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Vážení kolegové,

asi všichni vnímáme situaci, 
která je spojena s válkou na 
Ukrajině. 

Úmyslně jsem ve FINIDRu 
nevyhlašoval žádnou oficiální 
celofiremní sbírku. Domnívám 
se, že každý, kdo chce pomoct, 
se může zapojit do již běžících 
projektů, na pomoc této válkou 
zmítané zemi.

FINIDR Ukrajině pomáhá 
a bude v této smysluplné 
pomoci pokračovat i nadále. 
Budeme pomáhat především 
těm lidem z Ukrajiny, kteří 
museli kvůli válce ze své země 
a svých domovů odejít. Poslali 
jsme Ukrajině peníze, tiskli 
jsme zdarma ukrajinsko-český 
slovník, ale i další knihy, které 
mohou velmi pomoci přede-
vším dětem, které jsou tímto 
konfliktem zasaženy nejvíce. Je 
před námi více dalších akti-
vit, které ať přímo či nepřímo 
budou nadále pomáhat. Věřím, 
že tato nesmyslná válka rychle 
skončí. Naše země je členem 
NATO a EU a my bychom tedy 
neměli být ohroženi, stejně 
jako naši sousedé. Zároveň stá-
le věřím odkazu Václava Havla, 
že „Pravda a láska musí zvítězit 
nad lží a nenávistí“.

I přes tuto mimořádnou situ-
aci se FINIDRu daří, rosteme 
a zvládáme problémy, které 
s růstem v této době souvisí. 

Máme spoustu práce. Zákazníci nám důvěřují 
a my je nesmíme zklamat. Máme určitě dobrou 
strategii, zároveň jsme nikdy neexportovali do 
Ruska, ani do jiných totalitních zemí. Netiskne-
me literaturu se závadným obsahem a se svými 
partnery jednáme vždy WIN x WIN. Věřím, že 
slušným jednáním se vždy nejdál dojde. Jsme 
tým, který táhne společně za jeden provaz. 

Osobně si, především v této době, musíme 
uvědomit, jak důležitá je práce každého z nás. 
Zároveň svým osobním přičiněním přispíváme 
ke splnění našeho společného cíle. Do začátku 
vánočního trhu nás čeká realizace řady pláno-
vaných změn, instalace několika nových strojů, 
a především zaškolení nových kolegů. Jsem 
přesvědčen, že kroky, které děláme jsou správné 
a cíle, nastavené pro letošní rok, se nám podaří 
zvládnout. Loňský rok jsme zvládli výborně, 
letošní rok určitě zvládneme také.

Váš Jarek Drahoš
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Že se dají slova zvěčnit jenom na papíře?
                                              To už dávno neplatí…

Ražba na knižních deskách
je toho skvělým důkazem!

…a „Moje slova zůstanou“.
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Nebojme se 
pojmenovat problémy, 
které nás trápí
Hledejme na ně řešení a pojďme je společně 
odstranit, všem se nám bude dýchat lépe. 
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aktuálně

Nedávno jste obdrželi SMS, s odkazem na krátký 
dotazník, který obsahoval tři základní otázky. Pro 

to, abychom mohli dělat věci lépe, potřebujeme, abyste 
se vždy, když obdržíte výzvu k vyplnění dotazníku, nad 
těmito otázkami pečlivě zamysleli a zaslali nám na ně 
odpověď. Není a nebude to žádná jednorázová akce. 
Tyto otázky budeme pravidelně opakovat s tím, že vaše 
odpovědi budeme pečlivě analyzovat a na uvedené 
problémy budeme hledat řešení. Nyní děkuji těm 
z vás, kteří jste v rámci první vlny tyto otázky vyplnili 
a odeslali.

Cílem vedení je úzce spolupracovat na zlepšování 
prostředí, procesů, logistiky i vzájemných vztahů, 
se všemi členy týmu Finidráků. 

