIDRu a proměňte je v dobrý skutek.
My je za vás nabídneme k prodeji na FINI-MIKU-ŠOU.
Věci, které nám přinesete, budeme nabízet za symbolické ceny.
Veškerý výtěžek z prodeje bude darován Moravskoslezskému spolku na ochranu zvířat.

Dobrý skutek s 3 výhodami:
1. výhoda = zbavíte se nepotřebných věcí a dáte jim nový smysl
2. výhoda = pomůžete psům, kočkám a dalším zvířatům, která jsou v nouzi
3. výhoda = můžete si levně nakoupit hezké věci a třeba i dárky pod stromeček

Co ano, co ne?
Ano      (hezké, čisté, funkční věci)
• dekorativní předměty (vázy, svíčky, sošky, 
   květináče, obrazy, rámy)
• domácí potřeby
• kuchyňské potřeby
• hračky
• bižuterie
• textilie (utěrky, šátky, čepice, rukavice, 
   ubrusy, prostírání, apod.)
• kosmetika, drogerie (originální balení)
• CD, DVD

V čem věci přinést?
nejlépe papírová krabice

Kdy a kde věci přinést?
od pondělí 2. 11. 2015 do pátku 20. 11. 2015 na vrátnici FINIDRu

Kdy a kde bude možné věci zakoupit?
ve středu 25. 11. 2015 na FINI-MIKU-ŠOU (jarmarku se může zúčastnit kdokoliv i bez přihlášení na FINI-MIKU-ŠOU)
Věci, které se neprodají, odvezeme do charitashopu Harcovka, kde je prodají za nás. Výtěžek z prodeje poputuje rovněž 
na pomoc zvířatům.

Kontakt: 
Zuzana Ciencialová (558 772 216, zciencialova@finidr.cz)
Marcela Kunčická (558 772 259, mkuncicka@finidr.cz)

Ne
• oblečení, obuv
• knihy, časopisy
• nářadí, elektro
• fauna, flora
• potraviny, nápoje

13z á ř í  2 0 1 5

aktuálněMartin Valentaudálosti z tiskárnyZuzana Ciencialová, Marcela Kunčická

Ano     (hezké, čisté, funkční věci)
• dekorativní předměty (vázy, svíčky, sošky, 

Věci, které se neprodají, odvezeme do charitashopu Harcovka, kde je prodají za nás. Výtěžek z prodeje poputuje rovněž 

Mikulášský 
JARMARK
na pomoc ZVÍŘATŮM
Jsme přesvědčeni, že dělat dobré skutky je radostné, přinášejí dobrý pocit a nemusí to nic stát. Někdy je tak 
neuvěřitelně lehké pomáhat. Stačí se jen zapojit, přispět malým dílem a dokážeme velké věci!

Proč chceme podpořit právě Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat a charitashop 
Harcovku?

Tyto dvě organizace dlouhodobě sledujeme a vážíme si práce lidí, kteří za nimi stojí.

Spolek působí v rámci našeho regionu a stará se o opuštěná, nemocná a týraná zvířata. 
Pro zvířata v nouzi hledá aktivně nový domov a pomáhá jim tak prožít spokojený 
a plnohodnotný život, který si bezesporu zaslouží.

Charitashop Harcovka organizuje sbírky a jejich výdělkem podporuje lidi a organizace, 
kteří pomáhají zvířatům. Vytvořili Nadační fond Lidé a zvířata a šíří osvětu.

My chceme těmto organizacím ulehčit v jejich každodenním neocenitelném úsilí pomáhat.



F i n i d r a k

Ve dnech 14. – 18. října 2015 se konal 
ve Frankfurtu nad Mohanem již 67. 
ročník největšího mezinárodního 
knižního veletrhu.  Co to pro nás zna-
menalo.  Práce, práce a zase práce.

Ty přípravné, začínají již v průběhu roku. Tradicí se 
již stalo, že náš dlouholetý kolega pan Siwek zajistí  
veletržní místo a také to, aby celý tým, který se 
tohoto knižního svátku zúčastní, měl kam po na-
máhavých dnech strávených na veletrhu, složit 
svou hlavu.

