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o nás

Vážení kolegové,
pomalu je za námi rok 2020. 
Ve FINIDRu to byl rok velkých 
očekávání spojených s velkými 
investicemi. V tomto roce jsme 
investovali do naší budoucnosti, do 
dalšího rozvoje tiskárny a posílení 
naší konkurenceschopnosti. Díky 
COVIDu-19 tento rok také přinesl pro 
všechny z nás řadu nepoznaného. 

Ze dne na den jsme byli hluboce 
ponořeni do atmosféry strachu, který 
„profesionálně“ přiživovala média, 
která si ze situace okolo koronaviru 
udělala „soutěž“ jak hůř, jak temněji, 
jak děsivěji. Situace okolo COVIDu-19 
nebyla jednoduchá a určitě nebude 
jednoduchá ani v roce 2021. 

Rok 2020 jsme společně zvládli. Přes 
obrovské potíže, způsobené úplným 
uzavřením trhů v celé Evropě v obou 
vlnách pandemie, jsme toto období 
nejen zvládli, ale zároveň jsme byli 
schopni naistalovat a rozeběhnout 
řadu nových strojů. Tyto nové stroje 
nám pomohly splnit požadavky našich 

zákazníků pro vánoční trh. Přestože 
rok 2020 ještě neskončil, mohu 
konstatovat, že jsme ho zvládli se ctí 
a děkuji všem, kteří se na tom aktivně 
podíleli. 

Další rok, který je před námi, nebude 
určitě jednoduchý. Myslím, že teprve 
až v roce 2021 se budou projevovat 
některé vlivy a problémy, které nastaly 
v roce letošním. Tak jako je pořád mezi 
námi COVID-19, tak jsou a budou mezi 
námi také problémy, které tento vir 
způsobil nám a našim zákazníkům. 
Máme jasnou vizi, známe konkrétní 
kroky, které chceme a budeme 
realizovat v příštím roce. Chceme tuto 
situaci zvládnout co nejlépe. K tomu 
potřebuji schopný a odhodlaný tým, 
který bude tyto kroky realizovat. 
Věřím, že Finidráci takovým týmem 
jsou a příští rok bude pro nás opět 
úspěšný. 

Přeji proto všem mnoho energie, 
odvahy a důvěry ve vlastní schopnosti 
a schopnosti lidí, se kterými 
spolupracujeme. Vše budeme 
potřebovat v roce příštím.

Samozřejmě a ze srdce vám přeji 
především mnoho zdraví a spoustu 
štěstí. Vám i vašim rodinám přeji 
příjemné strávení svátků vánočních 
a společně si přejme vše nejlepší 
v Novém roce. 

Váš Jarek Drahoš    

úvodník

www.FINIDR.cz

Toto spojení dodává knize elegantní vzhled. 
A navíc, metalická folie umocňuje její slavnostní punc.

Zajímavou kombinaci nabízí plátno a lesk
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31 Nový kvíz a výhodnocení z minula
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Šárka Wojnarová

Mimo zmíněné oblasti, jsme od vás dostali 
i konkrétní návrhy: 

 Oblast bezpečnosti a ochrany zdraví
 Jak předcházet karpálním tunelům
 Jak kompenzovat noční směny, co nejmenší dopad 
 na lidský organismus
 Jak jednat s negativními pracovníky
 Pomoc dětským domovům 
 Oblast polygrafie – novinky, technologické inovace
 Zaměstnanecký koutek – dotazování zaměstnanců 
 na jejich zájmy
 Jak slavit Vánoce během „covid období“ 
 Návrh malé pravidelné sekce o Filipínách – představení, 
 kultura, tradice, zajímavosti

Vzhledem k tomu, že zvítězilo téma 
ZDRAVÍ, které je momentálně více 
než aktuální, budeme se už v tomto 
čísle v rámci prevence věnovat 
vitamínu D, kterému je v poslední 
době také přisuzována vlastnost 
mírnit účinky COVID-19.

Děkujeme všem našim zaměstnancům, kteří neváhali a zúčastnili se dotazníkového 
šetření rubriky Fit v duši. Celkem odhlasovalo 94 zaměstnanců, kterým tímto moc 
děkujeme! Největší projevený zájem byl o téma, které je v této době velmi aktuální, 
a to ZDRAVÍ. Následoval zájem o téma právní, sociální a nakonec finanční.
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36 % 23 %
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Fit v duši

Poza wymienionymi dziedzinami, dostaliśmy od Was 
konkretne pomysły:  

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia
Jak zapobiegać cieśni nadgarstka
Jak minimalizować wpływ nocnych zmian na ludzki organizm
Jak radzić sobie z negatywnymi pracownikami
Pomoc dla domów dziecka
Dziedzina poligrafii – nowości, innowacje technologiczne
Kącik dla pracowników – pytania do pracowników na temat 
 ich hobby itd. 
Jak obchodzić Boże Narodzenie w „dobie covidu“
Projekt małej, regularnej sekcji o Filipinach – prezentacja, 
 kultura, tradycje, ciekawostki

W związku z tym, że zwyciężył 
temat ZDROWIE, który jest teraz 
wyjątkowo aktualny, w tym numerze 
w ramach profilaktyki skupimy się 
na witaminie D, której ostatnio 
przypisuje się także łagodzenie  
skutków COVID-19.

Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom, którzy nie wahali się i wzięli udział 
w badaniu ankietowym dotyczącym rubryki Fit w duszy. W sumie zagłosowało 
94 pracowników, którym bardzo dziękujemy! Największe zainteresowanie wzbudził 
temat, który jest obecnie bardzo aktualny, czyli ZDROWIE. Poza tym interesują 
Was kolejno tematy prawne, socjalne oraz na końcu finansowe.

36 % 23 %

§
21 % 20 %

Fit w duszy
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Kateřina Misiarzová

Vitamin D

Všichni víme, že důležitým prvkem v boji proti nemo-
cem je naše imunita. V souvislosti s ní se stále častěji 

hovoří o vitaminu D jakožto důležitém preventivním po-
mocníkovi. Z dat ministerstva zdravotnictví však vyplývá, 
že až 70 % Čechů trpí jeho výrazným nedostatkem.

PROČ TOMU TAK JE?
Největším přirozeným zdrojem vitaminu D je sluneční zá-
ření. Jeho syntéza probíhá na základě pronikání paprsků 
UVB přes kůži, nedochází k ní však ihned, ale až cca po 
20 minutách slunění. K největší produkci déčka dochází 
především okolo poledne.

Pokud bychom tedy měli možnost celoročně se opalovat 
dvakrát týdně po dobu alespoň 20 minut, získali bychom 
tak 90 % doporučené dávky tohoto vitaminu pouze z po-
bytu na slunci.

S podzimem a zimou ale začne ubývat možností, jak den-
ní dávku ze slunečního záření získat. 

Příčinou sníženého množství vytvořeného vitamínu D 
je však nejen roční období, ale celoročně také užívání 
opalovacích krémů s vysokým ochranným faktorem, za-
halování těla před sluncem, znečištěné ovzduší či přesun 
většiny našich aktivit do vnitřních prostor budov. 

Vitamin D lze najít i ve stravě (především v tučných ry-
bách, červeném mase, játrech, žloutku), museli bychom 
je však konzumovat několikrát denně ve velmi vysokém 
množství, což není reálné.

Pro zajímavost, k dosažení dostatečné denní dávky pro 
správný imunitní systém je třeba přijmout přibližně 
2 000 IU (mezinárodních jednotek) vitaminu D. Star-
ší nebo obézní lidé pak mají potřebnou denní dávku 
dvakrát až třikrát vyšší. A nyní si představte, kolik ryb 
či jiných potravin byste denně museli sníst, abyste měli 
příjem 2 000 IU denně. Je to například 400 gramů lososa 
a 400 gramů ementálu nebo také 600 gramů sardinek 
a dva kilogramy másla.

Účinky vitaminu D3:

 Přispívá k normální funkci imunitního systému
 Pomáhá udržovat normální činnost svalů
 Potlačuje sezónní depresi
 Přispívá ke zdravým kostem a zubům, snižuje 
 riziko zubního kazu
 Pomáhá předcházet cukrovce
 Snižuje vysoký krevní tlak a podporuje  
 kardiovaskulární zdraví

Tip na závěr: vitamin D se správně vstřebává 
pouze s tukem. Je potřeba ho proto užívat s tučným 
jídlem, ne nalačno. Stačí kousek másla či tučného 
sýru.

V současné době koronavirové většina 
z nás upíná svou pozornost na své 
zdraví a imunitu. Jak ji posílit, abychom 
chřipkové období prošli bez větších 
komplikací, ideálně je nepocítili vůbec?
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Witamina D

Wszyscy wiemy, że ważnym elementem walki z cho-
robami jest nasza odporność. W związku z tym 

coraz częściej mówi się o witaminie D jako o ważnym po-
mocniku profilaktycznym. Z danych ministerstwa zdrowia 
wynika, że aż 70 % Czechów cierpi z powodu jej znaczego 
niedoboru.

DLACZEGO TAK JEST?
Największym naturalnym źródłem witaminy D jest pro-
mieniowanie słoneczne. Jego synteza przebiega na zasa-
dzie przenikania promieni UVB przez skórę, nie dochodzi 
do tego jednak od razu, ale dopiero po ok 20 minutach 
nasłonecznienia. Do największej produkcji witaminy D 
dochodzi głównie około południa.