Máte možnost vyjádřit se, identifikovat 
a především přispět k odstranění problémů, 
které vás trápí. Problémů, které se např. 
dlouhodobě neřeší. Problémů, na které se 
možná již dříve poukazovalo, ale zatím se nic 
nezměnilo. Máte jedinečnou šanci zapojit 
se do pozitivních změn. Chceme změnit 
věci k lepšímu okolo sebe, ale také u sebe. 
Máte jedinečnou šanci otevřít oči svému 
nadřízenému, aby viděl to, co vidíte vy 
a on, ať již z jakéhokoliv důvodu, nevidí. 
Určitě nevyřešíme všechno okamžitě, ale 

stanovíme společně priority a v pravidelné komunikaci 
na jednotlivých odděleních a pracovištích budeme 
společně hledat řešení a sdílet postup při řešení těchto 
jednotlivých problémů či návrhů. 

Důležité je ale to, že začneme každý sám od sebe. Tak, 
jak máme dlouhodobě nastaveny naše firemní hodnoty. 
Stejně tak, jak je důležité začít od sebe, je i důležité být 
otevřený. Nebojme se pojmenovat i věci, které možná 
nejsou příliš příjemné. Pokud se nám je společně podaří 
vyřešit, bude všem mnohem lépe. 

Nechci slyšet věty „já jsem to říkal“, nebo „to už tady 
bylo“, nebo „to oni“. Je tady nástroj, jak můžeme být 
k sobě upřímní. 

Chceme a musíme spoustu věci změnit. Na nic se 
nevymlouvejme. Každý z nás je důležitý, každý také může 
pomoct. Může pomoct nejen firmě, oddělení, kolegům, 
ale především sobě. Není to jen o efektivitě, ale také 
o spokojenosti v práci.

Zvládli jsme spoustu problémů, které s sebou 
v posledních dvou letech přinesl především COVID 
a problémy, které jsou s ním spojené. Pojďme se nyní 
zase společně posunout o kousek dál. Jsme úspěšní 
a chceme být ještě úspěšnější.
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Nie bójmy się 
nazwać problemów, 
które nas trapią

Znajdźmy na nie rozwiązanie i rozwiążmy je razem, 
wszyscy wtedy odetchniemy. 

Niedawno otrzymaliście wiadomość SMS, z linkiem na 
krótką ankietę która zawierała trzy podstawowe py-

tania. Abyśmy mogli robić rzeczy lepiej, za każdym razem, 
gdy otrzymacie prośbę o wypełnienie kwestionariusza, 
musicie dokladnie przemyśleć te pytania i przesłać nam 
odpowiedzi. To nie jest i nie będzie żadna jednorazowa 
akcja. Te pytania będziemy regularnie powtarzać, dokład-
nie przeanalizujemy wasze odpowiedzi i będziemy szukać 
rozwiązań tych problemów. Teraz dziękuję tym z was, 
którzy wypełnili i odpowiedzieli na pytania w pierwszej 
fali.

Celem kierownictwa jest ścisła współpraca ze wszystkimi 
członkami zespołu Finidraków w celu poprawy otoczenia, 
procesów, logistyki i relacji. 

Macie możliwość wyrażenia swojego zdania, identyfikacji, 
a co najważniejsze, pomocy w wyeliminowaniu 
trapiących was problemów. Problemów, których się np. 
od dawna nie rozwiązuje. Problemów, które mogły być 
poruszane wcześniej, ale jeszcze nic się nie zmieniło. 
Macie niepowtarzalną szansę na zaangażowanie się 
w pozytywną zmianę. Chcemy zmieniać na lepsze rzeczy 
wokół nas, ale także w nas. Macie niepowtarzalną 
szansę, aby otworzyć oczy przełożonemu, żeby 
zobaczył, to, co wy widzicie, a on z jakiegoś powodu 
nie widzi. Na pewno nie rozwiążemy wszystkiego od 

razu, ale wspólnie ustalimy priorytety i w regularnej 
komunikacji w poszczególnych działach i stanowiskach 
pracy, będziemy wspólnie szukać rozwiązań i dzielić się 
procedurą rozwiązywania indywidualnych problemów, 
czy propozycji.

Ale ważne jest to, że każdy z nas zaczyna od siebie. Tak 
samo, jak mamy na dłuższą metę ustalone nasze wartości 
firmowe. Tak samo ważne jest, żeby zacząć od siebie, 
ważne jest również, żeby być otwartym. Nie bójmy się 
nazywać rzeczy, które może nie są zbyt przyjemne. Jeśli 
uda nam się je wspólnie rozwiązać, dla wszystkich będzie 
znacznie lepiej. 

