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Buďme silní a trpěliví,
budoucnost je plná dalších výzev a příležitostí!

V této době jsme zahlcováni spoustou informací, které jsou nám zároveň 
sdělovány mimořádně dramatickým způsobem. Vše je ale potřeba vnímat 
v souvislostech a také v nějakém porovnání. 

Pravidelná hlášení o počtu nakažených koronavirem 
jsou strašidelná a děsivá. Když zároveň připus� me, 

že čísla, která jsou nám předkládána, nemusí být díky 
nedostatku informací přesná a mohou být až 100krát 
větší, není to příliš op� mis� cké. Podívejme se ale na 
tyto informace z jiné strany. Koronavirus je vir s přízna-
ky mezi chřipkou a zápalem plic. Počet lidí, kteří jsou 
právě teď nakažení chřipkou, je mnohem větší. Stejně 
jako je také větší počet lidí, kteří každý rok na běžnou 
chřipku umírá. S touto informací jsme se naučili žít a be-
reme ji jako normální. 

Koronavirus je však pro nás nový. Není sporu o tom, 
že situace, kterou nyní zažíváme je mimořádná a velmi 
složitá. Všichni nosíme roušky a není to o tom, jestli se 
bojíme nebo nebojíme koronaviru. Mimo to, že nošení 
roušek je v současné době povinné, tak jejich striktní 
nošení je především o respektu k druhým.

Děláme společně řadu preven� vních opatření, která 
mají minimalizovat riziko. Razantní kroky, které dělá 
vláda, směřují nejen k omezení nákazy, ale především 
k jejímu rozložení v čase. Dodržujme prosím tyto kroky 
a zároveň udělejme vše pro to, abychom ochránili 
především rizikovou část naší populace, což jsou právě 
senioři. Toto je hlavní odpovědnost každého z nás, toto 
je náš hlavní úkol. Za každou cenu musíme být opatrní 
a nesmíme v žádném případě ohrozit naše blízké.

V této době musíme být silní a velmi trpěliví. Musíme 
mít také naději. Naději, že to společně zvládneme. 
Musíme si navzájem věřit. Dobrá zpráva je, že si umíme 
pomáhat. Chtěl bych ještě jednou poděkovat všem, 
kteří v této době pomáhají, neúnavně šijí roušky nebo 
pomáhají jinde.

Udělali jsme spoustu kroků, které mají ochránit nás 
a naše blízké. Nyní bych byl rád, abychom si uvědomili, 
že máme také velkou zodpovědnost vůči našim záka-
zníkům, kteří nám důvěřují a kteří v této nelehké době 
potřebují také pomoci. Pokud jim my nyní pomůžeme 
a uděláme maximum pro dodržení termínů dodávek, 
budou si to určitě v budoucnu pamatovat. Nechceme 

proto zastavit provoz. Tato situace bude určitě trvat 
několik měsíců a musíme nalézt řešení, jak úspěšně dál 
pokračovat. Každý pracovník je v této situaci pro nás 
důležitý. Máme nyní vysokou absenci a apeluji na vás, 
že tento stav nelze zneužívat. Chci, abyste si uvědomili, 
že za každého nepřítomného, musí zastoupit někdo jiný. 

Zároveň je nyní každé zlepšení, návrh na snížení 
nákladů či zvýšení kvality ještě důležitější a dává větší 
šanci, že tuto krizi zvládneme. Nechceme zastavit 
provoz, nechceme dělat kroky, které by zmenšovaly 
společnost, či její výrobní kapacitu. Chceme vyjít z této 
krize stejní nebo ještě silnější. Může to být pro nás 
příležitost a my se ji pokusíme využít. K tomu ale nyní 
potřebujeme lepší spolupráci v týmu a odpovědný pří-
stup každého z nás. Je to náš společný zájem.    

Koronavirus je těžší chřipka, vůbec ho nepodceňuj-
me, ale určitě ho zvládneme zdolat. Na jeho poražení 
pla�  striktní dodržování prevence a zvyšování imunity 
každého z nás. V různých částech světa se ukazuje, že si 
země s koronavirem umí poradit. Zvládl to Tchaj-wan. 
Zdá se, že to zvládla i Jižní Korea. Myslím, že to jsou 
právě ty pozi� vní informace, které nám nyní docela 
v této době scházejí. Je logické, že máme strach. Bojíme 
se o své blízké a také o to, abychom případně někoho 
nenakazili. 

Jaroslav Drahošaktuálně /

Bądźmy silni
i cierpliwi,
przyszłość jest pełna
wyzwań i możliwości!

Aktualnie jesteśmy przytłoczeni dużą ilością 
informacji, które są nam przekazywane 
w wyjątkowo dramatyczny sposób. Wszystko 
należy postrzegać w kontekstach, ale także 
w pewnym porównaniu. 

Samozřejmě, že se nám všem nejvíc uleví, až nám vláda 
řekne, že roušky můžeme odložit. Situace se opět vrá�  
do normálu. Znovu pak začneme potkávat na ulicích 
lidi bez roušek a bez ochranných pomůcek. Společně 
si pak řekneme, že to máme za sebou. Ale tato situace 
nenastane ještě nyní. Za� m je kolem nás karanténa. 
Kromě striktního dodržování preven� vních opatření 
ale nezapomeňme na to, že život jde dál. Že možná 
dříve, možná také později (někteří odborníci říkají, že 
snad do prázdnin) tato situace skončí. Potom se snad 
vrá� me k podobným starostem, jako před vypuknu� m 
této pandemie. Věřím, že problémy, které s sebou nese 
tato doba, úspěšně zvládneme. Svět po této pandemii 
bude určitě jiný, společně doufejme, že bude v mnohém 
i lepší.

Všem moc děkuji a přeji vám a vašim blízkým mnoho 
zdraví a štěs� .

Váš Jarek Drahoš

P.S.:  Za pár dnů se pro nás všechny, jak mávnu� m 
kouzelného proutku, změnila spousta věcí a hromada 
věcí se asi ještě změní. Chybí nám jistota, nelze pláno-
vat nic dopředu. Je mnoho otázek, na které nyní nejsme 
schopni odpovědět. Kroky, které děláme pro prevenci, 
děláme s předs� hem. Tyto kroky se nám daří a budeme 
v nich pokračovat. Budeme rychle reagovat na další 
kroky Vlády ČR a také na situaci u našich zákazníků. 
Stejně jako v minulých dnech vám aktuální informace 
budeme předávat pomocí SMS, speciální webové strán-
ky, Youtube a pomocí dalších nastavených informačních 
kanálů.

Regularne informacje o ilości zarażonych koronawiru-
sem są straszne i przerażające. Jeśli weźmiemy także 

pod uwagę, że liczby które są nam przekazywane, na 
skutek braku informacji, nie muszą być dokładne i mogą 
być nawet 100 razy wyższe, nie jest to zbyt optymi-
styczne. Spójrzmy jednak na te informacje także z innej 
strony. Koronawirus jest wirusem, którego objawy 
można porównać do objawów grypy lub zapalenia płuc. 
Liczba osób, które są w tym momencie zarażone grypą, 
jest wciąż o wiele wyższa. Tak samo wyższa jest liczba 
osób, które co roku umierają na standardową grypę. 
Z tą informacją już dawno nauczyliśmy się żyć i traktuje-
my ją jako normalną.

Koronawirus jest jednak dla nas nowością. Nie ma 
wątpliwości co do tego, że sytuacja, w której się teraz 
znaleźliśmy jest wyjątkowa i bardzo skomplikowana. 
Wszyscy musimy nosić maseczki i nie chodzi o to, czy 
się wirusa boimy czy nie. Pomimo tego, że noszenie 
maseczek jest aktualnie obowiązkowe, restrykcyj-
ne przestrzeganie tego obowiązku świadczy przede 
wszystkim o szacunku do innych.

Podejmujemy razem szereg środków zapobiegawczych, 
które mają zminimalizować ryzyko. Energiczne kroki, 
które podejmuje rząd, mają na celu nie tylko ogranicze-
nie infekcji, ale chodzi przede wszystkim o rozłożenie 
jej w czasie. Przestrzegajmy więc proszę tych kroków 
i zróbmy zarówno wszystko, żeby chronić najbardziej 
zagrożoną część naszej populacji, jaką są seniorzy. Za to 
jesteśmy odpowiedzialni, to jest nasze główne zadanie. 
Musimy być ostrożni za każdą cenę i w żadnym przy-
padku nie możemy stworzyć zagrożenia dla naszych 
bliskich.
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na konec

rozhovor

Vážení spolupracovníci,

na 20. března připadá první jarní den. 
Stejně jako v roce předchozím, začíná 
ve stejnou dobu toto období rovno-
dennosti i letos. Je to okamžik, kdy 
Slunce vstupuje do znamení Berana. 
Slunce v tomto čase protne na své 
zdánlivé dráze po obloze nebeský rov-
ník a přejde ve směru z jižní polokoule 
na polokouli severní. Všichni se na 
toto období těšíme. S tímto obdobím 
přichází více sluníčka, vyšší teploty 
a začíná rozkvétat příroda okolo nás. 
Tyto změny v přírodě nás také nabíjí 
novou energii. Pevně věřím, že příchod 
jara pomůže nám všem získat nejen 

novou energii, ale především lepší 
náladu, která někdy nemusela být 
díky podzimu a letošní zimě taková, 
jak bychom si přáli. Přeji všem krásný 
a úspěšný začátek jara, přeji všem štěs-
tí a zdraví a věřím, že si na nás nějaké 
chřipky nepřijdou.

Co mě docela překvapilo je ale to, že 
na stejný den, kdy začíná jaro na naší 
polokouli, připadne zároveň Světový 
den vrabců. Když jsem se podíval na 
internet, zjistil jsem, že díky změnám, 
které provádí člověk, dochází k pod-
statnému snižování populace těchto 
dříve pro nás běžných ptáků. Situace 
se kolem nás v mnoha oblastech dra-
maticky mění, a proto musíme vnímat 
svět okolo sebe. Pro jeho udržitelnost 
a někdy i záchranu musíme něco 
udělat. I mnohdy malé věci mohou po-
moci. Proto jsem hrdý na to, že se nám 
podařilo udělat všechny nové investice 
v naší tiskárně s nulovou uhlíkovou 
stopou. Věřím, že je to správná cesta 
vedoucí k udržitelnosti podnikání 
a života okolo nás.

Děkuji všem a přeji vám krásné prožití 
velikonočních svátků.

Váš Jarek Drahoš    
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Nový kvíz a výhodnocení z minula

příloha

26 Strom života FINIDRu…
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24 Pět otázek pro
27 Jak jste spokojeni

o nás

Vážení kolegové, vážení přátelé,

narychlo dopisuji dovětek k úvodní-
mu slovu, které jsem před krátkým 
časem napsal. Překotný vývoj situace 
způsobený rozšířením koronaviru však 
nyní trošku kalí pohled na příchod 
letošního jara. Asi všichni jsme takový 
stav doposud nezažili. Já doufám, že 
po odeznění této pandemie, už něco 
takového my a ani naše děti nezaži-

jeme. Chtěl bych poděkovat všem za 
dodržování pravidel, za spolupráci, 
za ochotu a vzájemnou ohleduplnost. 
Věřím, že i v této velmi problematické 
době budeme společně úspěšně hledat 
a nacházet řešení, která nám umož-
ní zvládnout problémy, které budou 
v souvislosti s tímto stavem vznikat. 