Jeśli więc mielibyśmy możliwość przez cały rok opalać 
się dwa razy w tygodniu przez przynajmniej 20 minut, 
zyskalibyśmy 90 % zalecanej dawki tej witaminy tylko 
przebywając na słońcu.

Wraz z jesienią i zimą zaczyna ubywać możliwości zyska-
nia dziennej dawki z promieniowania słonecznego.
Przyczyną obniżenia ilości wytwarzanej witaminy D jest 
jednak nie tylko zmiana pór roku, ale także używanie 
przez cały rok kremów do opalania z wysokim filtrem 
ochronnym, zasłanianie ciała przed słońcem, zanieczysz-
czenie powietrza lub przeniesienie większości naszych 
działań do wnętrza budynków.

Witaminę D można znaleźć także w jedzeniu (głównie 
w tłustych rybach, czerwonym mięsie, wątrobie, żółtku), 
musielibyśmy je jednak jeść kilka razy dziennie w wielkich 
ilościach, co nie jest realne.

Co ciekawe, aby osiągnąć wystarczającą dawkę dzienną 
dla prawidłowego działania systemu odpornościowego, 
należy przyjąć około 2 000 IU (jednostek) witaminy D. 
Osoby starsze lub otyłe muszą jednak przyjąć dawkę 
dwa lub trzy razy wyższą. A teraz wyobraźcie sobie, ile 
ryb czy innych produktów musielibyście dziennie zjeść, 
żeby przyjąć 2 000 IU dziennie. Jest to na przykład 
400 gramów łososia i 400 gramów sera ementaler lub 
też 600 gramów sardynek i dwa kilogramy masła.

Działanie witaminy D3:

 Wspomaga prawidłowemu działaniu systemu 
 odpornościowego
 Pomaga utrzymać poprawne działanie mięśni
 Obniża depresję sezonową
 Wspomaga zdrowie kości i zębów, zmniejsza 
 ryzyko próchnicy
 Wspomaga profilaktykę cukrzycy
 Obniża wysokie ciśnienie krwi i wspiera układ 
 sercowo-naczyniowy

Wskazówka na koniec: witamina D 
prawidłowo wchłania się tylko z tłuszczem. Dlatego 
należy ją przyjmować z tłustym jedzeniem, nie na 
czczo. Wystarczy kawałek masła lub tłustego sera.
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Aktualnie w czasach koronawirusa 
większość z nas skupia swoją uwagę na 
zdrowiu oraz odporności. Jak je wzmocnić 
i przetrwać okres grypowy bez większych 
komplikacji, najlepiej nie odczuć go 
w ogóle?
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Jsem blázen
do cukroví

Třináctý rok pracuje v naší tiskárně 
paní Jana Sikorová, předačka ručních 
prací. Dnes bude náš rozhovor nejen 
o  sváteční náladě, ale také o  tom, 
jak se na pracovišti sžili s  našimi 
spolupracovníky z Filipín.

Text: Maryla Adamčíková, Jana Sikorová  |  Foto: Lukáš Duspiva
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„Vždycky říkám, 
že budu péct jen 
pár kousků…“

4 / 2 0 2 0



Paní Jano, letos jste kromě životního jubilea 
oslavila také třináct let ve FINIDRu. 
Co vidíte, když se ohlédnete zpět?
Když jsem nastoupila před třinácti lety, bylo to 
1. listopadu, tak jsem byla na baličce a pak jsem šla na 
ruční práce. Začínala jsem jako dělnice u stroje, pracovala 
jsem na ražbě. Pak paní Bosáková, bývalá předačka, která 
odcházela do důchodu, si mě už postupně zaučovala, 
já jsem byla celou dobu její pravá ruka. Nakonec jsem 
dostala nabídku vykonávat pozici předačky ručních prací. 
Už je to šest let. Letí to.

Co se za tu dobu šesti let změnilo?
Firma se zvětšuje, ale práce je pořád stejná. Jiné je to 
v tom, že přibývají stále noví lidé, také jiné národnosti, 
přibyly i nové stroje, např. kulatička, bigovačka, 
gumičkovač. Pořád máme co dělat. Je to různorodá 
práce. Neděláme každý den to stejné. Buď vkládáme 
kartičky, lepíme samolepky, přebalujeme knihy, nebo 
zase stužkujeme, lepíme samolepky do sleporažky, 
vkládáme knížky do šubrů a rozebíráme půlarchy. 
Všechno se dobře dělá. Mě ta práce baví.

Co má předačka na starosti?
Předačka musí vyexpedovat expediční tituly, které 
odcházejí. To zamená, že musí připravit zakázky, zjistit, co 
se s nimi dělá, nachystat krabice, potom štítky, letáčky, 
abychom vše měli přichystané a mohlo se to zabalit 
a následně vyexpedovat. Také rozděluji práci děvčatům, 
kterou zakázku by měly dělat. Musím se řídit výrobním 
příkazem a online plánem. Tam mám určené zakázky, 
které odcházejí. Někde musíme dát kartičky, jinde se lepí 
samolepky anebo balíme do krabic, záleží, jaký máme 
výrobní příkaz a co si zákazník přeje.

Pracujete stále se stejnou skupinou lidí?
Ano, mám stále stejnou osádku, celkem 8 lidí, z toho jsou 
3 Filipínci. Jsme nejstarší osádka na ručních pracích, jsme 
50+, jen ti Filipínci nám průměr snižují. Holky stále jedou 
jako pily, akorát neumí angličtinu, tak se dorozumíváme, 
jak to jde, rukama a nohama, snažíme se. Samozřejmě 
se i oni snaží chytat česká slovíčka. Naštěstí na ručních 
pracích jde ukázat, co se má jak dělat a pěkně to pochopí. 
Je s nimi veselo, oni se smějí, my se smějeme a kolikrát 
ani nevíme čemu.

Na ručních pracích bývají nárazové akce typu 
výpomoci, pak se spojí síly a jde pomáhat kdo má 
ruce, nohy, co pak má předák na starosti?
Pak přijdou TH pracovníci, brigádníci, spolupracovnice 
z úklidu nebo i studenti z praxe ze školy. Zase jim 
nachystám práci, přidělím jednu spolupracovnici, aby na 
ně dohlížela a ukazovala jim, co a jak mají dělat.

Jak se vám s nimi spolupracuje?
Ale jo, dobře, není to 100% jako s mými holkami, které už 
vědí, co mají dělat, ale vždy se to zvládne bez problémů. 
Jsme rádi, že nám pomůžou, protože se stíhá. Pod ruční 
práce patří také několik malých strojů, např. kulatička, 
řezačka plátna, gumičkovač, bigovačka, lepička a flexo. 
Stává se, že v daný okamžik potřebuji stejné lidi u stolu 
a zároveň tytéž lidi, aby pracovali na malých strojích, 
protože jsou na nich zaučeni a umí s nimi pracovat. Když 
se to pak stane, většina jde na tyto stroje, na ručkách mi 
zbyde pár lidí. Pak musíme volat o pomoc.

Jak zvládáte to, když vidíte, kolik palet knih je 
před vámi, které musíte zpracovat, nestraší vás 
to?
Člověk to bere automaticky, že je v práci. Někdy je 
toho míň, někdy víc, někdy je něco těžšího, jindy zase 
jednoduššího.

Co je, podle vás, pro ruční práce nejnáročnější ?
Asi to krabicování, protože už zabalené knihy v krabicích 
jsou těžší a my jsme starší. A když se stane, že je to 
činnost na většinu směny, tak  je to náročné, ale stále 
máme páru.

Blíží se období Vánoc, míváte se svou osádkou 
vánoční večírky, besídky, u nás známé jako 
vilijovky?
Samozřejmě. Protože nám ale nevycházejí společné 
směny, každá osádka si udělá vilijovku sama. Letos jsme 
o tom ještě nemluvily, protože jsme nevěděly, jestli 
nás COVID-19 pustí. Pokud to bude možné, půjdeme 
si sednout na skleničku vína a něco dobrého. Rády 
chodíváme tady v Těšíně do Maxe. 
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rozhovor

Jak se pozná, že u Sikorů už naplno propukla 
sváteční nálada?
U nás začínají svátky adventem. Celý byt si vyzdobíme, 
zapálíme svíčku na adventním věnci, uklízí se, peče 
cukroví a čekáme na Štědrý večer. 

Jaké oblíbené druhy cukroví pečete?
Já jsem takový blázen do cukroví. Vždycky říkám, že budu 
péct jen pár kousků, a pak je z toho 25 druhů. Já jsem 
tak naučena z domu, maminka mě to tak naučila. Mé 
oblíbené druhy jsou vanilkové rohlíčky, ořechy, kokosky, 
linecké, nugát, ulky. To bych tu musela vypsat všecko.

Jaké ctíte tradice?
Na Štědrý den máme pohodu, protože si chystám vše 
den předem. Připravuji bramborový salát, houbovou 
polévku, děláváme tradičně zelí na másle – to jsem tak 
naučena z domu. Jako hlavní jídlo je bramborový salát 
a máme samozřejmě kapříka. Pak rozkrajujeme jablíčko, 
jestli máme hvězdičku a ulomujeme si oplatky z kostela, 
vezmeme si od každého a přejeme si, abychom byli zdraví 
a šťastní v dalším roce.