Nie chcę słyszeć zdań typu „ja to mówiłem“, lub „to już 
tu było“, lub „to oni“. Mamy narzędzie, dzięki któremu 
możemy być ze sobą szczerzy. 

Chcemy i musimy wiele rzeczy zmienić. Nie szukajmy 
wymówek. Każdy z nas jest ważny, każdy też może 
pomóc. Możemy pomóc nie tylko firmie, działom, 
kolegom, ale głównie sobie. Nie chodzi tylko 
o wydajność, ale także o satysfakcję z pracy.

Poradziliśmy sobie z wieloma problemami, które 
COVID przyniósł ze sobą w ciągu ostatnich dwóch lat 
i problemami, które są z nim związane. Zróbmy teraz 
znów razem krok w przód. Dajemy radę i chcemy odnosić 
jeszcze większe sukcesy.

aktuálně
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Dnes se nám v rozhovoru 
představí Tomáš 
Adamský, který k nám 
nastoupil před šesti 
lety jako plánovač 
výroby. Do FINIDRu si 
už přinesl zkušenosti 
s operativou z předchozí 
firmy. U nás se věnuje 
nejen plánování, 
ale i optimalizaci 
a v neposlední řadě 
i zlepšování systému.
A co dělá ve volném čase? 
To se dozvíte dále.

Text: Ivana Dubielová, Tomáš Adamský  |  Foto: Lukáš Duspiva
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Plánovač s duší hráče



Tome ve FINIDRu pracuješ už 7 let jako plánovač. 
Co se ti na té práci nejvíc líbí?
Líbí se mi, že celý tok zakázek řídíme a mám dobrý pocit 
z toho, že to pak dopadne.

Protože jsem tvoje vedoucí, vím, že jako jediný na 
oddělení zvládáš plánovat všechny stroje, čím si 
myslíš, že to je?
Hlavně proto, že jsem musel. Když jsem nastoupil, 
tak začínal nový systém SL 8, strojů ještě nebylo tolik 
a postupem času, jak jich přibývalo, jsem se to všechno 
naučil. Neudělám plány linek a závěsů tak dokonale, 
jako Radek, ale když tu není, tak to zvládnu naplánovat. 
Když plánuji svoje stroje, už vím, jak to udělám. Mám 
všeobecný přehled o zakázkách, stačí se jen podívat 
a mám to celkem rychle, a proto toho dokážu udělat 
tolik. Asi tak. 

Asi před měsícem jsi onemocněl, a i přesto sis ráno 
ve 4 hod. přijel z Orlové sám pro počítač a pracoval 
jsi v horečkách z domu. Já si toho nesmírně vážím. 
Považuješ to za normální přístup?
Zda normální nevím, ale já jsem tak nastavený. I v minulé 
práci jsem to tak dělal. Ten den jsem věděl, že ty plány 
nikdo neudělá. Už pár dní před tím mi nebylo dobře 
a neměl jsem to zrovna dobře připravené a nechtěl jsem 
to někomu tak nechat. Když už něco dělám, tak na 100 % 
a musím to dotáhnout do konce.

V čem je jiná tvoje momentální práce od té předchozí? 
V předchozí práci jsem dělal ve strojírenství, takže úplně 
jiný obor. To byla moje první práce, tam jsem začínal 
už ve dvaceti. Prošel jsem si pozice od seřizování CNC 
strojů přes technologa, plánovače až k vedoucímu 
celého oddělení. Vedl jsem lakovnu a balení, a protože 
tyto úseky byly nejužší místo ve firmě, plánoval jsem 
i kapacity firmy. Zakázky jsem nabíral na základě kapacit 
mého úseku. Tady dělám plánovače, tam jsem dělal 
vedoucího výroby, měl jsem pod sebou 150 lidí plus jsem 
komunikoval s obchodem. Plánování jsem nevěnoval tolik 
času jako ve FINIDRu. V tom se to určitě liší.