Děkuji celému týmu Finidráků.
Váš Jarek Drahoš

28 Kudy z nudy na kole

tudy z nudy

Musimy być teraz silni i bardzo cierpliwi. Musimy także 
mieć nadzieję. Nadzieję, że razem damy radę. Musimy 
sobie nawzajem ufać. Dobrą informacją jest to, że umie-
my pomagać. Chcę jeszcze raz podziękować wszystkim, 
którzy teraz pomagają, niestrudzenie szyją maseczki lub 
pomagają inaczej.

Podjęliśmy razem wiele kroków, które mają ochronić 
nas i naszych bliskich. Teraz chciałbym, żebyśmy sobie 
uświadomili, że ponosimy także wielką odpowiedzial-
ność w stosunku do naszych klientów, którzy nam 
ufają i którzy w tym trudnym czasie także potrzebują 
pomocy. Jeśli my im teraz pomożemy i zrobimy wszyst-
ko, aby dotrzymać terminów, na pewno w przyszłości 
będą o tym pamiętać. Dlatego nie chcemy zatrzymać 
produkcji. Sytuacja ta będzie na pewno trwać kilka mie-
sięcy i musimy znaleźć rozwiązanie, jak sobie skutecznie 
poradzić. Każdy pracownik jest w tej sytuacji dla nas 
ważny. Mamy aktualnie wysoką absencję i apeluję do 
was, by nie wykorzystywać tego stanu. Chcę, żebyście 
byli świadomi, że każdego nieobecnego musi zastąpić 
ktoś inny.

Jednocześnie każda propozycja ulepszeń, redukcji kosz-
tów lub poprawy jakości jest teraz jeszcze ważniejsza 
i daje większą szansę, że sobie w tym kryzysie poradzi-
my. Nie chcemy zatrzymać produkcji, nie chcemy podej-
mować kroków, które by zmniejszały ilość pracowników, 
czy ich wydajność produkcyjną. Chcemy wyjść z tego 
kryzysu tacy sami lub jeszcze silniejsi. Może to być dla 
nas szansa i my ją spróbujemy wykorzystać. W tym 
celu potrzebujemy jednak lepszej współpracy w zespole 
i odpowiedzialnego podejścia każdego z nas. To nasz 
wspólny interes.

Koronawirus to cięższa grypa, nie lekceważmy go, ale na 
pewno damy radę go pokonać. Aby tego dokonać mu-
simy ściśle przestrzegać środków ostrożności i podnosić 
odporność każdego z nas.

W różnych częściach świata widać, że kraje potrafi ą 
sobie z korona wirusem poradzić. Tajwan dał radę. Wy-
daję się, że dała radę także Korea Południowa. Myślę, 
że to są właśnie te pozytywne informacje, których nam 
aktualnie brakuje. 

To logiczne, że się boimy. Boimy się o swoich bliskich, 
a także o to, żeby ewentualnie kogoś nie zarazić. 
Oczywiście wszyscy poczujemy największa ulgę, kiedy 
rząd powie nam, że możemy odłożyć maseczki. Sytuacja 
znów wróci do normalności. Znów na ulicy zaczniemy 
spotykać ludzi bez maseczek i innych środków ochron-
nych. Razem wtedy powiemy, że mamy to za sobą. 
Ale nie stanie się to jeszcze teraz. Na razie wokół nas 
trwa kwarantanna. Oprócz ścisłego przestrzegania 
środków ostrożności, nie zapominajmy jednak, że życie 
idzie dalej. Że wcześniej czy później (niektórzy eks-
perci twierdzą, że do wakacji) ta sytuacja się skończy. 
Później pewnie wrócimy do zmartwień, które mieliśmy 
przed wybuchem tej pandemii. Wierzę, że z sukcesem 
poradzimy sobie z problemami, które ze sobą niesie ten 
okres. Świat po pandemii będzie na pewno inny, miejmy 
nadzieję, że będzie nawet lepszy. 
Wszystkim serdecznie dziękuję i życzę wam i waszym 
bliskim dużo zdrowia i szczęścia.

Wasz Jarek Drahoš

P.S.:  W ciągu kilku dni, jak za dotknięciem czarodziej-
skiej różdżki, dla nas wszystkich zmieniło się mnóstwo 
rzeczy, a pewnie wiele jeszcze się zmieni. Brakuje nam 
pewności, nie da się nic zaplanować do przodu. Jest 
wiele pytań, na które aktualnie nie możemy odpowie-
dzieć. Środki ostrożności które podejmujemy, są zapla-
nowane z wyprzedzeniem. Robimy to dobrze i będziemy 
kontynuować. Będziemy szybko reagować na kolejne 
kroki rządu ČR a także na sytuację u naszych klien-
tów. Tak jak w ostatnich dniach, aktualne informacje 
będziemy wam przekazywać w wiadomościach SMS, na 
specjalnej stronie internetowej, Youtube i przy pomocy 
innych kanałów informacyjnych.

Jaroslav Drahošaktuálně
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4 F i n i d r a k

Kateřina Misiarzová

Benefity 
pro naše zdraví

Snad každé fitness centrum nebo sportovní středisko 
v lednu pociťuje nápor tzv. „ledňáčků“. Statisticky však 

více než 50 % zájemců o zdravý životní styl to vzdává už na 
konci ledna! A to je škoda. Různé studie ukazují, že nejlepší 
je zaměřit se na skupinové aktivity, neboť člověk je tvor 
společenský. Na „skupinovkách“ sdílíme pozitivní emoce, 
které cvičení přináší, a navíc se můžeme s parťáky vzájem-
ně motivovat.

Proto jsme pro vás, v rámci zaměstnaneckých benefitů 
a spolupráci s F:Clubem, sestavili nový a pestrý rozvrh sku-
pinových lekcí, kde si určitě každý přijde na své.
 
Pojďme se na pár z nich podívat

CrossGym neboli funkční trénink je nejen silové, ale hlavně 
kondiční cvičení na zpevnění postavy a shození nějakého 
toho kila. Kombinováním gymnastiky, atletiky a vzpírání 
v každém tréninku, se zvyšuje celkový fyzický rozvoj. Na 
rozdíl od cvičení v posilovně, kde jsou cviky zaměřeny na 
konkrétní svalové skupiny, jde zde o cviky, které posilují 
celkovou fyzickou zdatnost. CrossGym může trénovat úplně 

každý, protože je to variabilní způsob cvičení a může se tak 
přizpůsobit každému podle potřeb.

STEP BOSU komplexně posiluje svaly celého těla, zpevňuje 
šlachy a vazy, zajistí lepší koordinaci pohybu, držení těla 
a jako každá fyzická aktivita má pozitivní vliv na kardiovas-
kulární systém a redukci tuku. Odměnou vám bude štíhlejší 
postava a pevnější tělo. Pravidelné cvičení může pomoci 
odstranit bolesti zad a šíjových svalů.

Stretch by Yoga - vychází z hathajógy, jednoho z klasických 
směrů jógy. Cvičení je založené na pravidelném opakování 
základních pozic (asán), které jsou dynamicky zařazeny za 
sebou a jsou zaměřené na vyrovnání svalové nerovnováhy, 
zlepšení flexibility ve všech oblastech, tvarování problémo-
vých partií, správné fungování vnitřních orgánů a vnitřních 
procesů v těle, uvolnění a relaxace, aktivace energie v těle.

Celkový přehled jednotlivých skupinových lekcí včetně 
bližšího popisu najdete na webových stránkách 
www.fclub.cz/skupinove-lekce/#rozvrh. Bližší informace 
vám také rádi sdělí na recepci F:Clubu.

S novým začátkem roku mnozí z nás chtějí měnit svůj životní styl, více se hýbat, jíst 
zdravěji, zkrátka dělat něco pro sebe. Novoroční předsevzetí jsou už ale dávno za námi. 
Komu z nás to však vydrželo?
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Aktualizace benefitů k 1. 4. 2020

	Fyziofit	(v	rozvrhu	pod	názvem	Stretch	by	Yoga)
Kdy: každé úterý od 16:00 – 17:00 
Kde: F:Club
Jak: vstup zdarma, vlastní ručník

	Fitness	a	skupinová	cvičení
Kdy: denně – dle aktuálního rozvrhu skupinových lekcí
Kde: F:Club
Jak: VIP FINIDR (viz nabídka na konci tohoto zpravodaje)

	Firemní	liga	w	bowlingu
Kdy: každoročně od půlky ledna do konce března
Kde: Activity4Fun, Svojsíkova 1985, Český Těšín
Jak: zápisné 50 Kč/účastníka

	Firemní	liga	v	badmintonu
Kdy: každoročně od půlky ledna do konce března
Kde: Activity4Fun, Svojsíkova 1985, Český Těšín
Jak: zápisné 50 Kč/účastníka, vlastní raketa

Je	jedno,	jak	vaše	novoroční	předsevzetí	znělo.	Co	je	ale	
důležité?	Neustále	se	motivovat	a	jít	si	za	svým	cílem.	
Chcete	vědět,	jak	na	to?	Zkuste	naše	tipy!

Nečekejte
Často si říkáme, že začneme od pondělí, příští měsíc a po-
dobně. Proč čekat na určité datum, než začneme cvičit? 
Začněme ještě dnes. Zbytečné odkládání nám nepomůže.

Buďte realističtí
Malé cíle vedou k těm velkým, proto je velmi důležité dávat 
si takové cíle, které jste schopni splnit. Představa, že shodí-
te 10 kg za měsíc, je většinou nereálná. Slevte ze svých ne-
realistických nároků a věřte, že vám to půjde lépe. Udělejte 
si chvilku a sepište si, kolik byste chtěli reálně zhubnout 
nebo přibrat. Co byste chtěli nejvíce změnit.

Udělejte si jasný plán a nechte si poradit od 
odborníků
Důslednost je nesmírně důležitá. Doporučujeme vytvořit 
si přesný plán, kdy, jak dlouho a co budete cvičit a ten dů-
sledně dodržovat. Například profesionální trenéři v F:Clubu 
vám s tím rádi pomohou. V rámci uzavření členství vám 
bude trenérem provedeno diagnostické vyšetření pomocí 
špičkového analyzátoru stavby těla a na základě naměře-
ných hodnot vám vypracují pohybový program na míru. 
V rámci ukázkové hodiny vám také trenér vysvětlí cvičení 
na posilovacích a kardio strojích.