Zhruba měsíc až dva před veletrhem, v období 
hlavní sezóny, to vše začíná.  Obchodníci si do-
mlouvají schůzky se stávajícími klienty, pečlivě si 
připravují body, které chtějí projednat. 

V neposlední řadě je nutné, abychom si „obhlídli 
terén“. Zjistí me si, kteří nakladatelé se veletrhu zú-
častní. Z internetových stránek si stáhneme katalog 
vystavovatelů, který se stane na nějakou dobu naší 
povinnou četbou před spaním. Protože chceme-li 
být úspěšní, musíme být pečlivě připraveni. 

Den odjezdu na veletrh je pak asi tí m nejvíce stresovým dnem z celého obdo-
bí.  Pár hodin v kanceláři, kdy se snažíme vyřídit vše, co je nutné a co nesti hne-
me, pak řešíme telefonicky z auta – ještě, že jsou ty mobilní telefony. Zkontro-
lujeme, zda máme v autě všechny členy týmu, všechna zavazadla a vyrážíme 
na osmihodinovou cestu směr Frankfurt. 

Ve Frankfurtu jsme letos prezentovali naši ti skárnu v novém stánku. A co je 
na něm jiného? Úplně všechno. Je rozměrově větší, přístupný návštěvníkům 
ze všech tří stran a grafi cky pojatý zcela nově. Dominantu stánku tvoří dřevěný 
strom s knihami, který znáte z vesti bulu naší ti skárny. Dále jsme díky větší 
ploše stánku rozšířili počet jednacích míst a naši současní i potencionální 
zákazníci se zde cíti li výborně.

Na tomto knižním veletrhu jsme také součástí  národní expozice České repub-
liky, kde vystavujeme nejzajímavější vzorky knih a prostřednictvím reklamního 
banneru zveme návštěvníky na náš samostatný stánek.

A co dodat na konec? Letošní veletrh klapl podle plánu a naše pečlivá ně-
kolikaměsíční příprava přinesla ovoce v podobě dalších zajímavých zakázek 
pro naši ti skárnu.

Pečlivá příprava
je polovinou
úspěchu

Kateřina Morcinkováudálosti  z ti skárny
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Vyrobená      250.000.000 kniha

Sítotiskový automat formátu B1
Sakurai MS102A II

Výjimečná událost pro naši tiskárnu se stala ve čtvrtek 
27. srpna, kdy jsme vyrobili v pořadí již 250.000.000.
miliontou knihu. 

Rozšířili jsme poskytované služby o nejmodernější sítoti skový au-
tomat Sakurai MS102A II formátu B1, díky kterému můžeme také 
lakovat reliéfním lakem a používat širokou škálu glitrů. Výborná 
kvalita ti sku stroje uspokojí náročné představy našich zákazníků 
o efekti vním zušlechtění knih v požadovaném termínu.

 od formátu 420 x 300 mm do 1050 x 750 mm 
 ti sk nebo lakování UV barvami a laky 
 nesavé materiály a polaminované archy
 do tloušťky 0,7mm

250.000.000 kniha250.000.000

Takové číslo si zaslouží oslavu, proto jsme 
začali slavit již ráno. Na recepci čekalo 
na všechny naše zaměstnance překvapení 
v podobě sladké snídaně a oběd ve fi rem-
ní jídelně byl také slavnostní. Ve 13 hod. 
se zastavila celá výroba a všichni zaměst-
nanci se sešli u zavěšovací linky Kolbus,.

Pan Drahoš, majitel ti skárny, poděkoval 

všem za pracovní nasazení, protože právě 
díky zaměstnancům patří FINIDR mezi 
polygrafi cké špičky. Seznámil všechny také 
s vývojem počtu knih a tržeb od založení 
ti skárny, což bylo před více než 21 lety
a 6 měsíci.

Vyvrcholením byl křest 250. milionté 
knihy od nakladatelství Print Consult,

kterou pokřti l pan Jaroslav Drahoš 
společně s obchodním ředitelem panem 
Miroslavem Klosem. 