Kde jsi vyrůstal a studoval? 
Žiji celý život v Orlové, tam jsem chodil na základní školu 
a v Karviné jsem studoval průmyslovku, obor elektronické 
počítačové systémy. Když jsem tam nastupoval, tak to 

byl nově otevřený obor a od strojařů se lišil jen dvěma 
hodinami týdně IT navíc. Učili nás na starých počítačích. 
Myslel jsem si, že to bude zaměřené více na počítače. 
Škola mi dala všeobecný přehled, kdybych to mohl vrátit 
zpátky, šel bych do té průmyslovky znovu, ale jako strojař. 
Můj obor byl zaměřen na elektro, a to mě nebavilo. V té 
době to bylo populární, ale v patnácti člověk ještě neví, 
co chce dělat.

Nedávno ses stěhoval, jak se ti v novém bydlí?
Tak už to jsou 3 roky. Stěhovali jsme se z menšího do 
většího hlavně kvůli dětem. Teďka je to určitě lepší, než 
to bylo.

Co tvoje rodina? Vím, že někdy říkáš, že jsi 
nevyspaný?
Děti už rostou, takže se i líp vyspím. Malé bude letos 6, 
tak půjde na podzim do školy. A malý má 2,5 roku a půjde 
do školky. Narozeniny mají jen 2 týdny od sebe.

Začalo jaro, plánuješ se ženou a dětma nějaké výlety, 
kam nejraději chodíte a co děláte?
Určitě, často pořádáme výlety. Nejraději na hřiště, 
jakékoliv větší hřiště vítáme. Děcka se tam nejvíc vyřádí. 
Jezdíme i na hory, a protože se s nimi nedá ujít žádný 
výšlap, tak děláme jen takové menší túry. Snažíme se 
jezdit vlakem, protože se to malému moc líbí.

Máš rád sport? Aktivně, nebo na gauči?
Obojí, na gauči sleduji hlavně hokej, fotbal a občas 
florbal. Florbal hraji aktivně už asi deset let. Už na střední 
jsem hrál fotbal. Potom jsem potkal kamaráda, který mi 
řekl, jestli nechci hrát v tělocvičně, tak jsem se k tomu 
zpátky dostal a dneska hrajeme dvakrát až třikrát týdně. 
Sejdeme se taková banda různě, ale to zdravé jádro 
chodí pořád. Hrajeme až 2 hod. Jezdíme i na amatérské 
turnaje. Před rokem jsem se navíc dostal do veteránské 
ligy, hlavně proto, že jsem dosáhl věku 35 let, a tak hraji 
za veteránský klub Orlová. Je to oficiální florbalová liga. 
Hrajeme formou turnajů jednou až dvakrát do měsíce, 
kde se kluby vzájemně utkají, v rámci Moravskoslezského 
kraje. Je to vždy na půl roku a vítěz postupuje do 
celorepublikového finále, ale jsme jen amatéři. Jiní mají 
i bývalé hráče z ligových týmů, ti jsou fakt jinde. 
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Trávíš s přáteli z florbalu i volný čas?
Ano, ale už tak se vidíme dost často. Zajdeme si občas 
po tréninku na pivo. Dvakrát do roka na koleno, nebo 
žebra. Plus teďka spolu jednou do roka udíme. Takže ano, 
trávím s nimi dost času.

Působíš velmi klidným a vyrovnaným dojmem, je ten 
dojem na mě a na čtenáře správný?
To myslím, že ne. Občas jsem cholerik, já to vím. Snažím 
se, jak to říct… no, tutlat to. Chci v práci působit klidně, 
tady se mi to ještě nestalo, ale v bývalé práci se mi 
stávalo, že jsem vybuchnul. A tak jsem si řekl: „Tak takhle 
už asi ne.“

V kanceláři posloucháme Rádio Čas Rock, jakou 
hudbu posloucháš doma?
Doma máme rádio jako kulisu, ale i tam se snažím 
poslouchat Čas Rock, ale většinou je mi to přepnuto. Taky 
často posloucháme dětské písničky, ale ne proto, že by se 
mi to líbilo, ale protože to děti mají rády.

Máš oblíbený film?
Útěk z věznice Shawshank, který jsem viděl několikrát 
a můžu se na něho dívat pořád dokola. Určitě se na něho 
podívej.

Dneska každý hraje hry, hraješ taky, jaké?
Ne nehraji, kdysi jsem hrával. Ted už momentálně 
nemám čas. Budu muset počkat až budou děti větší 
a koupím jim Play Station.