Takže tradiční české Vánoce…
Ano, užíváme si vánoční pohodu u pohádek u televize, 
chodíváme na zimní procházky nebo navštěvujeme 
rodinu. Někdy ještě i večer o štědrém dni. Vnoučata 
zatím nemáme, tak si užíváme malých dětí mé sestry. To 
je radost. Býváme u stolu celá rodina, tzn. já s manželem 
a tři synové, ale letos, kvůli korony dva synové budou 
muset zůstat v Londýně, kde žijí už tři roky. Bude to 
takové smutnější, ale v dnešní době jsou sociální sítě, 
tak s nimi pomluvíme. Samozřejmě rozbalujeme dárky, 
ty už mám letos nakoupené. Byla jsem aktivní a vše jsem 
nakoupila přes internet, protože obchody jsou zavřené 
a na poslední chvíli něco kupovat, to by byla hrůza. 

Všem přeji hodně štěstí zdraví do nového roku a ať ten 
příští rok je lepší než ten letošní, ať nás COVID už opustí. 
Ať se lidé mají rádi a nejsou na sebe zlí!

Děkuji za rozhovor a připojuji se k tomuto přání, 
přeji hodně radosti, žádné starosti a zdraví 
všem!

Jana SIKOROVÁ 

Znamení:   býk

Co nejvíc oceňuji u spolupracovníků
že se na ně mohu spolehnout

Moje největší radost
jsem blázen do orchidejí, mám jich osmnáct

Moje nej pohádka o Vánocích
Tři oříšky pro Popelku

Sníh nebo slunce?
mám ráda sluníčko 

Oblíbená činnost o Vánocích
pečení vánočního cukroví a vánočky
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Dramatičnost tohoto titulku je z mé 
strany záměrná. Musíme si uvědomit, že 
od letošního roku, nebude svět takový, 
jaký jsme ho doposud znali. COVID 
jenom ukázal na velká potenciální rizika, 
která nás v tomto globálním, spotřebním 
světě mohou potkat.

12 F i n i d r a k

Provázanost ekonomik celého světa, rychlost, s jakou 
může dojít po celém světě k rozšíření nákazy, stejně 

jako okamžitý extrémní nárůst zadlužení jednotlivých 
zemí, nedává příliš jistoty do naší blízké i vzdálené bu-
doucnosti. Svět se okolo nás mění, my jsme jeho součástí. 
Buď se prosadíme, najdeme si vlastní a úspěšnou cestu 
nebo ne. Když se nám ji nepodaří najít, budeme se muset 
přizpůsobit stavu, na který nemáme ve velké míře vliv. 
Toto však není akceptovatelné pro mě, ani pro FINIDR.

Jsem přesvědčen, že klíčem úspěchu každého z nás 
a samozřejmě i tiskárny FINIDR je převzetí zodpovědnos-
ti. Převzetí zodpovědnosti za sebe, za své zdraví, za svou 
rodinu. Převzetí zodpovědnosti za svůj osobní i pracovní 
život. Jsem přesvědčen, že vše začíná i končí převzetím 
osobní zodpovědnosti každého z nás. Toto není a ani 
nebude pro nikoho jednoduché a mnohem jednodušší 
je v případě neúspěchu říct: „nikdo mi to neřekl, já jsem 
nevěděl, já jsem myslel“ či spoustu jiných frází, kterými 
se snažíme zbavit svého dílu zodpovědnosti na tom, co se 
stalo.

V dnešní době je to ještě mnohem viditelnější než kdy 
jindy. Jsme ohrožení COVIDem a víme, že jedinou obranou 
a tedy prevencí, je posilovat vlastní imunitu. Ruku na srdce, 
kolik z nás změnilo své návyky, dodržuje doporučený zdravý 
životní styl a doplňuje stravu o klíčové vitamíny C, D.  
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Dramatyzm tego tytułu to moje celowe działanie. Musimy sobie uświadomić, 
że od tego roku, świat nie będzie już taki, jaki dotąd znaliśmy. COVID pokazał 
tylko jak wielkie są potencjalne niebezpieczeństwa, które mogą nas spotkać 
w tym globalnym, konsumpcyjnym świecie.

Wzajemne powiązania gospodarek światowych, szyb-
kość z jaką może się szerzyć po całym świecie zaraza, 

tak samo jak natychmiastowy ekstremalny wzrost zadłuże-
nia poszczególnych państw, nie daje wiele pewności na na-
szą bliższą i dalszą przyszłość. Świat wokół nas się zmienia, 
jesteśmy jego częścią. Albo damy radę, znajdziemy sobie 
własną, szczęśliwą drogę, albo nie. Jeśli nie uda nam się jej 
znaleźć, będziemy zmuszeni dostosować się do stanu, na 
który nie mamy wielkiego wpływu. Nie jest to jednak do 
zaakceptowania dla mnie, ani dla FINIDRu.
 
Jestem przekonany, że kluczem do sukcesu każdego z nas 
oraz oczywiście także drukarni FINIDR jest przejęcie od-
powiedzialności. Przejęcie odpowiedzialności za siebie, 
za swoje zdrowie, za swoją rodzinę. Przejęcie odpowie-
dzialności za swoje życie osobiste i zawodowe. Jestem 
przekonany, że wszystko zaczyna się i kończy przejęciem 
osobistej odpowiedzialności każdego z nas. Nie jest to i nie 
będzie dla nikogo proste, a o wiele prościej jest w razie 
niepowodzenia powiedzieć: „nikt mi o tym nie powiedział, 
nie wiedziałem, myślałem, że“ czy wiele innych frazesów, za 
pomocą których staramy się pozbyć odpowiedzialności za 
to, co się stało.

W dzisiejszych czasach jest to jeszcze bardziej widoczne 
niż kiedy indziej. Jesteśmy zagrożeni COVIDem i wiemy, że 
jedyną obroną i profilaktyką jest wzmacnianie swojej od-
porności. Z ręką na sercu, ilu z nas zmieniło swoje nawyki, 
przestrzega zalecanego zdrowego stylu życia i uzupełnia 
żywienie o kluczowe witaminy C, D.  

2021
mimořádná příležitost 
či nemalá hrozba?

2021
wyjątkowa okazja 
czy niemała groźba?

Víme, že prevence je velmi důležitá a nikdo jiný to za nás 
neudělá. Mnozí čekají na zázrak, jiní na štěstí a jen málo lidí 
je ochotno si uvědomit svůj díl odpovědnosti a něco pro 
sebe a své zdraví udělat. Ano, i přesto, že v rámci prevence 
pro své zdraví uděláme opravdu hodně, nemusíme mít 
štěstí a stejně nám může COVID nebo jiná choroba způsobit 
problémy. To, co je ale podstatné, je to, že jsme svou akti-
vitou výrazným způsobem snížili možné riziko, které nám 
v této oblasti hrozí.

Na stejných principech chci postavit priority tiskárny pro 
následující rok. Každý z nás musí mít konkrétní odpověd-
nost. Každá pozice, každý pracovník v tiskárně musí mít 
jasně definovanou odpovědnost. Každý zná své cíle, ví, co 
může dělat, ví, co dělat musí. Ví, jaké společné cíle má plán 
osobního rozvoje a plán pro zlepšovaní pracoviště a pro-
cesu na pracovišti. Je to především velký úkol pro vedoucí 
pracovníky, mistry, procesní techniky, ale také pro strojníky 
a každého ve FINIDRu, kdo je a chce být platným členem 
našeho týmu. 

Dnešní doba je opravdu velmi nejistá, já jsem ale pře-
svědčen, že pokud se nám podaří přijmout a realizovat 
tyto principy, když každý z nás bude ručit za odvedenou 
práci a svůj výsledek a nebude tolerovat nekvalitní práci 
z předešlých operací, uděláme velký krok k tomu, že 
uspějeme i v příštím roce.

Wiemy, że profilaktyka jest bardzo ważna i nikt inny tego 
za nas nie zrobi. Wielu czeka na cud, inni liczą na szczęście, 
a jedynie mało ludzi chce uświadomić sobie swoją część 
odpowiedzialności i zrobić coś dla siebie i swojego zdro-
wia. Jasne, nawet pomimo tego, że w ramach profilaktyki, 
zrobimy dla swojego zdrowia naprawdę dużo, możemy nie 
mieć szczęścia i COVID może nam spowodować problemy. 
Ważne jest jednak to, że poprzez swoje działania w wyraźny 
sposób obniżyliśmy ewentualne ryzyko, grożące nam w tym 
obszarze.

Na tych samych zasadach chcę zbudować priorytety drukar-
ni na przyszły rok. Każdy z nas musi mieć konkretną odpo-
wiedzialność. Każde stanowisko, każdy pracownik w drukar-
ni musi mieć jasno zdefiniowaną odpowiedzialność. Każdy 
zna swoje cele, wie, co może robić, wie, co robić musi. Wie, 
jakie wspólne cele zakłada plan rozwoju osobistego i plan 
usprawniania stanowiska pracy oraz jego procesów. Jest to 
głównie spore zadanie dla pracowników na stanowiskach 
kierowniczych, majstrów, techników procesu, ale również 
dla pracowników obsługi maszyn i każdego w FINIDRze, kto 
jest i chce być ważnym członkiem naszego zespołu. 