Sdílejte své pokroky s ostatními a vzájemně se 
motivujte!
Jednou z obrovských a velmi významných způsobů moti-
vace může být právě ta, kdy budete své pokroky průběžně 
sdílet s přáteli či lidmi se stejným zápalem, jako máte vy. 
Nejen, že to sdílíte, ale zároveň se můžete kdykoliv vrátit 
zpátky k tomu a zjistit, jak jste na tom byli před týdnem, 
měsícem nebo dokonce rokem. Existuje celá řada skupin, 
kde se můžete zapojit do různých měsíčních výzev. Své po-
kroky tak můžeme sdílet na internetu, v různých aplikacích, 
zmíněných skupinách apod. 

Chce to hlavně pravidelnost
Je lepší cvičit 20 min. denně než se odvařit při jedné velké 
akci za měsíc. Vydržte a nevzdávejte to! Pokroky na sebe 
určitě nenechají dlouho čekat…

51 / 2 0 2 0
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6 F i n i d r a k

Dnešní rozhovor bude především 
o sportování. S pohodářem 
a vždy dobře naladěným 
Michalem Brodou, manažerem 
fi nančního oddělení, se ocitneme 
ve světě badmintonu, beach 
volejbalu, golfu a také turistiky.

Rodina, 
sport
a práce

„ Text: Maryla Adamčíková, Michal Broda  | Foto: Lukáš Duspiva„
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…na sport chodím
převážně s chlapama.”
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Michale, letošek je pátým rokem, kdy u nás
pracuješ, můžeš zavzpomínat na své začátky?
Přišel jsem se do fi rmy podívat, jestli se mi práce bude líbit, 
čtyři dny jsem strávil s mým předchůdcem Lubošem Kra-
tochvílem a měl jsem právě pouhé čtyři dny, abych poznal 
náplň práce. Luboš v daném měsíci odcházel a já jsem měl 
ten následující nastoupit. Ředitel ekonomiky a obchodu 
Mirek  Klos mi zavolal v době, kdy jsem končil pracovní 
poměr v předcházející fi rmě, takže to pro mě nakonec bylo 
jednodušší rozhodování. 

Co jsi zvládl pochytit za čtyři dny, dá se to vůbec?
Za ty čtyři dny jsem si řekl, že to je práce, kterou znám a už 
jsem někdy dělal a že bych to zvládnout mohl, a tak to teda 
zkusím. Jinak musím kolegy a kolegyně pochválit, že to byla 
první práce, kde jsem přišel a měl jsem všechno připrave-
né od počítače přes židli, přístupy do systémů, jmenovku 
na kanceláři. Jsou to malé věci, ale potěší to, že je o vás 
opravdu zájem. Většinou kamkoliv jsem nastupoval, tak se 
vesměs teprve o těchto věcech přemýšlelo, na čem budu 
pracovat, kde budu sedět apod.

Pojďme čtenářům přiblížit, v čem spočívá náplň 
práce manažera � nančního oddělení?
Každý den je úplně jiný. Rámcově se starám o pojištění 
budov, strojů, majetku obecně a pak také pohledávek. S tí m 
souvisí i pohledávky všeobecně – jejich kontrola ve spolu-
práci s obchodním úsekem, hlídání splatností , vymáhání 
a také nastavování kreditlimitů. Dále je to zajištění fi nan-
cování, to znamená úvěry, spolupráce s bankami i jejich 
účtování.

Můžeš vysvětlit cizí slovo kreditlimity?
Kreditlimit je pro nás otevřený objem zakázek a pohledávek 
od daného odběratele. Laicky řečeno, zákazník má u nás 
otevřený účet, ve kterém se mu sčítá peněžní hodnota 
ještě nedodaných objednávek a zároveň už vyfakturované 
dodávky, které ještě nemá uhrazené. Limit je daný proto, 
abychom „nezahučeli“, to znamená z hlediska opatrnosti  se 
bráníme potenciální velké ztrátě. 

Tvé poslední působení bylo na pozici � nančního 
ředitele ve společnosti Armatury Group. V čem je 
FINIDR jiný?
Náplň práce je velice podobná. Nicméně tady dělám práci 
za více lidí, než se dělalo v předcházející fi rmě. Pozice je 
kumulovanější. Co je rozhodně jiné, tak doprava. Mám to 
trošku dál na dojíždění, je to 42 km jedním směrem, ale ne-
vadí mi to. Cestou poslouchám rádio. Audioknihy nemám, 
nemám to rád. Protože se doma nedívám na zprávy, ranní 
zprávy v rádiu mi udělají přehled včerejšího dne. Odpoled-
ne cestou zpět poslouchám humoriádu. 

Je něco, s čím ses ve FINIDRu setkal poprvé?
Na obědě se říká „smáčo“. Ale že by tady bylo něco extra 
jiného, to ne. Ale jídelnu bych pochválil.

Spolupracuješ převážně v ryze ženském kolektivu, 
i když už rok máš nově na controllingu kolegu.
Ano, vždycky to tak bylo a dámský kolekti v v práci mi neva-
dí, protože pak na sport chodím převážně s chlapama.

Michale, jak jsi na tom teda se sportem?
V pořadí, ve kterém to hraju, to je: badminton, beach volej-
bal a golf. Badminton mám v sezóně od září do května, od 
června do září hraju pravidelně beach volejbal v Ostravě. 
Od loňské sezóny už hraju se svými dětmi, hlavně mladší-
ho, třinácti letého Adama, to začalo hodně bavit. Domluvili 
jsme se s jeho spolužačkou a jejím otcem, že budeme 
chodit pravidelně každou neděli na beach, a tí m si zpříje-
mňujeme nedělní odpoledne. Nakonec se na to nabalilo 
spoustu dalších kamarádů dospělých i dětí  a bývá nás na 
hřišti  i deset. Letos nám takto začne třetí  sezóna.

Jaké máte skóre?
Vůbec si nic nevedeme, hrajeme pro radost. 

Chodí tvá žena a starší syn fandit?
Starší syn s námi hraje taky a manželka chodí fandit, ale 
moc nehraje. Ona se zase více věnuje běhu a plavání. Oba 
máme sedavé zaměstnání, takže sport je pro nás velmi 
žádoucí akti vitou.

Řekla bych, že jste spíše sportovně založená
rodina, čemu se ještě věnujete?
Starší syn Ondřej skončil juniorku v badmintonu, byl kolem 
30. místa v republice. Mladší Adam ještě hraje velmi dobře 
na klavír, už osmý rok. Právě proto jsem chtěl, aby měl více 
sportu, ne jen 1x týdně badminton, ale také ten beach. 
Jako rodina rádi lyžujeme. Na začátku února  jsme se vráti li 
z Itálie z Livigna, a také rádi chodíme po kopcích. Nejvíce 
chodíme po Beskydech a co jsem ve FINIDRu, tak zkouší-
me i vrchy Slezských Beskyd, třeba Čantoryji, nikdy jsem 
předtí m nebyl na Javorovém – tam jsme šli z Řeky – a teď 
jsme si vyhlédli Trojmezí. Běžky jsou také naše oblíbené. Ty 
jezdíme tak 2x - 3x v zimě, nejvíce se nám líbí ve Velkých 
Karlovicích, kde je super připravená běžkařská dráha a je 
tam nejvíce sněhu, ale už jsme byli jednou i v Itálii v Tob-
lachu a jednou v Norsku na náhorní planině asi 250 km 
severovýchodně od Osla. Norsko je výborné, ale za celý 
den jsme potkali maximálně čtyři lidi. Žádné hospody. Co si 
nevezmeš do baťůžku, to nemáš. 

Takže také musíte mít nějaký záchytný bod?
Ano, když jsme v Karlovicích, vyjíždíme nahoře od Horalu 
nebo od Razuly, jedeme na Machůzky, tam si dáme česneč-
ku a čaj s rumem a jedeme zpátky nahoru.

V rámci � remního sportování vím, že jsi přeborní-
kem v badmintonu. Jak hodnotíš � remní ligu?
Vzhledem k tomu, že úroveň je různá, začali jsme více hrát 
čtyřhry, aby se rozdíly trochu srovnaly. Letos, co jsem tady, 
liga funguje čtvrtým rokem a docházím do badmintonu. 
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Ti, co začali hrát badminton před čtyřmi roky a nemohli se 
trefi t do míčku, teď už hrají velmi slušně. Letošní rok je nás 
přes dvacet, což je zatí m největší číslo badmintonistů, co 
nás kdy ve fi remní lize bylo. Hrajeme na čtyřech kurtech, 
dvě hodiny od 16:00 do 18:00 hod. každou středu.

Jednou v Kudy z nudy jsi naše čtenáře lákal na 
Baťův kanál a kola, znamená to, že jsi navíc
vášnivý kolař?
Já nejsem cyklista. Žádné velké cyklovýlety nepodnikám, 
nicméně jezdíváme na jižní Moravu, a to buď na Baťův ka-
nál nebo do okolí Lednice, kde se na kole velmi dobře jezdí. 
Jezdíme většinou do 40 km, podnikáme spíše kratší výlety.

A kdybys měl elektrokolo, lákaly by tě kopce?
Jednou jsem byl na cyklovýletu. Vyjeli jsme autobusem na 
Bumbálku, tam nasedli na kolo a jeli kolem Bečvy dolů a dál 
směrem na Zlín, a když mě ve Vizovických kopcích začali 
předjíždět ti  šedesáti letí , tak jsem litoval, že jsem neměl 
elektrokolo, protože oni to elektrokolo měli. Nemám ale 
v plánu si ho pořídit, mám těch sportů dost a raději mám 
„chodící a skákající“ sporty.

Ještě jsme nezmínili golf, jak často se pokoušíš 
o zdolání jamek?
Tady v práci mám dva kolegy golfi sty. Golfová sezóna začíná 
v dubnu a končí září – říjen, ale golf hraju spíše výjimečně, 
je to toti ž strašný žrout času. Když jdeš celé hřiště, potřebu-
ješ 4,5 hodiny plus čas na dojezd atd. Takže si třeba po prá-
ci jednou za tři týdny zajdu zahrát devět jamek do Ropice 
nebo do Karviné, a to se dá sti hnout do 2 hodin.

Jak bys okem � nančního manažera ohodnotil
náročnost sportů, které máš rád?
Golf už není tak drahý, nejlevnější vybavení dnes koupíš za 
3 ti s. Kč, vstup na veřejnou devítku 200 Kč. Nejdražší je asi 
badminton. Ani ne tak raketa, jako výplet za 400 Kč, který 
potřebuješ pravidelně měnit a hala se pohybuje od 150 – 
280 Kč/hod. Takže dvě hodiny na badmintonu tě mohou 
stát více než dvě hodiny na golfu.

Michale, čeká tě sportovní léto, případně, které 
vrcholy se chystáte zdolat?
Počítám, že zase budeme hrát beach minimálně dvakrát 
v týdnu, jednou s rodinou a jednou s kamarády. Nejdůleži-
tější vrchol je pro nás teď příprava staršího syna na maturi-
tu, aby se mu maturita povedla, protože na vysokou školu 
už je přijat.

Přejeme všem krásné léto a držíme palce také
maturantům! Děkuji za rozhovor.