Kdy, kde, nebo s kým, se cítíš úplně nejlépe na světě?
Nejlépe se cítím doma s rodinou.

Chceš říct něco na závěr?
Rád bych všem popřál hodně úspěchů v práci a klidné 
Velikonoce. 

Děkuji za rozhovor. Moc pěkně se mi s tebou povídalo.

5x PROČ
s Tomášem ADAMSKÝM

Proč plánovač?
tam jsem se našel

Proč FINIDR?
nabídnul mi v době mého hledání práci 
a přijal mě

Proč plánování?
je to strategická hra

Proč florbal?
neumím bruslit 

Proč rock?
vyrůstal jsem v tom
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z tiskárnyz tiskárny Michal Broda, Maryla Adamčíková

12 F i n i d r a k

Rekapitulace roku 2021 
a první výhledy 2022
Věřili jsme, že rok 2021 bude po „covidovém 2020“ zase trošku normálnější, ale 
nebyl tak úplně. Po slibném prvním kvartálu přišel ziskově ne úplně přesvědčivý 
druhý kvartál. Ale pak vše naskočilo a začaly se dít věci. 

Poprvé v historii FINIDRu překonaly měsíční tržby 
100 miliónů, a to již hned v srpnu, a shodně se přes 

100 miliónů udělalo i v dalších třech měsících – tj. září až 
listopad. Tím naše tiskárna překonala miliardu tržeb již 
na konci října. Tržby za zboží se pak za celý rok vyšplhaly 
přes 1,2 miliardy korun. 

Počet vytištěných titulů byl vyšší o necelých 24 % ve 
srovnání s předcházejícím rokem a průměrný náklad 
nám v podstatě zůstal na stejné výši okolo 2 400 kusů. 
Za celý rok 2021 jsme vyrobili přes 28 miliónů kusů knih, 
což znamená výraznější zvýšení produkce o 27,3 %. Co se 
týče počtu knih, tak v roce 2021 jsme vyrobili historicky 
nejvíce knih – a to jak v počtu titulů, tak i v celkovém 
počtu vyrobených kusů.

Za to náleží poděkování vám všem, kteří se na tomto 
výsledku aktivně podílíte svou poctivou a kvalitní prací 
v naší tiskárně.    

Čísla roku 2022 (máme uzavřeny první dva měsíce) jsou 
ještě veselejší a růst výkonů přesáhl 50% hranici a stejně 
tak i tržby překročily 405 miliónů za první kvartál.

Pokračující růst v tržbách je dán jednak zvýšeným počtem 
zakázek, tak i poměrně výrazným nárůstem cen vstupů – 
zejména papíru, kde se jeho cena vyšplhala na historické 
maximum a nevíme, jestli nebude stoupat i nadále. 
Vzhledem k vysoké naplněnosti na následující měsíce se 
o práci bát nemusíme, a naopak každá další ruka nám 
pomůže dále růst. 

Jaroslav Drahoš
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Osobní prohlášení
Oświadczenie osobiste

Válka na Ukrajině stále nesmyslně pokračuje. 
Zažíváme největší humanitární krizi novodobého 
světa, spojenou zároveň s největší migrační vlnou 
po druhé světové válce.

Wojna na Ukrainie wciąż bezsensownie trwa. 
Przeżywamy największy kryzys humanitarny we 
współczesnym świecie, związany także z największą 
falą migracji po drugiej wojnie światowej. 

Kolik lidí ještě musí na Ukrajině zemřít, aby se tento 
stav změnil? Co se musí stát, aby se konečně vyměnili 

bohapusté fráze a vágní vyjádření, za konkrétní a opravdu 
účinné kroky k zastavení této nesmyslné agrese?

Vypadá to, že Ukrajina byla předem obětována 
a hrdinský odpor Ukrajinců nevyhovuje mocným tohoto 
světa. A Rusko stále vypouští další a další prohlášení 
ospravedlňující tuto šílenou invazi. 

Je evidentní, že stávající sankce jsou bezzubé, 
neúplné a podpora neúčinná. Bezzubost institucí 
reprezentovaných úředníky EU a OSN, dokresluje 
nařízení v OSN, kdy se údajně nesmí v souvislosti s tímto 
konfliktem na Ukrajině používat slovo „válka“. OSN prý 
musí být nestranné. Nerozumím tomu, ale možná po 
realizaci tohoto nařízení přestanou umírat lidé v této 
oblasti, z války se opravdu stane „speciální operace“ 
a budeme mít všichni „klid“.