Czasy teraz są naprawdę bardzo niepewne, jestem 
jednak przekonany, że jeśli uda nam się przyjąć i realizo-
wać te zasady, jeśli każdy przejmie swoją część odpo-
wiedzialności i nie będzie tolerować wadliwej pracy na 
poprzedniej operacji, zrobimy wielki krok do odniesie-
nia sukcesu także w przyszłym roku.

z tiskárny Jaroslav Drahoš
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Abychom se mohli vzdělávat častěji, rychleji a získávat 
informace od těch nejlepších v oboru, rozhodli jsme se 

vyzkoušet online vzdělávání, které má myšlenku, koncept 
a velice příjemné uživatelské prostředí. Spojili jsme síly s 
renomovanou společností, která stojí za online vzdělávací 
platformou. V listopadu proběhlo testování plné verze.

A jaký je výsledek? Zjistili jsme, že máme možnost studovat 
více než 250 kurzů. Nabyté znalosti používat ihned nejen 
v práci, ale i v osobním životě. Kurzy mají mnoho různých 
témat, například osobní rozvoj, komunikace, produktivita. 
Kromě měkkých dovedností se můžeme zdokonalit v an-
gličtině, pracovat s Excelem a mnoho dalšího. Videokurzy 
si pustíte ihned a kdekoli. Kurzy jsou rozdělené do něko-
likaminutových lekcí a využívají tzv. microlearningu, což 

je rozdělení učiva na malé části. Můžete si je tak pustit 
v práci, doma, ale i v autě, když jedete do práce nebo na 
procházce z mobilu. V dnešní době bychom mohli dopo-
ručit online videokurzy i místo televizních zpráv, alespoň 
čas využijete efektivně.

Online prostředí poskytuje zásadní výhodu také pro 
vedoucího zaměstnance. Ten může určit, jaké videokurzy 
má jeho tým absolvovat a časový horizont, do kterého se 
musí vejít, pak už je to na každém zaměstnanci, kdy má 
chuť a čas studovat.

Pro vedoucí i jejich týmy je to ideální. V příštím roce by-
chom chtěli rozvíjet vzdělávání právě tímto směrem.

Online 
vzdělávání 
ve FINIDRu

Ve FINIDRu se věnujeme vzdělávání zaměstnanců už od jejich prvního 
dne ve společnosti. Následující vzdělávání přichází v průběhu zkušební 
doby i prvního roku v naší tiskárně. Během dalšího působení ve FINIDRu 
doplňujeme kurzy dle potřeb a požadavků jednotlivých týmů a zaměstnanců. 
A proč to všechno děláme? Protože víme, že zaměstnanci, kteří na sobě 
pracují, posouvají každý den naši tiskárnu vpřed.

Olga Cieślarová
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Tyto generace prožívají dospívání v době neuvěřitelného 
zrychlování. Pro srovnání rádiu trvalo 38 let nasbírat 50 

milionů posluchačů. Televize to zvládla za 13 let. Instagram 
to ale stihl za půl roku!

Věděli jste, že pojem sociální síť byl zaveden dlouho už 
před tím, než vznikl internet a všechny internetové sítě? 
Bylo to v roce 1954 a zavedl ji sociolog Manchesterovy 
školy - Jameson Barson. Historicky první sociální sítě tvořily 
skupinky lidí, které používaly klasické emaily pro podporu 
svých sociálních vztahů. Prvními uživateli sociálních sítí se 
stali vojáci. 

Rozmach sociálních sítí nastartoval projekt My Space v roce 
2003. O rok později, v roce 2004, již vznikla jedna z nejzná-
mějších, nejvlivnějších a nejvíce prosperujících sítí dneška 
- Facebook. Založil ji student Harvardu Mark Zuckerberg. 
Podle statistik měl Facebook v lednu 2011 přes 600 milionů 
uživatelů, v roce 2019 již více než miliardu. Následovaly pak 
další a další sociální sítě jako Twitter, SnapChat, Instragram 
a spousta jiných. 

Druhou nejpoužívanější sítí je bezesporu YouTube. Je to 
největší a nejnavštěvovanější server pro sdílení videí na 
internetu a neexistuje snad člověk, jež by někdy něco na 
YouTubu nehledal nebo neshlédl. Určitě jste již někdy 
zaslechli, jména „youtuberů“ jako Jirka Král, Kovy či Gejmr. 
Tak tato mladá generace má na sítích miliony sledujících 
a sociální sítě jsou pro ně byznys.

Co je sociální síť, anglicky Social Network? 
Stručně řečeno - propojená skupina lidí, kteří se navzájem 
ovlivňují. Základem je sdílení informací na internetu mezi 
přáteli, respektive uživateli. Může to být prakticky cokoliv 
- od aktuálního pocitu, hudby nebo souboru až třeba po 
životopis. Můžete prostřednictvím ní navázat přátelství, vy-
měňovat si vzkazy, flirtovat, hrát hry, sdílet fotky, plánovat 
akce a srazy.

Existují sociální sítě osobní a profesní. První jsou určeny 
pro sdílení osobních informací a obsahů, zatímco cílem 
druhých je získání konkrétních informací a zaměření se 
na specifickou oblast. Jednou z nejznámějších profesních 
sítí je LinkedIn, zaměřený na sdílení profesních informací. 
V současné době má přes 100 milionů uživatelů.

Ve FINIDRu si stále více a více uvědomujeme 
rostoucí úlohu a sílu online marketingu ve světě 
a s tím i spojenou roli sociálních sítí. Proto své 
aktivity postupně rozšiřujeme i do této oblasti. 

První sociální sítí, kterou si jistě vybavíte jako první, je ur-
čitě Facebook. A přesně tak. Tiskárna FINIDR svou aktivitu 
směřuje zejména na tuto platformu. Nemůžeme ani opo-
menout sílu YouTube kanálu. I zde si můžete prohlédnout 
všechna videa spojená s naší tiskárnou. Profesní informa-
ce zase sdílíme na profesní sociální síti LinkedIn. 

Možná se ptáte, proč jsme v těchto kanálech aktivní? Jed-
noduchá odpověď. Jako společensky odpovědná firma se 
snažíme šířit povědomí o značce a dobrém jménu u širo-
ké veřejnosti v našem regionu, v Polsku a postupem času 
snad i po celé republice a Evropě. Přicházet se zajíma-
vostmi, aktualitami nebo přinášet pracovní nabídky tak, 
aby se dostaly k co nejvíce lidem. A možná se taky ptáte, 
proč bychom měli sledovat a „lajkovat“ náš Facebook?
Jednoduše proto, abyste věděli, co se v životě FINIDRu 
děje a co pro vás zkraje příštího roku připravujeme. 

Přidejte se k nám, sledujte a lajkujte 
facebook.com/FINIDR.tiskarna  
a brzy se dozvíte více!

Fenomén dnešní doby?
Sociální sítě!
Možná si to ani neuvědomujeme, že právě dospívá první generace, která tráví 
převážnou část svého života on-line. Mladí lidé vyrůstají s mobilem v kapse, 
seznamují se na internetu a my, jakožto jejich rodiče nechápeme, čím se vlastně živí.

Šárka Wojnarová,  Ondřej Prokop
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Očima procesního technika

Jedná se o novou generaci tiskových strojů XL106 a XL75. 
Tyto novodobé tiskové stroje již tolik netlačí na tiskovou 

rychlost (která se již zastavila na vysoké úrovni 18 000 
archů za hodinu, což je pro představu 5 archů za sekundu), 
útočí však na rychlost přípravy a ztrátové časy. Je to hlavně 
dáno poptávkou zákazníků. Existuje již málo zakázek, které 
se produkují ve větším množství a nákladech (většinou se 
již zakázky pohybují v nákladech okolo 2–2,5 tisíc kusů, čas-
těji se jedná i o zakázky v nákladu okolo 500–1 000 kusů). 
V tomto momentu již proto nehraje velkou roli rychlost 
18 000–20 000 archů, ale především ztrátová délka výměny 
pro dané tiskové archy zakázky.

To, co především odlišuje starší generaci XL strojů od 
nových, je hlavně daný software. Ten je mozkem tiskového 
stroje. Samozřejmě podmínkou, aby stroj mohl vykonávat 
všechny možné úkoly, musí být také silnější a hbitější hard-
ware stroje. Proto jsou zde použity nové vychytávky jako 
je např. multi-drive, který dokáže rozdělit vrchní a spodní 
tiskovou věž. Na spodní tiskové věži se samostatně umývá 
tisková guma a na horní tiskové věži se zasouvají tiskové 
desky. Dokonce při tisku různých části knih lze toto využít 
na přemytí tiskové věže při tisku produkce. Další novinkou 
je vyosení brodících válců na tiskových jednotkách, a to od 
ovládajícího pultu. Toto kdysi museli tiskaři dělat ručně za 
pomocí T-klíče.