Michal BRODA * 1972

Znamení:   kozoroh

Na svých spolupracovnících oceňuji
chuť k práci, odbornost a smysl pro humor

V dobré náladě mě udržuje
rodina, sport a práce

Ve sportu obdivuji
deseti bojaře a všechny starší lidi,
kteří akti vně sportují

Nejvtipnějším úrazem mého těla bylo
skalpované čelo od ocelového lana,
které drží kůly na volejbalu

V létě nejraději
hraju beach volejbal
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Stali jsme se uznávaným partnerem největších tuzem-
ských i zahraničních nakladatelství. Investi ce, o kterých 

jsme na konci roku 2019 rozhodli, nejen potvrdily naši pozi-
ci, ale dále nás posouvají mezi špičku polygrafi e v Evropě.

Jak můžeme zhodnotit uplynulý rok?
Nárůst tržeb o 60 milionů korun a celkově dosažené tržby 
ve výši téměř miliardy korun, umožnily v naší ti skárně vy-
plati t mimořádnou vánoční odměnu a následně pak mimo-
řádný podíl na zisku všem zaměstnancům, kteří na ni měli 
podle stanovených pravidel nárok. Mimořádná výše odměn 
tak výrazně přesáhla jakékoliv výplaty v letech minulých. 

aktuálně
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Jaroslav Drahoš

Úspěch roku 2019 byl impulsem pro nastavení a spuštění 
nové rozvojové a prorůstové strategie FINIDRu na letošní 
rok 2020 a na další dva následující roky.

Co nás v letošním roce konkrétně čeká?
V období od dubna do června budou v ti skárně instalovány 
dva nové ti skové stroje Heidelberg, CTP automat a plně 
automati zovaná skládačka a šička, které jsou také zajímavé 
tí m, že jsou zároveň CO2 neutrální. Naše ti skárna se chová 
odpovědně vůči svému okolí a planetě, na které společně 
žijeme. Plně si to uvědomujeme a za každý nainstalovaný 
stroj budou vysazeny stromy, které plně kompenzují uhlí-

Rekordní investice 2020
/

Naše tiskárna FINIDR je již 26 let na polygrafi ckém trhu 
a stále roste. Investujeme a měníme polygrafi cký knižní trh 
v tuzemsku a západní Evropě. Vyvážíme do 45 zemí světa.

  Tiskový stroj Heidelberg XL 106-8P

11

kovou stopu, vzniklou při výrobě těchto strojů. Pokud tuto 
cestu budou volit i další fi rmy, bude náš svět a naše zem 
i pro naše potomky domovem a krásným místem pro život.   
Investi ce, které jsme do těchto zařízení udělali, jsou nejen 
ambiciózní, ale jsou především promyšlené. Zvýší kvalitu, 
průtok a samozřejmě také naši produkti vitu. Musí také 
zlepšit ergonomii práce, a tedy i celkovou kvalitu prostředí 
v ti skárně. Po těchto investi cích budou následovat další, 
které v průběhu následujících dvou let pomohou naplnit 
naši vizi. 

Významnou investi cí do zlepšení pracovního prostředí je 
také pořízení nové vzduchotechniky, včetně klimati zace 
v hale B. Instalace proběhne na přelomu dubna a května 
tohoto roku tak, aby se ve výrobě, především v letních 
měsících, stabilizovala teplota a zvýšil komfort pracovního 
prostředí.
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Cíle jsou velice ambiciózní, 
jak toho chceme dosáhnout?

Mimořádné	investi	ce	potřebují	výborné	lidi, kteří 
pak musí udělat spoustu kroků, jež umožní uvést 
všechny tyto stroje do provozu. Bez lidí to samo-
zřejmě nejde. Chceme proto dále posilovat náš tým 
o ty nejlepší. Aktuálně máme zájem o ti skaře, kteří 
opravdu umí a chtějí kvalitně a zároveň produkti vně 
ti sknout. Náš tým chceme také dále rozšířit o nové 
pracovníky na snášečkách, šičkách, lepících linkách 
a o obsluhu skládaček. 

Pokud	znáte	někoho,	kdo	zapadne	do	našeho	týmu, 
splňuje naše náročné požadavky a bude přínosem 
pro naši ti skárnu, doporučte jej. Nabízím	Vám	mi-
mořádný	bonus	do	mzdy	ve	výši	až	15	ti	s.	Kč, který 
bude vyplacený dle pravidel v případě, že člověk, 
kterého doporučíte, bude vybrán a uzavřeme s ním 
smlouvu s nástupem do konce června 2020. Pokud 
ti to lidé budou pro náš tým přínosem, bude každé-
mu z nich, podle odbornosti , kterou ovládají, vypla-
cena odměna	pro	nově	příchozí	zaměstnance	ve	
výši	až	30	ti	s.	Kč. Máme zájem o ty nejlepší, chceme 
posílit náš tým a zároveň dát novým lidem příležitost 
být součástí  naší vize. A také si ještě můžete něco 
málo přivydělat. Co vy na to, jdeme spolu do toho?

pokračování na další straně    



Tiskový	stroj	Heidelberg	XL	106-8P je svým označe-
ním typově stejný jako předchozí dva XL 106 stroje, které 
již v ti skárně máme. Nicméně je vybaven řadou evolučních 
vylepšení, které ve srovnání s předchozí generací těchto 
strojů umožní zvýšení jeho výkonnosti  o 15 - 20 %. Na-
mátkou uveďme systém Push-to-Stop, který po dokončení 
zakázky automati cky vymění desky, umyje gumy a zahájí 
ti sk bez zásahu ti skaře. Tiskař v případě potřeby pouze stroj 
zastaví. Stroj je vybaven novou generací Inpress Control 
měřícího systému a novou generací Autoplate systému pro 
zakládání desek. Dále je vybaven úpravami ve vykladači, 
které umožňují vykládání širšího spektra poti štěných archů 
v maximální rychlosti  a vodním systémem chlazení. Teplota 
vytvořená ve stroji tak již nebude zůstávat v hale, ale bude 
odvedena mimo ni.

12 F i n i d r a k

Tiskový	stroj	Heidelberg	XL	75-5L je náhradou za 
18 let starý stroj SM 74–5. Jedná se o generačně i typově 
o naprosto odlišnou technologii. Stroj je vybaven podobně 
jako stroje XL 106 (Inpress Control, Autoplate pro dvojité 
obvody válců, vodní chlazení, wall screen, aj.), na které 
jsme zvyklí a doplněn o disperzní lakovací jednotku, takže 
i ti skoviny ve formátu B2, především obálky, budeme 
schopni ihned lakovat celým spektrem disperzních laků. 
Tento stroj nám umožní zdvojnásobit objem ti sku ve formá-
tu B2.

CTP	Heidelberg	Suprase�	er	106 s paletovým nakla-
dačem je dalším osvědčeným strojem pro výrobu ti skových 
desek. Nahradí současné nejstarší CTP s kazetovým nakla-
dačem. Oproti  němu bude mít trojnásobný výkon a zároveň 
ušetří čas, díky paletovému nakladači, obsluze CTP.   

Představení nových strojů

  Tiskový stroj Heidelberg XL 106-8P

aktuálně
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Skládačka
Po dlouhém rozhodování jsme vybrali skládačku Heidelberg 
Stall KH 82P se šupinovým nakládáním. Jedná se o opti ma-
lizovanou verzi skládačky, kterou již máme od roku 2016. 
Díky tomu budeme mít nyní již 2 skládačky se šupinovým 
skládáním, které se v případě výpadku jedné z nich do-
kážou vzájemně nahradit, což nám zjednoduší plánování 
a rozmisťování skládání na jednotlivé stroje. V příští m roce 
plánujeme tuto skládačku dovybavit roboti ckým vyklada-
čem, který ještě více zvýší její produkti vitu. Ofi ciálně před-
staví výrobce roboti cký vykladač na veletrhu Drupa 2020.

Šička
Po letošních zkušenostech s šicím centrem Meccanotecnica 
Uniplex jsme se rozhodli pro nákup další šičky Aster 200, 
která je identi cká s již pořízenou šičkou v rámci Uniplexu. 
Šičku nainstalujeme v letošním roce a v příští m roce ji dopl-
níme o dvaceti stanicovou snášečku. 

Snášečka
V současné době používáme pro snášení složek pro šití  
20stanicovou snášečku Wohlenberg bez automati zova-
ného vykladače, což vyžaduje velké množství lidí a fyzicky 
náročnější práci. Proto nyní jednáme o pořízení 27stanicové 
snášečky s automati ckým vykladačem a opti ckou kontrolou 
správnosti  archů. Tato konfi gurace sníží fyzickou nároč-
nost snášení a obsluhu potřebnou k této činnosti , kterou 
budeme moci využít v jiných částech výrobního procesu. 
Zároveň se zvýší kapacita snášení. 

Investi ce, které budou v průběhu prvních šesti  měsíců 
tohoto roku realizovány, nejsou opravdu malé. Zároveň 
se významným způsobem mění také layout umístění řady 
dalších strojů a v souvislosti  s těmito investi cemi dojde 
ke stěhování dalších 18 strojů do prostorů, které podpoří 
logisti ku celé ti skárny od návozu po expedici. Věřím,	že	
společně	tyto	náročné	změny	zvládneme	a	budeme	při-
praveni	na	vánoční	trh	letošního	roku.	Děkuji	všem,	kteří	
se	na	těchto	změnách	podílejí	anebo	se	postupně	budou	
podílet.

Abychom mohli zvládnout tyto významné změny, běží 
v současné době vedle sebe tyto klíčové projekty, které 
podpoří námi realizované investi ce a nutné změny.

Projekty
 nový so� ware pro archovou montáž
WMS systém pro řízení skladu
 Konfi gurátor
 Průtok
Moti vace
 KPI

1 / 2 0 2 0

  Tiskový stroj Heidelberg XL 75-5L

S	výsledky	a	závěry	těchto	projektů	budete	průběžně	
seznamování	na	svých	pracoviští	ch	a	na	pravidelných	
komunikacích.



REKORDOWE INWESTYCJE 2020
Nasza drukarnia FINIDR już od 26 lat istnieje na rynku poligra� cznym i wciąż rośnie.
Inwestujemy i zmieniamy poligra� czny rynek książek w naszym kraju i zachodniej Europie. 
Eksportujemy do 45 krajów świata.

Staliśmy się znamienitym partnerem największych krajowych i zagranicznych wydawnictw. Inwestycje, na 
które zdecydowaliśmy się pod koniec roku 2019, nie tylko potwierdziły naszą pozycję, ale także uplasowały 

nas pomiędzy liderami poligrafi i w Europie.

Jak możemy ocenić miniony rok?
Wzrost sprzedaży o 60 milionów koron i ogólne osiągnięcie sprzedaży w wysokości prawie miliarda koron, 
umożliwiły wypłacenie w naszej drukarni dodatkowej nagrody rocznej a następnie także udziału w zysku, wszyst-
kim pracownikom, którzy na podstawie ustalonych zasad byli do tego uprawnieni. Niezwykła wysokość nagród 
wyraźnie przekroczyła jakiekolwiek wypłaty w minionych latach. 