Na druhou stranu se zvedla obrovská vlna podpory 
a solidarity. Běžní lidé se spojují a pomáhají, jak mohou. 
Obdivuji, jak se k pomoci Ukrajině postavilo Polsko. Jsem 
hrdý na naši současnou vládu v čele s premiérem Fialou, 
jak jednoznačně a velmi rychle byla schopna reagovat 
a začít smysluplně pomáhat. Nyní ale drží trumfy v této 
nebezpečné hře úplně někdo jiný, než obyčejní lidé… 

Věřím, že se konečně najdou odpovědní lidé s odvahou, 
vytvoří dostatečný tlak a použijí veškeré dostupné 
prostředky k ukončení této strašné války. 

Ukrajino, drž se! Moc Ti fandíme a jsme s Tebou!

P.S. Toto prohlášení jsem psal 23.3.2022. Byl bych moc 
rád, kdyby v době, kdy se vám tento článek dostane do 
ruky, bylo již vše za námi…

Ilu ludzi musi jeszcze umrzeć na Ukrainie, żeby ta sytuacja się 
zmieniła? Co musi się stać, żeby wreszcie puste frazy i niejas-

ne wyrażenia zamieniły się w konkretne i naprawdę skuteczne 
kroki, aby powstrzymać tę bezsensowną agresję?

Wygląda na to, że Ukraina została z góry poświęcona, 
a bohaterski opór Ukraińców nie pasuje możnym tego 
świata. A Rosja wciąż wydaje coraz więcej oświadczeń 
usprawiedliwiających tę szaloną inwazję. 

Widać, że dotychczasowe sankcje są nieostre, niepełne 
a pomoc nieskuteczna. Brak siły instytucji reprezentowanych 
przez urzędników UE i ONZ ilustruje rozporządzenie ONZ, 
według którego rzekomo nie należy, w związku z konfliktem 
na Ukrainie, używać słowa „wojna“. ONZ podobno musi być 
neutralne. Nie rozumiem tego, ale może po wdrożeniu tego 
rozporządzenia ludzie na tym obszarze przestaną ginąć, wojna 
naprawdę stanie się „operacją specjalną” i wszyscy będziemy 
mieć „spokój“.

Z drugiej strony pojawiła się ogromna fala wsparcia 
i solidarności. Zwykli ludzie łączą swoje siły i pomagają, 
jak mogą. Podziwiam, jak Polska pomaga Ukrainie. Jestem 
dumny z naszego obecnego rządu na czele z premierem Fialą, 
jego jednoznacznych i szybkich reakcji oraz sensownego 
postępowania. Teraz jednak sukcesy w tej niebezpiecznej grze 
odnosi zupełnie ktoś inny niż zwykli ludzie… 

Wierzę, że wreszcie znajdą się odpowiedni ludzie pełni 
odwagi, którzy wywrą dostateczną presję i wykorzystają 
wszystkie środki w celu zakończenia tej strasznej wojny. 

Ukraino, trzymaj się! Bardzo Cię wspieramy i jesteśmy z Tobą!

P.S. To oświadczenie napisałem 23.3.2022. Chciałbym bardzo 
by, w czasie gdy ten artykuł trafi w Wasze ręce, to wszystko 
było już za nami…

/

Vyhlašujeme vítěze šestého ročníku kampaně 
Zaměstnanec Fair Play. Skleněné památeční plakety 

ve formě lipového listu a dny volna navíc letos obdrží: 

1. Ondřej Prokop, referent marketingu
2. Lucie Stafinská, sekretářka
3. Marcela Ćmielová, sekretářka

Blahopřejeme vítězům!

Za rok 2021 jsme udělili celkem 779 lipových listů, které 
nám udělaly radost.

Děkujeme všem, kteří přispívají ke zlepšení 
atmosféry ve firmě.

Zaměstnanec 
Fair Play 2021
Kampaň Fair Play u nás běží od února roku 2016. Od té doby 
jsme udělili neuvěřitelných více než 4 342 lipových listů. Lipový 
list je naše forma poděkování za něco výjimečného, co pro mě 
kolega či kolegyně udělal nad rámec svých povinností.