Největší doménou tiskového stroje XL106-8P je ale mož-
nost nahrání více tiskových archů za sebou. Dokud tiskař 
nepotřebuje zastavit stroj a stroj má všechny potřebné 
materiály pro tisk (papír, barvu, desky), je nový XL schopen 
nepřetržitě chrlit jeden tiskový arch za druhým. Ve své pod-
statě si tak tiskařský stroj žije svým životem a pro svůj pro-
voz potřebuje pouze jedince, který mu doplňuje materiál.
Samozřejmě zde došlo na nových strojích k dalším změ-
nám, které nejsou tak zásadní, ale v součtu plní nepřeko-
natelný celek, na kterých si i my ve firmě zakládáme. Jako 
příklad můžeme uvést automatizované mytí dle nákladu, 
propojení mezi novými stroji – přenos hodnot pro barev-
nost, upozorněná na odchylku barevnosti atd.

Dále jsme se podíleli díky svým zkušenostem i na společ-
ném představení těchto strojů světu, které se uskutečnilo 
na tzv. malé DRUPĚ 2020 ve FINIDRu dne 15. 9. 2020. 

Ve spolupráci s našimi tiskaři a instruktorem z firmy Heidel-
berg jsme dokázali za krátký čas předvést na stroji XL106 
čistý průchod 3 zakázek (5 tiskových archů) s rychlou výmě-
nou, a to jak formátu, tak i typu materiálu v čase hluboce 
pod 20 minut.

Také zaškolení na těchto strojích bylo speciální, a to hlavně 
přechod se staršího stroje SM74-5 (H5) na novější model 
XL75-5+L (H7), kdy tiskaři neměli zkušenosti s novým SW 
a ovládáním. Ale celá obsluha stroje to chytila za správný 
konec a pustila se do toho s vervou nevídanou. Externí 
školitel měl co dělat, aby jim odpověděl na všechny jejich 
otázky a zvídavé dotazy. Co mohu jiného dodat než to, 
že máme správné lidi na správných místech. I když to pro 
obsluhu strojů XL75-5L a  XL106-8P byla velká výzva, vše 
bravurně zvládli, za což jim patří naše velké dík.

Ano, tyto stroje patří ke špici v Evropě, jsou přesnější, 
rychlejší, ale také potřebují skvělou obsluhu, kterou zde ve 
firmě máme, což nás už nyní předurčuje stát na té pomysl-
né vítězné špici.

Chci poděkovat všem osádkám, jak zvládají tuto nelehkou 
dobu a nápor zakázek ve vánočním trhu. 

Vždy mě pohladí a potěší si říct, že jsme jedna z prvních firem, kde můžeme 
vytvářet a vdechovat život materiálu právě na takových tiskových strojích, 
jako jsou stroje Heidelberg XL. 

z tiskárny Rostislav Bajtek

Vůně exotiky 
s filipínskou 
kuchyní

The scent of exoticism 
with Flipino cuisine

Šárka Wojnarová

Základem jídelníčku je maso, které se jí nejen na snída-
ni, ale i na oběd či večeři, ať už samotné, v polévce či 

s omáčkou. Nejčastější přílohou je pochopitelně rýže anebo 
sladké brambory „camote“. Neodmyslitelnou součástí jsou 
čerstvé ryby a jiní mořští živočichové. Vůni exotiky tomu 
dodávají ingredience jako kokosové mléko, šťáva z ananasu 
a samozřejmě směsi různých voňavých koření. Zajímavostí 
je, že filipínská kuchyně je nejméně pálivou kuchyní jihový-
chodní Asie.

Na podzim jsme vám dovolili nahlédnout pod pokličku 
našich polských spolupracovníků. V předvánočním čase 
jsme vám malinko poodhalili tajemství a chutě kuchyně 
našich filipínských kolegů. Pevně věříme, že vás filipínská 
gastronomie zaujala. S jejich doporučením nám pomohli 
pan a paní Calara, Cassiano, Adona a Tapot. Děkujeme za 
zpestření běžné nabídky jídel v naší jídelně.

The basis of every meal is meat – it is not eaten only 
for breakfast but also for lunch or supper, either as a 

separate dish or in a soup or with a sauce. Most frequently 
it is served with rice or sweet potatoes called ‘camote’. 
Another very important ingredient in the Filipino cuisine is 
fresh fish and other sea food. Their taste is strengthened 
by the ingredients such as coconut milk, pineapple juice 
and obviously a mix of different spices.  An interesting fact 
is that the Filipino cuisine is one of the least spicy cuisine of 
the southeast Asia.

During the fall season, we let you try the cuisine of our 
Polish workmates. In the run-up to Christmas we give you 
opportunity to reveal the secrets and taste of the cuisine 
of our colleagues from the Philippines. We have chosen 
particular meals with the help from Mr. and Mrs. Calara, 
Cassiano, Adona and Tapot. Thank you for your contribu-
tion in diversifying our menu. 

Filipínská kuchyně je velmi rozmanitá. Zcela 
netradičně kombinuje sladké, slané a kyselé 
potraviny. Styl vaření a jídlo se vyvinulo 
po mnoha staletí z asijské kuchyně. Je to 
mix malajských, španělských a čínských 
vlivů a v podstatě se skládá z kuchyní 144 
odlišných skupin po celém filipínském 
souostroví.

The Filipino cuisine is very diverse. 
It combines sweet, salty and sour foods in 
a completely untraditional way. The Filipino 
way of cooking and food has evolved over 
many centuries from Asian cuisine. It is 
a mix of Malaysian, Spanish and Chinese 
influences and basically consists of 144 
various cuisines of the Philippines.   
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z tiskárny

Paroly (filipínské lucerny) jsou unikátní filipínské dekora-
ce vyrobené z různobarevných papírů nebo bambusových 
tyčinek ve tvaru pěticípé hvězdy. Jsou běžnou tradicí ve 
filipínských rodinách, jelikož symbolizují ducha Vánoc.

Simbang Gabi nebo Misa de Galo znamená devět 
časných ranních mší, které začínají od 16. prosince do 
Štědrého dne. Filipínci věří, že jakmile se těchto devíti mší 
zúčastní, splní se jejich vánoční přání.

Vánoční koleda je důležitá tradice, kdy skupina lidí, 
zejména mládež či mladší generace, navštěvuje domy se 
svými nástroji a zpívá vánoční písně výměnou za pení-
ze, jídlo nebo dárky. Na vánočních večírcích nechybí hry, 
vyměňování dárků, zpěv nebo tance. Nejočekávanější je 
však vánoční tombola, kde si při troše štěstí přinášejí domů 
nějakou cenu.

Puto bumbong (dušený fialový rýžový koláč) a bibingka 
(rýžový koláč) jsou dvě slavné tradiční filipínské vánoční 
pochoutky, které můžete nalézt poblíž kostela během 
Simbang Gabi. Noche Buena (Velká noc) začíná hned po 
štědrovečerní mši, kdy se lidé scházejí, přejí si navzájem 
a dělí se oblíbenými vánočními jídly, jako jsou špagety, 
lechon (pečené prase), šunka, ovocný salát, kuřecí maso, 
pancit (pokrm z rýžových nudlí), kakanin (rýžové koláče) 
a jiná grilovaná jídla.

Během Štědrého dne (25. prosince) Filipínci navště-
vují své příbuzné a kmotry kvůli tolik očekávaným vánoč-
ním dárkům.

Letošní oslava Vánoc se bude možná trochu od té tradiční 
lišit kvůli omezením způsobeným pandemií. Nejspíš 
budeme v rámci rodinných setkání používat roušky. Každý 
z nás by však měl být zodpovědný a řídit se nastavenými 
opatřeními. Zdraví je přeci prioritou každého z nás.

Maligayang Pasko Po!
Veselé Vánoce!

Vánoce 
na Filipínách
Filipíny jsou jedinou zemí na světě, která slaví nejdelší vánoční svátky. Jakmile 
začne září, Filipínci zahájí odpočítávání dní do Vánoc. V nákupních centrech, 
televizních i rozhlasových stanicích jsou slyšet různé filipínské vánoční písně. 
Lidé začínají zdobit své domy obrovskými vánočními stromky a paroly.

Anthonette Bagano Rollo

18 19

Parols (Philippine Lanterns) are unique Filipino decora-
tions made of different colored papers or bamboo sticks 
and shaped like a five-pointed star. It is a common tradition 
for Filipino families to put parols in their houses as it signi-
fies spirit of Christmas.

Simbang Gabi or Misa de Galo is a nine pre-dawn 
or early morning masses starts from December 16th to 
Christmas Eve. It’s a common belief among Filipinos that 
once you complete the nine-day mass service your Christ-
mas wishes will come true.

Christmas Caroling is an important tradition 
where group of people particulary the youth or younger 
generation will visit houses with their instruments singing 
holiday songs in exchange for money, food or gifts.

Christmas parties are celebrated by means of games, 
exchange gift giving, singing or dancing and the most 
awaited christmas raffles where a person could be lucky 
enough to bring home a prize sin kinds.

Puto bumbong and bibingka are 2 of the famous tradi-
tional Filipino Christmas delicacies found near the church 
during simbang gabi. Noche Buena will start right after 
Christmas Eve Mass, this is the time where people gather 
around greeting each other while sharing their favorites 
Christmas foods like spaghetti, lechon, ham, fruit salad, 
chicken, pancit, kakanin (rice cakes) and Barbeque.

During Christmas day (25th of December), 
Filipinos will start to visit relatives and godparents 
for their most awaited Christmas gifts.