Sukces roku 2019 był impulsem do wprowadzenia i uruchomienia nowych strategii rozwojowych i wzrostowych 
FINIDRu na rok 2020 i na następne dwa lata.

Co więc konkretnie czeka nas w tym roku?
W okresie od kwietnia do czerwca zostaną w drukarni zainstalowane dwie nowe maszyny drukarskie Heidelberg, 
CTP automat oraz w pełni zautomatyzowana falcerka i maszyna szyjąca, które są także wyjątkowe poprzez to, że 
są CO2 neutralne. Nasza drukarnia zachowuje się odpowiedzialnie wobec swojego otoczenia i planety, na której 
razem żyjemy. Jesteśmy tego w pełni świadomi i za każdą zainstalowaną maszynę zostaną zasadzone drzewa, 
które w pełni kompensują ślad węglowy, powstały podczas produkcji tych maszyn. Jeśli taką drogę obiorą także 
inne fi rmy, nasz świat i nasza ziemia będą domem i pięknym miejscem do życia również dla naszych potomków. 
Inwestycje, których podjęliśmy się na te urządzenia, są nie tylko ambitne, ale przede wszystkim przemyślane. 
Zwiększą jakość, przepływ i oczywiście także naszą wydajność. Muszą również poprawić ergonomię pracy, a więc 
także całkowitą jakość środowiska w drukarni. Po tych inwestycjach przyjdą kolejne, które w przeciągu najbliż-
szych dwóch lat pomogą wypełnić naszą wizję. 

Znaczącą inwestycją, mającą na celu poprawę warunków pracy, jest też instalacja nowej wentylacji, łącznie z kli-
matyzacją na hali B. Montaż odbędzie się na przełomie kwietnia i maja tego roku tak, żeby, przede wszystkim 
w miesiącach letnich, ustabilizowana temperatura poprawiała komfort środowiska pracy.

Cele są bardzo ambitne, jak chcemy je osiągnąć?
Do wyjątkowych inwestycji potrzebni są wspaniali ludzie, którzy muszą następnie wykonać wiele kroków, 
umożliwiających wprowadzenie wszystkich tych maszyn do produkcji. Bez ludzi oczywiście jest to niemoż-
liwe. Dlatego chcemy dalej wzmacniać nasz zespół tymi najlepszymi. Aktualnie potrzebujemy drukarzy, 
którzy naprawdę umieją i chcą drukować dobrze i zarówno wydajnie. Następnie chcemy nasz zespół 
poszerzyć o nowych pracowników na liniach zbierających, maszynach szyjących, liniach klejących oraz 
o obsługę falcerek.

Jeśli znacie kogoś, kto pasuje do naszego zespołu, spełnia nasze wysokie wymagania i będzie wartościowy 
dla naszej drukarni, polećcie go. Oferuję dodatkowy bonus do wypłaty w wysokości až 15 tys. Kč, który 
zostanie wypłacony według zasad w wypadku, że osoba, którą polecicie, zostanie wybrana i zawrzemy z nią 
umowę z datą rozpoczęcia pracy do końca czerwca 2020. Jeśli osoby te będą dla nas wartościowe, każdemu 
z nich zostanie, według umiejętności, którymi dysponują, wypłacona nagroda dla nowych pracowników 
w wysokości nawet 30 tys. Kč. Chcemy u siebie tych najlepszych, chcemy wzmacniać nasz zespół i zarówno 
dawać nowym ludziom możliwość brania udziału w naszej wizji. A do tego możecie sobie jeszcze trochę 
dorobić. Co wy na to, pomożecie?

aktualnie Jaroslav Drahoš F i n i d r a k 1 / 2 0 2 0 Przedstawienie nowo zakupionych maszyn

Maszyna drukarska Heidelberg XL 106-8P jest tego samego typu co poprzednie dwie maszyny XL 106, 
które już mamy w drukarni. Jest jednak wyposażona w szereg usprawnień ewolucyjnych, które w porównaniu z po-
przednią generacją tych maszyn, umożliwiają zwiększenie ich wydajności o 15 - 20 %. Weźmy na przykład system 
Push-to-Stop, który po zakończeniu zlecenia automatycznie wymieni formy drukowe, umyje gumy i rozpocznie druk 
bez udziału drukarza. W razie potrzeby drukarz tylko zatrzyma maszynę. Maszyna jest wyposażona w nową generację 
Inpress Control systemu pomiarowego oraz nową generację Autoplate systemu do zakładania form. Poza tym ulepszo-
ny został wykładak, który umożliwia wykładanie szerszego spektrum zadrukowanych arkuszy w maksymalnej szybko-
ści. Maszyna jest także wyposażona w system chłodzenia wodą. Temperatura generowana w maszynie nie będzie już 
więc zostawała na hali, ale będzie odprowadzana na zewnątrz.

Maszyna drukarska Heidelberg XL 75-5L zastąpi 18-letnią maszynę SM 74–5. Jest to zupełnie inna tech-
nologia pod względem generacji i typu. Maszyna wyposażona jest podobnie jak maszyny XL 106 (Inpress Control, 
Autoplate do obwodów dwucylindrowych, chłodzenie wodą, wall screen, itp.), do których jesteśmy przyzwyczajeni. 
Poza tym wyposażona jest w jednostkę lakieru dyspersyjnego, także do wydruków w formacie B2, przede wszystkim 
będziemy w stanie natychmiast lakierować okładki całym spektrum lakierów dyspersyjnych. Maszyna ta umożliwi nam 
podwojenie liczby wydruków w formacie B2. 

CTP Heidelberg Suprase� er 106 z nakładakiem paletowym to kolejna sprawdzona maszyna do produkcji 
form drukowych. Zastąpi aktualnie najstarsze CTP z nakładakiem kasetowym. W porównaniu do niego będzie mieć 
potrójną wydajność a ponadto pozwoli zaoszczędzić czas obsłudze CTP, dzięki nakładakowi paletowemu.   

Falcerka
Po długich rozważaniach wybraliśmy falcerkę Heidelberg Stall KH 82P ze strumieniowym nakładaniem. Jest to zopty-
malizowana wersja złamywarki, którą mamy już od roku 2016. Dzięki temu będziemy mieć teraz 2 falcerki ze stru-
mieniowym złamywaniem, które mogą się nawzajem zastąpić w razie awarii jednej z nich, co ułatwi nam planowanie 
i rozmieszczanie złamywania na poszczególnych maszynach.  W przyszłym roku planujemy wyposażyć tą falcerkę 
w automatyczny wykładak, który jeszcze bardziej podniesie jej wydajność. Producent ofi cjalnie zaprezentuje automa-
tyczny wykładak na targach Drupa 2020.

Maszyna szyjąca
Po tegorocznych doświadczeniach z centrum szyjącym Meccanotecnica Uniplex, zdecydowaliśmy się na zakup kolejnej 
maszyny szyjącej Aster 200, która jest identyczna z maszyną zakupioną w ramach Uniplexu. Maszynę zainstalujemy 
w tym roku a w przyszłym roku uzupełnimy ją o 20-stacjową linię zbierającą. 

Linia zbierająca
Aktualnie do kompletacji składek do szycia korzystamy z 20-stacjowej linii zbierającej Wohlenberg bez automatyczne-
go wykładaka, co wymaga dużej liczby osób i fi zycznie trudniejszej pracy. Dlatego teraz negocjujemy zakup 27-stacjo-
wej linii zbierającej z automatycznym wykładakiem i optyczną kontrolą poprawności arkuszy. Ta konfi guracja obniży 
fi zyczne obciążenie związane z kompletacją oraz obsługę potrzebną do zbierania, którą będziemy mogli wykorzystać 
w innych częściach procesu produkcyjnego. Zwiększą się także możliwości produkcyjne w zbieraniu. 

Inwestycje, które zostaną zrealizowane w przeciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku, naprawdę nie są małe. 
Zmienia sie także w znaczący sposób layout umieszczenia wielu innych maszyn, a w związku z wymienionymi inwe-
stycjami, dojdzie do przesunięcia kolejnych 18 maszyn do przestrzeni, które będą wspierać logistykę całej drukarni od 
dostawy po ekspedycję. Wierzę, że razem poradzimy sobie z trudnymi zmianami i będziemy przygotowani na tego-
roczny sezon przedświąteczny. Dziękuję wszystkim, którzy biorą lub będą stopniowo brać udział w tych zmianach.

W celu wsparcia tak znaczących zmian, aktualnie działają obok siebie następujące projekty kluczowe, które wzmocnią 
zrealizowane przez nas inwestycje i konieczne innowacje: nowy so� ware do montażu arkuszowego, WMS system do 
obsługi magazynu, konfi gurator, przepływ, motywacja, KPI.

O wynikach i efektach tych projektów będziecie stpniowo informowani na swoich stanowiskach i w trakcie regular-
nych komunikacji.
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F i n i d r a k

Text: Maryla Adamčíková  | Foto: archiv FINIDR

Mikromagik, který se pohyboval v hlavním sále, dotvořil 
celkový dojem z příjemné kouzelnické atmosféry.

Kapela iBand a námi oblíbený DJ Jirka Halák nás
doprovázeli celým večerem.

Ve víru Silvestrovské noci

Takto jsme se letos bavili na fi remním večírku. A protože podtext byl …možná přijde 
i kouzelník, s netrpělivostí jsme očekávali známého kouzelníka Richarda Nedvěda, 
který k nám zavítal už potřetí. Nezklamal ani tentokrát.

Jsme rádi, že jste se i tentokrát akti vně zapojili 
a fi nančně podpořili projekt „Nejsme	lhostejní	
k	našemu	okolí“. Výtěžek z tomboly opět poputuje 
na dobročinné účely. Už teď se můžete těšit na no-
minaci vámi vybraného adepta podpory a návazné 
hlasování v rámci ti skárny. O všem vás budeme brzy 
informovat.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se 
podíleli na přípravě, organizaci a realizaci slavnost-
ního večera.

Každý z nás si kromě fotky mohl odnést atrakti vnější verzi 
svého já v podobě karikatury nebo kérku, která vydrží na 
těle tak akorát do pondělí. O výborné občerstvení

se postaral tým z restaurace KaSS a všemi netrpělivě 
očekávaná tombola završila vydařený večer. Doprovodný 
program zpestřilo taneční vystoupení poledance.

151 / 2 0 2 0
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Zaměstnanec Fair Play 
2019

Maryla Adamčíková

A jak dopadlo umístění:

V	kategorii	„Výroba“:
1.	Tomasz	Kurek, manipulant ve výrobě
2.	 Josef	Haman, elektromechanik
3.	Marti	n	Čelechovský, zástupce vedoucího expedice

V	kategorii	„Administrati	va“:
1.	Ondřej	Prokop, referent marketi ngu
2.	Marcela	Ćmielová, sekretářka
3.	Kateřina	Misiarzová, asistentka majitele 

Za rok 2019 jsme udělili celkem 995 lipových listů, které 
nám udělaly radost. Děkujeme všem, kteří přispívají ke 
zlepšení atmosféry u nás.