Jsme velmi rádi, že je o knihy z naší ti s-
kárny zájem a velké díky patří také našim 
zákazníkům. Budeme se i nadále snažit 
o nejlepší zhmotnění jejich představ 
o krásných knihách.

události  z ti skárnyMonika Ocieczková
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Hornické muzeum

Landek Park
Rád bych Vás pozval na zajímavý výlet pro celou 
rodinu do Petřkovic u Ostravy, kde se pod vrchem 
Landek rozkládá na 10 hektarech největší muzejní 
areál v České republice – Hornické muzeum Lan-
dek Park. 

V povrchové části  areálu můžete vidět světově unikátní rozmístění 
expozic a exponátů. Na okraji chráněné přírodní památky zachycuje 
průběh lidských akti vit od doby kamenné, přes typickou průmys-
lovou architekturu, až po důlní techniku charakteristi ckou pro 20. 
století . Areál tak spíše než klasické muzeum tvoří kombinace muzea 
a skanzenu. 

Základní osu areálu tvoří tři hlavní 
budovy s expozicemi. Kromě nich 
se zde nachází rekonstrukce sídliště 
lovců mamutů, dále vyřazené těžké 
hornické stroje (např. kombajny, 
důlní lokomoti vy apod.) či původní 
hornická řetí zková šatna a umývár-
na. Mimo budovy jsou umístěny exponáty s informačními tabulemi. 
Kromě toho se v areálu nachází řada dětských a sportovních atrakcí 
jako např. hřiště pro plážový volejbal, tenisové kurty 
či cyklokrosová dráha.

Expozice důlního záchranářství shromážděná na Landeku patří mezi 
největší svého druhu na světě. Mezi historické skvosty 
s mezinárodním významem patří např. nejstarší dochované dýchací 
přístroje z roku 1884 či těžká potápěčská souprava Siebe-Gorman 

z roku 1920. Kromě toho expozice zahrnuje i novodobou dýchací 
a záchranářskou techniku. Atrakti vní součástí  prohlídky je možnost 
vyzkoušet si záchranářský výcvik na cvičném záchranářském polygo-
nu. 

Podzemní expozici tvoří kultur-
ní památka Důl Anselm, jejíž 
dominantou je čtyřiceti metrová 
těžní věž. V podzemí se v hloubce 
patnácti  metrů nachází celkem 
250 metrů štol. Komentovaná 
prohlídka shrnující těžbu uhlí 
v letech 1782–1990 obsahuje 
mj. ukázku fungování některých 
důlních strojů. V dole potkáte 
fi guríny horníků v životní velikosti  realisti cky zachycující podmínky 
práce v dole. 

Nemohu zapomenout na významný 
archeologický objev, a tí m je Petřko-
vická venuše z Landeku - paleoliti cká 
kamenná plasti ka, kterou objevil 14. 
července 1953 archeolog Bohuslav 
Klíma na lokalitě z období kultu-
ry mladšího gravetti  enu na vrchu 
Landek. Jde o 4,6 cm vysoké bezhlavé 
torzo těla mladé ženy vyřezané z kre-
vele (hemati tu). Nalezena byla pod 
mamutí  stoličkou v místě pradávného 
sídliště lovců mamutů. V její blízkostí  
bylo nalezeno mnoho kamenných 
artefaktů a kosterních úlomků. Stáří 
sošky je odhadováno na 23 000 let. 

A tak tedy neváhejte a za historií i současností , pospíchejte.

Můžete se podělit o Váš ti p na výlet do rubriky TUDY Z NUDY. 
Kdokoli tak může poutavou formou napsat pozvánku na rodinný 
výlet, o který by se rád podělil s ostatními. Své příspěvky včetně 
fotek zašlete do 15.11.2015 na lkantorova@fi nidr.cz
Těšíme se na Vaše příspěvky. Spolu s Vámi tak tvoříme podobu 
fi remního časopisu.

tudy z nudyKarel Švec
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