This year's celebration of Christmas could be a little 
different because of restrictions due to the pandemic. 
It may mean the use of mask when gathering as a family 
and of course one should be held responsible for his 
own actions so following health protocols should be 
everyone's priority.

Maligayang Pasko Po!
Merry Christmas!

Christmas Holidays 
in The Philippines
The Philippines is the only country in the world that celebrates the longest 
Christmas Holidays. As soon as September hits the calendar, Filipinos will start 
the countdown to Christmas. You begin to hear different Filipino Christmas 
songs in shopping malls, televisions and radio stations. People will also start 
decorating their houses with huge Christmas trees and Parols.
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Jak to 
vidím já

Stroj je určený primárně pro tisk doplňků jako jsou 
obálky, potahy, přebaly apod. Do zprovoznění nového 

stroje jsem pracoval na stroji s označením H5. Zásadní 
rozdíl mezi těmito stroji byl v míře automatizace, a také 
v konstrukčním řešení vedení archu strojem. Jde vlastně 
o kontaktní přenos archu, kdy je arch veden soustavou 
cylindrů a vodičů mezi tiskovými jednotkami. Oproti tomu 
konstrukce typu XL využívá bezkontaktní vedení, arch 
se mezi jednotkami pohybuje po vzduchovém polštáři, 
a nedochází tak k otěru archu. Tato technologie také 
umožňuje vyšší rychlost tisku.

Kapitolou samou o sobě je zmíněná míra automatizace. 
Na stroji H5 z roku 2002 jsme museli všechno nastavení 
provádět manuálně, od nastavení formátu archu, přes 
výměnu desek. Nejpracnějším výkonem pak bylo ruční 
měření barevnosti. Všechny tyto činnosti jsou na novém 
stroji H7 plně automatizované, což znamená, že efektivita 
stroje je o 50 % větší než na staré H5. Příjemnou novinkou 
je také Intellirun, kdy stroj barevnou světelnou signalizací 
na jeho věžích ukazuje provozní stav stroje. S oblibou tento 
technologicky skok přirovnávám k tomu, jako by člověk 
vyměnil starý tlačítkový telefon Nokia za nejnovější verzi 
iPhone.

Na nový stroj jsme se začali těšit v prosinci minulého 
roku, kdy pan ředitel oznámil nákup investic. Toto nadšení 
nám posléze přibrzdila pandemie covidu, která oddálila 

instalaci nového stroje až na začátek měsíce června. Během 
této doby bylo také rozhodnuto o úplném odstavení 
starého stroje H5, kde technický stav po 18 letech provozu 
nezaručoval ani základní kvalitu tisku a práce na něm 
člověka chvílemi doháněla k zoufalství. 

Instalace nového stroje probíhala plynule a nadšení střídaly 
obavy, jestli člověk tuto diametrálně jinou „mašinu“ dokáže 
ovládat stejně jako tu původní. Koneckonců jednalo se 
o jeden z prvních typů těchto strojů v Evropě. Tyto obavy 
ale brzy vzaly za své, zejména díky skvělému školení od 
instruktora Zdeňka Kudláčka z Heidelbergu. Také nám 
pomohla delší doba školení, než je obvykle zvykem, při tak 
velkém technologickém skoku to byl skutečně prozíravý 
krok. Samozřejmě v nás převládaly pochybnosti, i to, zda 
bude stroj fungovat tak, jak výrobce sliboval, a i přes určité 
mouchy, které stoj má, mé nadšení z fungování stroje 
neopadá ani po pětiměsíčním provozu. 

Novinku jsme představili na „malé Drupě“ ve FINIDRu, 
kde jsem byl také přítomen na ranní směně. Na tuto 
akci jsme se připravovali a vše chystali s maximálním 
úsilím, a nakonec to pro mě bylo menší zklamání, protože 
návštěvníci u našeho stroje byli krátkou chvíli, a většinu 
pozornosti věnovali vizuálně atraktivnějšímu stoji XL3. 

Jak jsem již předeslal výše, na stroji se mi pracuje výborně 
a jsem strašně rád, že se pan ředitel rozhodl XL75-5+L koupit.

z tiskárny Zdeněk Ližička
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Od července letošního roku pracuji na novém moderním tiskovém stroji 
s interním označením H7, přesně XL75-5+L. Jde o pětibarvový stroj 
s jednotkou pro použití disperzního laku. 

Podporujeme
Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost vůči svému okolí. 

Proto je pozitivní zprávou, že přes veškerá opatření se pomalu začínají 
otevírat i sportovní haly a my můžeme začít sportovat. V návaznosti na 

tyto změny spouštíme registraci pro firemní ligu 2021! Hlásit se můžete až do 
středy 13. 1. 2021 na recepci. Tento den je zároveň i prvním oficiálním hracím 
dnem. Startovné zůstává stejné, a to 50 Kč za jednu aktivitu. Netrpělivě čeká-
me na vaše přihlášky.

Všechny přihlášené účastníky budeme informovat o aktuálních vládních 
opatřeních a dle toho reagovat.
4 / 2 0 2 0 21

z tiskárnyKateřina Misiarzová, Ondřej Prokop

Firemní liga bude!
Loňská firemní liga byla, co se týče účasti, tou nejvydaře-
nější v celé historii. A tak nebylo pochyb o pokračování 
i v příštím roce. 

Jsme přesvědčeni, že investování do vzdělávání dětí a mládeže je vždy dobrá volba. Dlouhodobě se proto snažíme podporo-
vat především lokální projekty, které možná nejsou až tak moc vidět, dělají nám však velkou radost. Proto jsme se 

i v této koronavirové době rozhodli podpořit řadu škol, organizací i prospěšných aktivit ve městě Český Těšín. Darovali jsme 
také ochranné prostředky pro domovy důchodců a nemocnice. Zároveň jsme podpořili lidi v první linii v rámci benefičního 
koncertu „Pod těšínským nebem“.

Věříme, že podpora všech uvedených aktivit má smysl. Jsme rádi, že můžeme pomoct tam, kde je to potřeba.



Příspěvek 
na chlazené obědy

Zasiłek na schłodzone obiady
98 176 Kč

Barely s vodou
Dystrybutory wody

67 478 Kč
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Benefity shrnutí
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z tiskárny
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Olga Cieślarová

Stejně jako v předchozích letech, i letos jsme pro vás připravili přehled 
vyčíslení benefitů. Detailní rozbor zaměstnanecých výhod, které jste čerpali 
právě vy, můžete vidět v interním informačním portále v sekci Čerpání 
benefitů.

Příspěvek na obědy 
Zasiłek na obiady

1 246 131 Kč

Příspěvek na kavamaty
Zasiłek na kawamaty

171 949 Kč

                 Příspěvek na bagety
                Zasiłek na bagietki
                      41 220 Kč

Dovolená 
2 dny navíc

Dodatkowe 2 dni urlopu
1 307 816 Kč

Příspěvek k narození dítěte
Zasiłek z okazji 

urodzenia dziecka
55 500 Kč

Příplatek 
za přesčas nad 

zákonem stanovenou 
odměnu

Premie za nadgodziny 
nad ustawowo 

okr. wynagr.
1 693 761 Kč

Roční odměny 
Premie roczne
2 767 554 Kč

Podíl na hospodářském výsledku
Premie noworoczne

2 005 739 Kč

Firemní akce 
(Mikuláš, Vánoční večírek, Den 

s tiskárnou, Den otevřených dveří) 
Akcje firmowe

(Mikołaj, Przyjęcie świąteczne, Dzień FINIDRa 
,Dzień otwartych drzwi)

464 244 Kč

Firemní liga (bowling, badminton)
Liga firmowa (bowling, badminton)

33 000 Kč

       

Vzdělávání
Edukacja

934 810 Kč

Jazykové vzdělávání
Edukacja językowa

346 252 Kč

CELKEM
11 623 370 KčPenzijní 

připojištění
Ubezpieczenie 
emerytalne
278 740 Kč

Program doporučení
Nagroda 

za rekomendacje
111 000 Kč
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Olga Cieślarová 
personální specialista – vzdělávání

Po čtyřech letech zkušeností v personalistice jsem v červenci 
nastoupila do FINIDRu na pozici Personální specialista. Starám 

se především o vzdělávání, krom jiného hledám nové kolegy na 
administrativní pozice nebo koordinuji školní praxe.

V oblasti vzdělávání zaměstnanců mě FINIDR velice mile překvapil. 
Celý systém je tady výborně promyšlený a propracovaný. Líbí se mi, 
kolik zkušených kolegů předává své vědomosti dále prostřednictvím 
FINIDR Akademie a jak pozitivně tady lidé ke vzdělávání přistupují. 
Velkým plusem je také to, že vedení společnosti vidí ve vzdělávání 
smysl a neustále podporuje jeho rozvoj.

Jsem ráda, že můžu být součástí společnosti, která vidí dopředu, 
spolupracovat se skvělými lidmi, kteří umí a chtějí podporovat 
ostatní a že mám každý den příležitost učit se něco nového.

Jak jste spokojeni
o nás

Kukátkem
Vítáme nové kolegy, kterým v uplynulých měsících skončila zkušební doba.