Vítěze čtvrtého ročníku kampaně Zaměstnanec Fair Play jsme vyhlásili na březnovém 
fi remním večírku. Naši spolupracovníci obdrželi skleněné památeční plakety ve formě 
lipového listu a dny volna navíc. Kromě toho si všichni umístění vychutnají společnou 
večeři s panem Drahošem. 

Výkony v roce 2019 vzrostly o 8,7 % (oproti  roku 2018). Tento nárůst 
nastal nejen v sezoně, ale také počátkem roku. V prvním pololetí  

se výkony meziročně zvýšily dokonce o 11,3 %. Také začátek roku 2020 
vypadá z hlediska naplněnosti  výroby nadějně.

Naše ti skárna se soutěže účastnila podruhé. Velmi	nás	
těší,	že	jsme	letos	vybojovali	zlato. Hodnoti telé soutě-

že nejvíce ocenili zrod učebního oboru ti skař na Albrechto-
vě střední škole v Českém Těšíně, kde dále akti vně působí-
me a také ocenili velmi propracovaný odborný výcvik pro 
žáky oboru ti skař, které zapojujeme do běžného provozu, 
stejně jako studenty oboru polygrafi e.

Ocenění převzal pan Jaroslav Drahoš z rukou Radky 
Šuškové, garantky soutěže School friendly a Radúze Máchy, 
ředitele Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje.

Vždy jsme pomáhali v našem regionu a jsme rádi za tuto 
naši činnost, jíž přispíváme ke vzdělanosti  dětí , a tedy
i budoucnosti  našeho kraje.

Zvýšená produkce ovšem automati cky 
nezajistí  lepší hospodářský výsledek.
Pro dosažení zisku je potřeba vyrábět 
kvalitně a včas, mít pod kontrolou náklady 
a dokázat naše výrobky prodat za odpoví-
dající ceny.

To vše se díky dobré práci zaměstnanců 
naší ti skárny podařilo a ziskovost v roce 
2019 byla vyšší než v roce 2018. Za to 
vám všem patří poděkování.

Rekapitulace roku 2019

School friendly

V roce 2019 se nám podařilo navázat na úspěšnou druhou polovinu 
roku 2018 a dosáhnout skvělých výsledů.

Koncem roku 2019 se konal již 3. ročník soutěže 
SCHOOL FRIENDLY. Do této soutěže se mohly
přihlásit všechny fi rmy z Moravskoslezského kraje, 
které spolupracují a podporují různé typy škol. 
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Pavel Broda, Kateřina Misiarzová
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rok 2019 rok 2018 změna	v	%
výkony (v mil. Kč)* 987 908 + 9 %
počet	zakázek 9 631 9 195 + 5 %
počet	knih (v mil. ks) 23,2 23,2 beze změn

* Výkony = tržby za prodej zboží, výrobků a služeb + nedokončená výroba
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F i n i d r a k

Hned první den po nástupu bylo jasné, že moje představy 
o výrobě knih byly naprosto liché… Když jsem zjisti l podle 
kolika kritérií a vlastností  se dělí papír, kolik procesů se 
podílí na vzniku knihy a kolik vstupů je pro ně třeba, hned 
mi bylo jasné, že nastavení WMS ve skladu a logisti ka vý-
roby nebude procházkou růžovou zahradou. Naštěstí  jsem 
také velmi záhy zjisti l, že zde pracují velmi šikovní, vzdělaní 
a ochotní lidé, kteří své práci rozumí a co je víc, nemají pro-
blém se o své znalosti  a vědomosti  podělit, i když ne vždy 
je jednoduché na předávání znalostí  a vědomostí  najít čas. 
Mohl bych je tady jmenovat, ale je jich tolik, že bych zcela 
jistě někoho opomenul, a to bych nerad. Za jejich ochotu 
a čas jim moc děkuji.

Jsem ve fi rmě a v polygrafi i obecně krátce, a tak se dá říct, 
že se každý den dozvím něco nového. Stejně tak se dá říct, 
že díky tomu ještě netrpím provozní slepotou a vidím věci, 
které jiní již nevidí a o ty se snažím podělit a dávat podněty 
pro případné změny.

Majitel mě při nástupu ujišťoval, že ti štěné knihy mají 
budoucnost, že je lidé mají rádi, a že je jejich elektronické 
sestry nepřeválcují. Když jsem viděl a zažil, jak se plánují 
investi ce do nových strojů, poptávají se nové technologie, 
navrhují se layouty, prezentují vize a vše s výhledem na 
několik let dopředu, věřím mu. Věřím jemu a lidem, o kte-
rých jsem psal v předešlých odstavcích, lidem, kteří se snaží 
každý den posunout sebe i fi rmu kousek dopředu, lidem, 
kteří do FINIDRu nechodí „jen do práce“… 

A to díky personalistovi, který se mě při pohovoru do 
mého prvního zaměstnání ptal, jak umím pracovat 

s „pécé“ (PC) a já se zeptal, vzhledem k tomu, že to byla 
hutní a strojírenská fi rma, jestli má na mysli vysoké „pécé“. 
Hned po mém dotazu mi oznámil, že pro mě má pouze 
místo dělníka na expedici. To se nedalo nepřijmout, přijal 
jsem výzvu a nastoupil jako dělník na expedici. Postupem 
času jsem prošel různými pozicemi, od dělnických, přes 
technické, až po manažerské. Tehdy byla logisti ka syno-
nymem expedice, ještě se neřešilo, jak lépe skladovat, jak 
rychleji a efekti vněji manipulovat věci z místa A do místa B 
s co nejmenším počtem zaměstnanců nebo snad pomocí 
vozíků, které jezdí bez obsluhy… 

O logisti ku toku materiálu a skladování jsem se zajímal vždy 
pouze v rámci procesů, které měly vést k zefekti vnění nebo 
byly nuceným důsledkem organizačních a personálních 
změn.  

Zhruba před rokem jsem se rozhodl, že práce v tehdy 
stávající fi rmě mě již nenaplňuje, a že se poohlídnu po 
něčem novém. Oslovil mě inzerát fi rmy, která ti skne knížky. 
Hledali logisti ka, který začne ve skladu tí m, že zavede WMS 
a nastaví logisti ku výrobního procesu až do expedice. Velmi 
mě to zaujalo, byl to nový obor, byla to výzva, rozšíření si 
obzorů a navíc jsem si, jako někdo, kdo již nějakou knihu 
četl, říkal, že ten papír, na který se ti skne a těch pár věcí, 
které jsou potřeba, aby vznikla knížka, hravě zvládnu, tak 
jsem tu výzvu před 9 měsíci přijal. 

Celou svoji kariéru jsem pracoval ve výrobních strojírenských fi rmách, ale vždycky jsem 
byl tak trochu mimo přímou výrobní část. Mým oborem se stala logistika.

Jak to vidím já Fo
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Letní jarmark
na pomoc zvířatům
Myslíme, že dobré skutky jsou důležité a přinášejí vždy skvělý pocit všem zúčastněným. 
Pomáhat druhým je navíc často až neuvěřitelně snadné a to, co pro nás je jen malé gesto, 
může pro někoho jiného znamenat velkou úlevu a pomoc do dalších dní. Pojďte se zapojit 
a jeden udělat.

Leží vám doma věci, které nepou-
žíváte, ale zároveň je vám líto je 

vyhodit, protože jsou pořád hezké 
a funkční? Darujte je do FINIDRu! My 
je pak za symbolické ceny nabídneme 
na FINIDRáckém dni a výtěžek z jejich 
prodeje věnujeme Moravskoslezské-
mu spolku na ochranu zvířat. Vaše 
věci dostanou druhou šanci a vám se 
doma uvolní místo pro něco jiného, 
třeba něco, co si odnesete z letního 
jarmarku.

Kdy a kam věci přinést?
Ideálně v tašce nebo krabici na recepci 
FINIDRu do 31. května 2020.

Co se hodí a co ne?
Vhodné jsou texti lie jako deky, polš-
tářky, ubrusy či prostí rání, bižuterie 
a doplňky (šátky, opasky), společenské 
hry a hračky, dekorati vní předměty 
(například obrázky, vázy, květi náče) 
nebo domácí a kuchyňské potřeby.

A nevhodné je oblečení, obuv, nářadí, 
elektronika, potraviny a nápoje, knihy 
nebo časopisy.

Jarmark bude součástí  FINIDRáckého 
dne a uskuteční se v sobotu 6. června 
na Nové Polaně.

Vaše dotazy ráda zodpoví Kamila 
Kolínková (558 772 200,
773 793 604, kkolinkova@fi nidr.cz)
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Kamila Kolínková
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Kateřina Misiarzováz ti skárny

Skupinka šesti  studentů v doprovodu mistra odborného 
výcviku se v polovině prosince vypravila do saské metropo-
le Drážďan a blízkého Radebeulu, kde sídlí výrobní závod 
Koenig & Bauer Shee� ed, business unit koncernu vyrábějící 
archové ofsetové stroje. Účastníci zájezdu si nejprve prošli 
centrum „barokní perly na Labi“, kde součástí  prohlídky 
města byla i návštěva vánočních trhů včetně slavného 
Striezelmarktu, jednoho z nejstarších trhů v Evropě, jemuž 
bylo letos 585 let.

Následující den ráno pak skupinu čekala návštěva výrob-
ního závodu Koenig & Bauer v blízkém Radebeulu. Ve 
fi remním předváděcím centru měli možnost si prohlédnout 
nejmodernější archové ofsetové stroje všech formátových 
řad včetně zajímavých opcí. Přes oddělení přípravy zakázek 
pak celá skupina pokračovala do výrobní a montážní haly, 
kde se studenti  na vlastní oči přesvědčili, jak se vyrábějí 
stroje u Koenig & Bauer. Zajímavé dopoledne bylo zakonče-
né živou ukázkou autonomního ti sku katalogu na osmibar-
vovém stroji Rapida 106 technologií LED UV.

Hlavní zášti tu nad soutěží i vyhodnocením převzala naše 
ti skárna, jakožto generální partner školy, spolu s našim 

obchodním partnerem společností  Koenig & Bauer (CEE). 
Vítězové obou kategorií se kromě zajímavých věcných cen 
mohli na konci roku 2019 těšit i na dvoudenní exkurzi do 
výrobního podniku Koenig & Bauer v Německu.

V létě loňského roku jsme podpořili 2. ročník studentské soutěže Duplex, kterou pořádala Albrechtova 
střední škola pro studenty maturitního oboru polygrafi e a učňovského oboru tiskař.

Exkurze ve fi rmě

a proč, si připravil pan učitel zajímavý výklad. V odpoled-
ních hodinách se nás ujali zástupci fi rmy Koenig & Bauer, 
kteří nás provedli centrem města s vyprávěním historie 
tamního místa. Opět zajímavé informace.

Nechyběla prohlídka panství a jejich zahrad. Samozřejmě 
jsme nevynechali tradiční drážďanské vánoční trhy. Po pro-
hlídce trhů jsme si zašli na večeři. Každý jsme si objednali 
to, na co jsme měli chuť, tudíž ve většině případů to byla 
pizza. Během večeře padala různá témata, která jsme pečli-
vě rozebírali a po příchodu na „hotel“ jsme v této konverza-
ci dál pokračovali.

Druhý den nás již čekala slibovaná exkurze ve fi rmě Koenig 
& Bauer. Výklad byl v angličti ně a překládán i do češti ny, 
kdyby někdo nerozuměl, ale podle mého názoru rozuměli 
vcelku všichni. 

Co dodat, prohlídka byla výborná a plná nových poznatků 
a informací. Trvala asi dvě a půl hodiny. Po prohlídce násle-
doval oběd v nákupním centru a ve 14:00 hod. jsme opusti li 
Drážďany a Německo. Zkušenost k nezapomenutí . Studenti  
využili a procvičili si jak německý, tak i anglický jazyk. 

A co nám exkurze přinesla? Určitě to, jak složitý je na 
výrobu ofsetový stroj a hlavně, že je angličti na důležitá pro 
dorozumění.“

Za skupinu: Adam Kuča, AT2

O své postřehy se s námi podělil jeden z účastní-
ků exkurze, Adam Kuča.

„Ve dnech 10. – 11. 12. 2019 se výherci soutěže Duplex 
2019 z oborů polygraf a ti skař vydávají do města Drážďany 
na prohlídku fi rmy Koenig & Bauer.

Jsme šesti členné družstvo pod vedením učitele odborného 
výcviku Jana Ovčařího ve složení: Anna Žilíková, Leona 
Kubaláková, Ondřej Gruzdek, Jana Oršulíková, Daniel Jurček 
a Adam Kuča.

První den, co jsme zakotvili v Drážďanech, jsme věnovali 
průzkumu okolí. Historické stavby, které město zdobí, byly 
úchvatné. O historii některých budov, tedy kdy fungovaly 



23

Stává se, že nejsme spokojeni s teplotou servírovaného 
jídla. Jindy si zase nejsme jistí gramáží porce. Občas při 
stole zjistíme, že u salátu chybí pečivo či dresing. Všechny 
tyto chvilkové nedostatky je možné odstranit ihned na 
místě: požádejme personál o ohřátí jídla, jeho převážení či 
doplnění toho, co chybí. Určitě vám ochotně vyjdou vstříc. 

Přestože je stravování neoddělitelnou součástí doplňování 
energie, přináší oddech a poznání nových chutí. Proto se 
kuchaři pokusí vnést do jídelního lístku tradiční i novodobá 
jídla. Těšit se můžete nejen na příležitost přispět vlastním 
receptem, ale zkusit i něco úplně jiného. 

V uplynulém roce se v naší jídelně vydalo o 9 % více obě-
dů než v tom předešlém. A co patří k nejoblíbenějším 

jídlům? „Největší úspěch má klasika: řízek, guláš, pečená 
husa. Mezi saláty vítězí rajčatový s mini kuřecími řízky 
a z FIT jídel to je guláš z hlívy ústřičné,“ říká Michaela Voj-
kůvková z firmy Bistroapetit, která pro nás jídlo připravuje.   

Věřili byste, že v minulém roce bylo pro FINIDR uvařeno 
17 600 litrů polévky, připraveno 2 700 kg vepřového 
a 1 560 kg kuřecího masa, 4 810 kg zeleniny, 2 340 kg rýže 
a 3 830 kg brambor? A právě na brambory se sneslo nejvíce 
kritiky od strávníků. Paní Vojkůvková vysvětluje: „Pokud je 
velké množství brambor, byť velmi dobrých, dlouho v teple, 
ztrácejí na kvalitě i chuti. Není jednoduché najít vhodnou 
odrůdu brambor a spolehlivého dodavatele, který by ji měl 
po celou sezonu na skladě." 

Vybíráme si
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Dagmar Kempná z tiskárny

Jak to máte vy?

A tak jsem si na sklonku roku řekla, že je na čase se zamys-
let, jak i já mohu věci ve svém každodenním životě vyměnit 
za jejich ekologičtější alternativy.

Třídění odpadu
To mě napadlo hned! Co je na tom složitého? Doteď jsem 
v domácnosti třídila papír, plast i sklo a naskytují se další 
možnosti. Kovové odpady, bioodpad a teď podle zákona 
i oleje. Hurá, jdeme na to! Při první konzumaci jogurtu jsem 
odhodila hliníkové víčko do komunálu… No nevadí, je to jen 
o síle zvyku. Zavedla jsem si novou přihrádku a třídím 
i plechovky.

Nakupování
Další věc, která mě vede k zamyšlení. Kolik věcí si pořizuji 
a potřebuji je? Oblečení, kosmetika… A kolik jídla často 
nakupuji. Dělám zásoby, jako by se blížil konec světa. Lec-
kdy ale zjišťuji, že to nestíháme sníst. Začala jsem pečlivěji 
sledovat jídelníček a do obchodu chodím jen když skutečně 
potřebuji. Navíc s předepsaným seznamem, který mi pomá-
há držet se reality.

První zhodnocení si chci udělat v březnu. Uvidím, jestli 
jsem na změny připravená. Za pokus to určitě stojí. A místo 
papírových kapesníčků si dát do kabelky plátěný, už se mi 
podařilo.

A jak to máte vy? Jste připraveni na alespoň malou změnu 
ve svém postoji k ekologii?

Sylvia Kovalčíkováz tiskárny

K benefitům péče o naše zaměstnance patří i zabezpečení stravování v prostorách firmy a umožnění 
odběru obědů s příspěvkem zaměstnavatele. Vybíráme si z pěti druhů jídel, mezi kterými jsou také FIT 
jídla a saláty nebo například i minutky. Jídelníček je jednou do týdne obohacený nejen ovocem, 
ale i zákuskem. 

Slovo ekologie svět skloňuje ve všech pádech. I v naší tiskárně jsme se připojili například k programu 
Zelená firma, kde společně sbíráme elektroodpad pro ekologickou likvidaci. Šetrnou elektrickou energii 
z obnovitelných zdrojů využíváme k výrobě našich knih. Vyrábíme také produkty s certifikátem FSC®, 
u kterých používáme jen suroviny z šetrně obhospodařovaných lesů s prokazatelným původem dřeva.
Letos má naše tiskárna v úmyslu odstartovat také aktivity jako FINIDR Zero Waste nebo Ukliďme FINI-
DR. Další nápady Finidráků jsou vítány. 
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o nás Pět otázek pro

1. Kdybys mohla ve svém životě změnit 
jednu věc, co by to bylo?
Narodila bych se jako Jára Cimrman a byla jednoduše 
geniální.

2. Kam bys ráda vyrazila na dovolenou?
S přáteli kdykoliv, kamkoliv.

3. Co ti dokáže zlepšit den?
Vše, co poziti vně vybočí z každodenní ruti ny.

4. Jaké je tvé nejoblíbenější roční období 
a proč?
V každém ročním období lze najít něco krásného 
a jedinečného.

5. Je něco, co by ses chtěla ještě naučit?
Naučit se, že když nedostaneme vždy to, co chceme, 
je někdy obrovské štěstí .Martiny Pawlicy

referentky zákaznického servisu

se zeptal
Dominik Vavřena

referent zákaznického servisu

Radomíra Lakoty
plánovače výroby

se zeptala
Martina

1. Je za námi konec roku, padla nějaká předsevzetí?
Ne. Rád žiju a konám svobodně. Omezení, manti nelů a příkazů nám 
život chystá beztak dost, než abych si stanovoval sám nějaká další.

2. Jak se ti daří bojovat proti zimním chmurám?
Funguji na „sluneční pohon“, proto se snažím využít každý moment, 
kdy se můžu pohybovat venku. To mě spolehlivě nabíjí. A když se 
sluníčko dlouho neukáže, vlezu si do venkovní vířivky a hraju si na 
léto.    

3. Tvůj pracovní den začíná velmi brzo, bez čeho si neu-
míš představit ráno?  
Bez ti štěných novin, ve kterých listuji odzadu, bez pořádného turka 
a bez toho, abych se těšil na to, co přinese nový den.

4. Jakému svému koníčku věnuješ nejvíce času?
Celý život bydlím v baráku se zahradou. Dříve u rodičů, později ve 
vlastním, který jsem si s přispěním otce a dědy sám navrhnul a 
postavil. Baví mě stále něco vylepšovat, dodělávat a tvořit jak na 
domku, tak především v zahradě. Také jízdou na kole v přírodě si 
dokonale odpočinu.

5. Jaká životní událost tě nejvíce ovlivnila?
14.2. 1987 - kdy jsem potkal svou ženu, se kterou jsem šťastný 
dodnes.
19.1. 1998 – den, kdy jsem překročil brány FINIDRu.
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Ondřeje Prokopa
referenta marketingu

se zeptal
Radomír

Pavlíny Aghové
dělnice na ručních pracích

se zeptal
Ondřej

1. Ondro, dostal jsi k Vánocům mimo ponožek a spr-
cháčů i nějaký originální dárek, který nemusel být 
hodnotný, ale udělal ti radost? 
Ano, jeden takový byl - stolní hra Trabantem napříč konti nenty. 
Jako fanoušek deskovek a série dokumentů o cestování trabanty po 
světe mi tohle udělalo opravdu radost.

2. Chystáš se v tomto roce navštívit nějaké zajímavé 
místo?  
Pokud to vyjde, rád bych se podíval na pár dní do Marrakéše v Ma-
roku. Navští vit známý trh Jamaa El Fna, ochutnat jejich speciality a 
poznat tamní kulturu. 

3. Vypadáš na sportovce, jaké druhy sportu tě lákají?  
Tak to díky. Snažím se pravidelně hrát volejbal a badminton, 
párkrát do měsíce si zajedu spinning a v létě běh nebo kolo. Ale 
preferuji spíše kolekti vní sporty.

4. Jaká hudba ti zaručeně zvedne náladu? 
Je to kombinace rock / pop. 

5. Motto, kterým se řídíš?  
„Chyba je chybou pouze tehdy, pokud se opakuje.“ Ono na tom toti ž něco 
bude.

1. Jak trávíte svůj volný čas?
Mám akti vního psa, takže většinu volného času trávíme na procház-
ce. Dále ráda vegetí m při poslechu hudby. Mou oblíbenou kapelou je 
heavymetalová skupina HammerFall. Viděla jsem je nedávno naživo a 
byl to nářez!

2. Kam byste se ráda podívala?
Já strašně nerada cestuji, ale láká mě třeba Island anebo Niagarské 
vodopády. 

3. Vaříte nebo pečete ráda?
Čas strávený v kuchyni nepatří k mým oblíbeným činnostem, na druhou 
stranu strašně ráda jím.