Dominika Badura 
strojník ve výrobě

Filip Juráň  
tiskař

Natálie Michalcová
referent zákaznického servisu

Daniel Jurček 
pomocník tiskaře
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Filip Foltyn  
pomocník tiskaře

Łukasz Sebastian Legęć  
manipulant

Jeseníky jsou rozděleny do tří částí chráněného území.

1. Chráněná krajinná oblast Jeseníky, ve které 
se nachází Hrubý Jeseník, část Hanušovické vrchoviny, 
Žulovsko-Zlatohorské vrchy a Nízký Jeseník.

2. Chráněné území Bruntál, zde se nachází část Nízkého 
Jeseníku a Zlatohorská vrchovina.

3. Chráněné území Šumperk, do kterého spadá Kralický 
Sněžník, Rychlebské hory, Hanušovická vrchovina, Žulovsko-
Zlatohorská vrchovina, Mohelnická brázda, Zábřežská 
vrchovina a Vídnavská nížina.

Zde si přijdete na své v každém ročním období. Osobně zde 
jezdím pravidelně, poslední roky hlavně v zimě a občas na 
jaře, společně s rodinou nebo s přáteli.

Nyní vás seznámím se „zimní částí“. 

V Jeseníkách se nachází spousta sjezdovek, od těch men-
ších po větší. Ve vesnicích s malým kopcem (do 500 m 
sjezdu) jsou kvalitně upravené sjezdovky. Pro větší skupiny 
se ubytování dá řešit v apartmánech s oddělenými pokoji 
i sociálním zařízením nebo v hotelech.

Když máte malé děti a chcete je naučit lyžovat, je ideálním 
místem ubytování poblíž nějaké menší sjezdovky, kde si do-
mluvíte instruktora. Je to velká výhoda v tom, že instruktor 
si vezme dítě bokem a za hodinu už s ním jede na lanovce 
(na kotvě), kde s dítětem na prázdné sjezdovce sjíždí jeden 
sjezd za druhým. My jsme byli dvakrát ve městě Zborov, 
kde se čtyřletý syn naučil za dva dny lyžovat.

Ze Zborova se jízdou autem dá dostat od 15 – 45 minut do 
všech větších areálů v Jeseníkách, jako je Červenohorské 

Vladimír Vlktudy z nudy

Jeseníky nabízejí nádherné výhledy do krajiny, nekonečné pastviny, spousty lesů 
a v zimním období také spoustu lyžařských sjezdovek nebo běžkařských tratí.

Jeseníky

sedlo, Ramzová, Malá Morávka, Kouty nad Desnou, Praděd, 
Ovčárna a Kopřivná, kde je lyžování opravdu zážitkem pro 
celou rodinu.

V areálech naleznete lyžařské školičky pro nejmenší 
s uzavřeným areálem. Dále různé typy sjezdovek od 
modrých (pro začátečníky), přes červené (středně náročná 
sjezdovka), až po černé (pro zkušené lyžaře). Většinou v so-
botu zde probíhají různé soutěže na lyžích či snowbordech, 
pořádané organizátory různých areálů.

Nesmím zapomenout na běžkaře. U každého z těchto are-
álů se nachází spousta běžkařských stezek. Jelikož nejsem 
běžkař, nemohu vám k tomu víc říct, avšak informace 
o všech areálech si můžete najít na internetových strán-
kách. Je dobré zjistit si předem dopravu, občerstvení, různé 
typy ski pasů, mapu areálů, kde najdete vleky a typy sjezdo-
vek. 

Co se týče teplejšího období, naleznete zde spoustu cyk-
lotras, různé výšlapy na stejné destinace, které jsem uvedl 
v zimním období či možnost sjíždět lyžařské sjezdovky na 
horských kolech. 
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o nás Pět otázek pro  |  Foto: Lukáš Duspiva 

Matyldy Gniadek 
dělnice ve výrobě na LIN7

se zeptala
Elżbieta Dąbrowska  

strojnice ve výrobě

1. Co lubisz robić w wolnym czasie? 
Pływać, chodzić do kina, spędzać czas z rodziną.
2. Co byś zmieniła w sobie?
Zdecydowanie dodałabym więcej cierpliwości i mniej się 
przejmować.
3. Co lubisz a czego nie lubisz robić?
Nie lubię wstawać rano, wolę nocne zmiany, lubię swoją pracę 
i moją osadkę.
4. Co daje ci najwięcej szczęścia w życiu?
Najwięcej szczęścia daje mi rodzina, mąż, pływanie i przyjaciele.
5. Co jest twojim największym marzeniem?
Nie powiem, bo się nie spełni.

1. Co ráda děláš ve volném čase?
Plavu, chodím do kina, trávím čas s rodinou.
2. Co bys na sobě změnila?
Jednoznačně bych chtěla být více trpělivá a méně se stresovat.
3. Co ráda děláš a naopak, jakou činnost nemáš ráda?
Nerada ráno vstávám, mám raději noční směny. A co mám ráda? 
Svoji práci a mou osádku.
4. Co tě v životě dělá nejvíce šťastnou?
Nejvíce štěstí mi dává moje rodina, muž, plavání a přátelé.
5. Jaké je tvé největší přání?
Neřeknu, protože se nesplní.

Natalie Obracaj   
dělnice ve výrobě na LIN7

se zeptala
Matylda

1.Co najbardziej podoba ci się w twojej pracy?
Najbardziej lubię moje koleżanki, które zawsze służą pomocą, 
i z którymi się można pośmiać.
2. Na jakim innym stanowisku chciałabyś pracować?
Chciałabym pracować na stanovisku „baliczki“.
3. Co byś chciała robić w przyszłości?
Bardzo bym chciała robić ciasta a torty na różne okoliczności.
4. Czy lubisz wstawać rano?
Nie lubię wstawać rano!!
5. Które stanowisko według ciebie jest najtrudniejsze?
Według mnie to stanowisko składaczki.

1. Co se ti nejvíce líbí v práci?
Nejraději mám své spolupracovnice, které jsou vždy nápomocné a se 
kterými se můžu zasmát. 
2. Na jaké jiné pozici bys chtěla pracovat?
Chtěla bych pracovat na balení.
3. Co bys chtěla dělat v budoucnu?
Velmi bych chtěla dělat koláče a dorty pro různé slavnostní příležitosti.
4. Máš ráda ranní vstávání?
Ne!!
5. Které pracoviště nebo pozice je podle tebe nejtěžší?
Podle mě jsou to skládačky.
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Lindy Veselé 
dělnice ve výrobě - ruční práce

se zeptala
Natalie

1.Co ráda děláš ve volném čase? 
Ve volném čase ráda vařím, sleduji dobrý film anebo dokument.
2. Kde bys chtěla jet na dovolenou?
Na dovolenou bych chtěla jet na chatu do hor. Bez televize 
a internetu.
3. Jaké je tvé největší hobby?
Mé největší hobby je hlídání dětí, a pak práce na zahradě.
4. Jaký je tvůj nejoblíbenější seriál?
Můj nejoblíbenější seriál je Bates Motel.
5. Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?
Moje nejoblíbenější jídlo je to, které mi připraví někdo jiný než já.

1.Co lubisz robić w wolnym czasie? 
W wolnym czasie lubię gotować, obejrzeć dobry film lub dokument.
2. Gdzie chciałabyś wyjechać na urlop?
Na wakacje chciałabym pojechać do domku w górach. Bez telewizji 
i internetu.
3. Jakie jest twoje największe hobby?
Moim największym hobby jest opieka nad dziećmi, a potem praca 
w ogrodzie.
4. Jaki jest twój ulubiony serial?
Mój ulubiony serial to Bates Motel.
5. Jaka jest twoja ulubiona potrawa?
Moja ulubiona potrawa jest przygotowana przez kogoś innego niż 
przeze mnie.

Renaty Dudek 
dělnice ve výrobě - D01

se zeptala
Linda

1.Je nějaké místo, kam byste se ráda podívala?
K vodopádům Niagara.
2.Jaká je vaše nejoblíbenější hudební skupina?
Il Divo.
3.Máte nějakého oblíbeného herce?
Ano, je to George Clooney.
4. Jakou sladkost máte nejraději?
Miluji čokoládu s ořechy a rozinkami.
5. Jak trávíte svůj volný čas?
Prací na zahradě.

1. Czy jest jakieś miejsce, które chciałabyś 
obejrzeć?
Wodospad Niagara.
2. Jaki jest twój ulubiony zespół?
Il Divo.
3. Czy masz ulubionego aktora?
Tak, jest to George Clooney.
4. Jaką słodycz lubisz najbardziej?
Lubię czekoladę z orzechami i rodzynkami.
5. Jak spędzasz swój wolny czas?
Pracą w ogrodzie.