4. Jak dlouho ve FINIDRu pracujete a líbí se vám tady?
Ve FINIDRu pracuji 5 let. Práce mě baví a jsem ráda v kolekti vu.

5. Pamatujete si, čím jste chtěla být jako malá?
Už od mala jsem chtěla být prodavačkou, což se mi nakonec splnilo. 
V obchodě jsem pracovala přes 20 let.
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Ludmila Sosnová, strojník ve výrobě     25 let
Bronislav Kantor, vedoucí zásobování     20 let
Jiří Jabůrek, ostraha majetku      15 let
Andrea Polečová, dělník v expedici      15 let
Monika Ruszová, strojník ve výrobě     15 let
Josef Mašek, ostraha majetku     10 let
Gabriela Havlíčková, referent zákaznického servisu     5 let
Brigita Konečná, dělník v úklidu       5 let
Marti n Morawiec, mechanik a seřizovač strojů     5 let
Pavla Rumanová, předák        5 let
Miloš Vodička, operátor na CTP       5 let

jsou tady s námi
Josef Mašek, ostraha majetku
Miroslav Klos, ředitel ekonomiky a obchodu
Dagmar Beata Dąbrowska-Białek, strojník ve výrobě
Vítězslav Neděla, zámečník
Monika Ruszová, strojník ve výrobě
Vítězslav Neděla, zámečník
Roman Wantulok, operátor autonomní údržby
Beata Cieńciałová, referent zákaznického servisu
Katarzyna Joanna Siąkała, dělník ve výrobě
Anna Maria Bukowczan, strojník ve výrobě
Lenka Hlisnikovská, personální specialista 
Andrea Tománková, strojník ve výrobě
Jan Benkovský, pomocník ti skaře

blahopřejeme k jubileu

Strom života FINIDRu...
...rosteme díky Vám!

F i n i d r a k

Wojtek Szweda
mamince Natalii Klocek
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Lubomír Stařičný
instalatér

Vlastimil Horkel
manipulant ve výrobě

Milada Kohutová
dělník ve výrobě
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Ilona Schoberová
strojník ve výrobě

Jak jste spokojeni                    

Dominik Vavřena
(referent zákaznického servisu)

„Práce je různorodá, občas náročná, 
ale taky zábavná. Člověk by měl dě-
lat to, co ho baví a kde se cítí  dobře. 
A to mi FINIDR zatí m poskytuje 
a snad i nadále bude.“

Anežka Rajnerová
(referent zákaznického servisu)

„Nikdy nevíme, kam nás vítr zavane, 
a já jsem moc ráda, že mě zavál až 
do FINIDRu. Jsem ráda za prostře-
dí, ve kterém pracuji, za kolegy, za 
možnost seberozvoje - jsem ráda za 
FINIDR.“

Pavla Dámková
(referent zákaznického servisu)

„Líbí se mi má nová práce, ráda se 
učím nové věci. Jsem ráda za svůj 
tým, se kterým se cítí m dobře 
a můžu se na něj kdykoli obráti t. 
Dělat se dá toti ž v podstatě cokoli, 
musí být ale správný základ.“
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Justyna Palowska
tatínkovi Witoldu Palowskému

Zoe Lupková
tatínkovi Dušanu Lupkovi

o násŠárka Adamčíkováslavíme
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28 F i n i d r a k

Michal Misiarztudy z nudy

Je to příjemné místo pro malé občerstvení a nabrání sil na 
další cestu, navíc s úžasnými scenériemi na protější vrchol-
ky Dolní a Horní Lomné.

Z Kolářovy chaty Slavíč jedeme nadále po červené
až k dalšímu rozcestníku Kozí Hřbety - Václavíčky (28 km).

Já si tuto trasu obvykle „proletí m“ za cca tři a čtvrt ho-
diny, doporučil bych vám ale, vyčlenit si na ni celý den, 

abyste si dokázali vychutnat nádheru přírody, úžasného 
klidu a překrásných výhledů.

Trasa:
Třinec  - Javorový (občerstvení) - Slavíč (občerstvení) - 
Visalaje (Hotel Sulov - oběd) - Morávka - Slavíč (občerstve-
ní) - Chata Kamenitý (oběd II) - Dolní Lomná - Třinec

Pojďme se tedy projet!
Vyrazíme z Třince po asfaltové cestě přes obce Oldřichovice 
a Tyru až na Javorový vrch (15 km). Na chatě se můžeme 
občerstvit a doplnit vydanou energii nějakou „traťovkou“ 
(něco sladkého na zub) a příjemně si odpočinout a poko-
chat se krásnými výhledy na Beskydy (při dobrém počasí 
i na Tatry). 

Po občerstvení pojedeme po modré turisti cké značce, po 
které pokračujeme až na rozcestí  Šindelná - sedlo a dále na 
rozcestí  Ropice. Tam se napojíme na červenou a pokračuje-
me na Kalužný až ke Kolářově chatě Slavíč (25 km). 

Zimní období máme konečně za námi, a tak nastává čas teplejších dnů, které člověka vybízí k projížď-
kám na kole. Rád bych se s vámi podělil o jednu ze svých nejoblíbenějších tras po našich krásných Bes-
kydských kopcích. 

Kudy z nudy na kole

Pokud již budete notně (příjemně) unavení, dá se tato trasa 
zkráti t o cca 10 km. V tomto případě se tak z chaty Kame-
nitý napojte zpět na žlutou až k rozcestníku u Kamenitého, 
kde pojedete po modré. To už budete jen a jen klesat až do 
obce Košařiska a pak pokračovat po asfaltové cestě až do 
Třince (70 km).

Přeji vám krásnou projížďku a možná se cestou někdy 
potkáme.

Od tohoto rozcestníku se napojíme na modrou a pokraču-
jeme po této trase. Během stoupání se zanedlouho po pra-
vé straně otevřou nádherná panoramata Beskyd a krásný 
pohled na královnu našich vršků - Lysou horu. U rozcestníku 
Pod Malým Polomem - sedlo (30 km) se opětovně napojí-
me na červenou Cyrilometodějskou stezku, kde si můžeme 
užít krásné rovinaté úseky i rychlé sešupy, které ale nejsou 
nikterak těžké či nebezpečné, a také krátké členité výjezdy, 
u kterých si můžeme hezky vyhrát s technikou jízdy. Touto 
trasou se dostaneme až na Bílý kříž - Hotel Sulov (35 km), 
kde si můžeme odpočinout, dát něco dobrého k jídlu 
a nabrat energii na následující úsek. 

Pokračujeme po zelené značce na rozcestí  (Bílý kříž - směr 
Morávka) a sjíždíme dlouhý kopec až k rozcestníku Moráv-
ka - U Bebků (40 km). Odtud pak opět klesáme po hezké 
asfaltové cestě až k přehradě Morávka (k aut. zastávce 
U Spolka – 44 km). Tam se opět napojíme na zelenou znač-
ku a po ní stoupáme dál po asfaltové cestě zpět na Kolářo-
vu chatu Slavíč (50 km). Od chaty se vydáme po červené
až k rozcestníku Babí vrch (52 km).

U něj pak odbočíme vpravo a hezky klesáme po žluté až 
na chatu Kamenitý (54 km), kde vám vřele doporučuji dát 
si delší přestávku a další oběd - vynikající kuchyně a opět 
krásné výhledy na protější kopečky. 

Po občerstvení se vydáme sešupem dolů po modré do 
Dolní Lomné (55 km) a již po hlavní pokračujeme zpět do 
Třince (80 km) přes obce Jablunkov, Hrádek ve Slezsku 
a Vendryni.

290 3  -  2 0 1 71 / 2 0 2 0
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kratší trasa 70 km



na konec
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Velikonoce patří mezi nejvýznamnější křesťanské svátky. Kromě pomlázek, kraslic a křesťanských oslav jsou také oslavami 
příchodu jara, tradic a samozřejmě hodování v podobě dobrého jídla a pi� . Přípravy na Velikonoce správně začínají po čtyři-
ce� denním postním období, které končí tzv. Škaredou středou. Po ní přichází Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Boží 
hod velikonoční a pak tolik očekávané Velikonoční pondělí. V tyto dny naše babičky dodržovaly přísná pravidla, co se týče 
jídelníčku. Ty byly samozřejmě rozdílné v závislos�  na kraji a na místní sociální situaci. Tradiční velikonoční jídla představují 
pro většinu z nás vajíčka, pečený beránek, mazanec nebo nádivka. Jídel, která k svátkům jara patří, je ale mnohem víc. Je až 
obdivuhodné, co všechno v minulos�  naši předci v kuchyni ze svých i velmi skromných zásob dokázali připravit, a dokonce to 
bylo většinou i velmi zdravé!

Inspirujme se kuchyní našich předků a připravme si letos trochu jiné velikonoční menu.

Tradiční
velikonoční jídla

F i n i d r a k

Postup
V misce smícháme droždí se lžící cukru, přidáme trochu vlažného mléka a mouku a na teplém místě necháme vzejít kvásek. 
Vajíčka rozklepneme a oddělíme žloutky od bílků.

Ve větší míse smícháme mouku, máslo, cukr, vanilkový cukr a žloutky, přidáme vzešlý kvásek a vypracujeme vláčné těsto. 
Posypeme ho mouku, přikryjeme utěrkou a necháme ho na teplém místě kynout, dokud nemá dvojnásobný objem. Vykynuté 
těsto rozválíme na pracovní ploše posypané moukou a vykrájíme z něj kolečka. Ta pak přendáme na plech s pečícím papírem, 
necháme je ještě chvíli nakynout a pak na nich rádýlkem uděláme rýhy. V misce rozšleháme bílky s trochou mléka, kolečka jimi 
potřeme a posypeme je jemně nasekanými mandlemi. Jidáše pečeme v předehřáté troubě do zlatova. Podáváme s medem.

Přeji vám zdravé, veselé a chutné Velikonoce!

Ingredience

500 g polohrubé mouky
100 g másla
2,5 dl mléka
50 g droždí
100 g moučkového cukru

2 vejce
1 balíček vanilkového cukru
mandle na posypání - jemně nase-
kané

Jidáše

Připravují se z kynutého těsta, správně by měly 
mít tvar splétaného provazu, pečou se ale i jako 
malé hous� čky a většinou jsou posypané naseka-
nými mandlemi. Podávají se polité medem.  

Pučálka
vyklíčený hrách, který se prudce 
opeče na rozpáleném másle a pak 
opepří a osolí. Může se také při-
pravit tzv. na sladko s rozinkami, 
případně s medem a skořicí.

Kočičí tanec
zapečená směs uvařené čočky a 
krup, která se ochu�  česnekem, 
osmahnutou jemně nasekanou 
cibulí a majoránkou.

Klobásníky, u nás známé 
také jako šoldry
v minulos�  klobása, zabalená a 
upečená v těs� čku, později se 
místo klobásy začalo používat i 
ochucené mleté maso. Vhodným 
těstem je například listové.

Kateřina Misiarzová

TextAtrak� vní zpracování
barevné ořízky 

Přecházející grafi ka z knižních
desek do barevné ořízky bloku
už na první pohled upoutá.

Zkuste to taky a udělejte svou
knihu � mto zpracováním zajímavější!

DIGITÁLNÍ OŘÍZKA

www.FINIDR.cz