274 / 2 0 2 0



Jsou tady s námi

Jan Franciszek Staniek, strojník ve výrobě
Iva Kuśnierzová, strojník ve výrobě
Krzysztof Józef Matloch, tiskař
Pavel Chylik, vedoucí prepress studia
Klaudia Celina Macura, dělník ve výrobě
Catherine De Guzman Pangilinan, dělník ve výrobě
Pavlína Putniorzová, dělník ve výrobě
Radka Sikorová, dělník ve výrobě
Agnieszka Urszula Skórska-Grochal, strojník ve výrobě
Grzegorz Sobel, tiskař
Sylwia Fajkier, strojník ve výrobě
Barbara Ewa Kisiała, strojník ve výrobě
Zdeňka Moravcová, referent zákaznického servisu
Adam Maciej Skoczylas, technik procesu
Michał Andrzej Szturc, tiskař
Kamila Kolínková, referent zákaznického servisu
Matěj Kořený, tiskař
Romana Porubová, referent zákaznického servisu
Vendula Stejskalová, dělník ve výrobě
Jhonas Tadlip Tapot, dělník ve výrobě
Kishie Tambis Tapot, dělník ve výrobě
Miloš Vodička, operátor na CTP
Pavel Byrtus, strojník ve výrobě
Nikola Makešová, dělník úklidu

Blahopřejeme k jubileu

Strom života 
FINIDRu...

Vlasta Čmielová
strojník ve výrobě

Lýdie Dobsová
strojník ve výrobě

Robert Klimovič
týmový strojník
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o nás

Iva Kowalczyková, strojník ve výrobě 25 let
Radek Mokrosz, dělník v expedici 20 let
Iveta Zapletalová, strojník ve výrobě 20 let
Renata Andrlová, podpora v prepress 15 let
Lukáš Duspiva, design specialista 15 let
Dagmar Kempná, vedoucí vstupní technologie a koop. 15 let
Zdeňka Moravcová, referent zákaznického servisu 15 let
Elena Nováková, kontrolor kvality 15 let
Michaela Ondruchová, archová montáž 15 let

Tomáš Siuda
odchod do důchodu

Alena Becková
odchod do důchodu

Oto Zapletal
týmový strojník ve výrobě

Žaneta Patová, dělník ve výrobě                                    15 let
Barbara Szarowská, strojník ve výrobě                         15 let
Michaela Jaškovská, obchodník                                     10 let
Tomáš Komlóši, samostatný strojník ve výrobě           10 let
Lubomír Pščolka, mechanik opravář strojů                  10 let
Aleš Kněžík, vedoucí průmyslového inženýrství             5 let
Boris Lobotka, tiskař                                                          5 let
Darina Murková, strojník ve výrobě                                5 let
Lucie Votavová, dělník ve výrobě                                     5 let

...rosteme 
díky Vám!

Dominik
maminka Sabrina Psota

Aleksander Jan
otec Ryszard Robert Korzec

Julie
maminka Monika Gluszna

Aneta
maminka Žaneta Martynková

Klára
otec David Pechal

0 3  -  2 0 1 7

Nina
otec Radomír Možíš

Oliver
maminka Martina Ondrúšková
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Ondřej
maminka Monika Ocieczková



na konec

Lahodné a štědré Vánoce
Šárka Wojnarová

Malinová mimosa

mražené maliny
plnotučná smetana
cukr
růžové šampaňské

Na mírném ohni rozehříváme maliny, dokud se nezmění 
v polévkovou texturu. Přidáme cukr, řádně zamícháme 

a odstavíme. Jakmile směs vychladne, přecedíme ji kvůli jadér-
kům a přidáme smetanu. Konzistence by měla být podobná 
kefíru. Dáme zamrazit na několik hodin. Následně stačí kousky 
této směsi nalámat, dát do sklenice a zalít růžovým šampaň-
ským. Můžeme ozdobit čerstvými malinami.

Přejeme dobrou chuť a krásné Vánoce!

Losos s limetkou a chilli

750 g filetu z lososa
2 lžíce limetkové šťávy
1 lžička limetkové kůry + plátky k podávání
½ lžičky drceného chilli
2 lžičky medu
1 stroužek nasekaného česneku
½ lžičky soli
30 g másla nakrájeného na plátky
½ lžičky mletého kmínu
hrst nasekaných koriandrových lístků
½ lžičky mleté uzené papriky

Troubu předehřejeme na 190 °C. V pánvi smícháme limeto-
vou šťávu, drcené chilli, med, česnek a sůl. Přivedeme 

k mírnému varu a svaříme na polovinu objemu. Pak vmícháme 
polovinu másla, sundáme z plamene a za stálého kroužení 
pánví necháme máslo rozpustit. Vrátíme na oheň, a to samé 
uděláme se zbývajícím máslem. 

Lososa položíme na velký kus alobalu. Mašlovačkou dobře 
potřeme lososa připravenou marinádou. Posypeme kmínem, 
uzenou paprikou a limetkovou kůrou. Zabalíme do alobalu, 
utěsníme všechny strany, aby neutekla ani kapka šťávy.
Pečte 12-15 minut nebo dokud maso nezpevní. Rozevřeme 
alobal a necháme rybu ještě 2-3 minuty péct, raději za stálého 
dozoru. Vyndáme z trouby, posypeme čerstvým koriandrem 
a hned podáváme se zeleninovým salátem nebo s libovou 
přílohou.

Vánoce jsou čarovným obdobím, které vykouzlí úsměv na tvářích nejen našich dětí… Je to čas, kdy se 
všichni zastavíme a užijeme si společné chvilky se svými blízkými. K tomu neodmyslitelně patří dáreč-
ky, vánoční pohádky a hlavně spousta dobrého jídla a pití. Co si takhle letos připravit místo kapra něco 
jiného? Trocha inspirace nikdy neškodí, co myslíte? 
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1. V Jižní Koreji je velmi populární pikantní        
 křupavý salát připravený z kvašené zeleniny 
 a dalších ingrediencí. Existuje přes 300 variant  
 tohoto pokrmu. Jeho název je:
a) biryani
b) kimči
c) šašlik

2.  Titulem „Největší jezero asijského kontinentu“,  
 s rozlohou přes 371 000 km2 a délkou 1 199 km,  
 se právem pyšní:
a) Bajkal
b) Aralské jezero
c) Kaspické moře

3. Skalní město Petra, proslavené například i ve  
 filmu Indiana Jones, je zaznamenáno i ve   
 světovém kulturním a přírodním dědictví 
 UNESCO. Návštěva …. se vyplatí!
a) Jemenu
b) Jordánska
c) Libanonu

4. Jedná se o nejrozsáhlejší náboženský komplex  
 světa, jenž se dostal i na Kambodžskou vlajku. 
 O čem je řeč?
a) Angkor Wat
b) Taj Mahal
c) Stúpa Boudhanath

5. Milford Sound se nachází v největším Národním  
 parku Fiordland na Novém Zélandu, kde žijí 
 i nejznámější druhy ptáků – kivi a kakapo. Toto  
 místo je i mj. 
a) největrnějším
b) nejdeštivějším
c) nejsušším

6. Sopka Kelimutu se pyšní hned třemi kráterovými  
 jezery, která jsou od sebe pár metrů, mají však  
 odlišnou barvu! Přesvědčíte se o tom v:
a) Indonésii
b) Japonsku
c) Malajsii

7. Austrálie je jedinou zemí na světě, kde najdete  
 stáda těchto volně se pasoucích zvířat. Původně  
 se sem dostali v roce 1866 a od té doby počet  
 vzrostl na více než milion. Na jaké zvíře se ptáme?
a) buvol
b) lama
c) velbloud

8. Te bua toro ni baukin není nesmyslná hříčka  
 slov, nýbrž tradiční pokrm z nakládaného masa  
 zapečeného se zelím a dýní. Tento recept pochází z:
a) Nového Zélandu
b) Austrálie
c) Kiribati

9. V roce 1975 vynalezl Roberto del Rosario na   
 Filipínách první stroj svého druhu na světě. Svou  
 popularitu má dodnes a používá se např. na párty 
 a oslavách. O co jde?  
a) karaoke
b)  popkornovač
c) stroj na cukrovou vatu

10.  Je platidlem v druhé nejlidnatější zemi světa, ale  
   zákonnou měnou je i v Bhútánu. Pod zkratkou INR  
   se skrývá:
a) indický šelink
b) indická rupie
c) indický dinár

To ve filipínštině znamená  „Přejeme vám veselé Vánoce a šťastný nový rok!“ V letošním posledním díle 
virtuálního cestování zakončíme naše putování po největším kontinentu na světě – Asii. A aby toho nebylo málo, 
připojili jsme krásy i rarity Austrálie a Oceánie. Věříme, že během vánočních svátků trocha toho „tepla“ 
a zajímavostí přijde vhod.       

Maligayang Pasko Manigong Bagong Taon!
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Označte správnou odpověď a vyplněný lístek vhoďte do připraveného boxu na recepci do 31. 1. 2021. 
Výherce odměníme!

Jméno:       Telefon:

Vyhodnocení kvízu z minula
Správné odpovědi ke kvízu „Virtuální cestování – Afrika“: 1. největší poušť světa SAHARA 2. Nejvíce pyramid na světě SÚDÁN 3. 
Mesir wat vyzkoušíte v ETIOPII 4. Nejjižnější bod Afriky STŘELKOVÝ MYS 5. Leží zcela nad 1 000 m.n.m. LESOTHO 6. Nejoblíbenější 
sport FOTBAL 7. Nejhlubší jezero TANGANIKA 8. Nejméně obyvatel SEYCHELY 9. Nejnavštěvovanější země MAROKO 10. „Velká 
pětka“ 5 DRUHŮ ZVÍŘAT 

Výhercem se tentokrát stala Iveta Kovářová. Blahopřejeme!
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