FAIR
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slušnost

důvěra

zodpovědnost

vzájemná úcta

čestnost

pozitivní myšlení

aktivní přístup



Vyrobili jsme 
už 400 miliónů knih!

Wyprodukowaliśmy już 
400 milionów książek!

V úterý 12. 4. 2022 jsme slavnostně pokřtili 400. miliontou knihu 
vyrobenou v naší tiskárně, Ako vzniká sliepka autorů Milana Lasici 
a Júlia Satinského. Knihu vydává nakladatelství Slovart. 

We wtorek 12. 4. 2022 uroczyście ochrzciliśmy 400-milionową książkę 
wyprodukowaną w naszej drukarni, Ako vzniká sliepka autorstwa Milana 
Lasicy i Júliusa Satinskiego. Książkę wydaje wydawnictwo Slovart.

Přesně za deset deset se zastavila výroba, všichni jsme 
se sešli v prostorách výrobní haly C, kde Jaroslav Drahoš 

při slavnostním projevu zmapoval vývoj tiskárny v průběhu 
let a poděkoval všem zaměstnancům, kteří mají na tom, že 
tiskárna dosáhla tak významného milníku, nezpochybnitel-
ný podíl.

U slavnostního křtu knihy nechyběly ani významné 
osobnosti města Český Těšín. O velmi srdečná slova se se 
všemi zaměstnanci podělila starostka Gabriela Hřebačková, 
která tuto výjimečnou knihu zároveň i pokřtila. Křtu se také 
účastnili místostarostové Českého Těšína – Tomáš Pavelek 
a Vít Slováček. Nechyběl ani ředitel Albrechtovy střední 
školy Pavel Cieslar, který ve své řeči připomněl důležitost 
podpory tiskařských oborů a poděkoval tiskárně FINIDR za 
dlouholetou spolupráci.

Dokładnie za dziesięć dziesiąta zatrzymaliśmy produkcję 
i spotkaliśmy się wszyscy na hali C, gdzie Jaroslav Dra-

hoš w uroczystym przemówieniu nakreślił rozwój drukarni 
na przestrzeni lat i podziękował wszystkim pracownikom, 
którzy mają niekwestionowany udział w tym, że drukarnia 
osiągnęła tak ważny kamień milowy.

Na uroczystym chrzcie książki nie mogło zabraknąć 
również ważnych osobistości miasta Czeski Cieszyn. Bardzo 
serdeczne słowa do wszystkich pracowników skierowała 
burmistrz Gabriela Hřebačková, która również ochrzciła tę 
wyjątkową książkę. W chrzcie wzięli także udział zastępcy 
burmistrza Czeskiego Cieszyna – Tomáš Pavelek i Vít 
Slováček. Nie zabrakło także dyrektora Szkoły średniej 
Albrechta Pavla Cieslara, który w swoim przemówieniu 
przypomniał jak istotne jest wsparcie kierunków 
poligraficznych oraz podziękował drukarni FINIDR za 
długoletnia współpracę.

W tym wyjątkowym dniu cieszyliśmy się także wyśmienitym 
śniadaniem i świątecznym obiadem. Wisienką na torcie był 
deser i stoisko ze świetną kawą, wybudowane na stołówce 
specjalnie na tę okazję.

V rámci tohoto významného výročí jsme si také 
pochutnali na bohaté snídani a svátečním obědu. 
Pomyslnou třešničkou na dortu byl zákusek a stánek se 
skvělou kávou, který byl postaven v prostorách jídelny 
speciálně pro tuto příležitost.

Co dodat závěrem? 
Dosažení tohoto milníku dokazuje, že naše tiskárna 
i v této nelehké době dosahuje skvělých výsledků. Stejně 
tak jako hosté na samotném křtu, určitě všichni naší 
tiskárně přejeme, ať se ji i nadále daří růst a vyrábět 
krásné a voňavé knihy, tak jako dosud, abychom vyrobení 
500. milionté knihy mohli oslavit jak nejdříve. 

Co dodać na zakończenie?
Osiągnięcie takiego wyniku potwierdza, że nasza 
drukarnia daje sobie świetnie radę nawet w tych 
trudnych czasach. Podobnie jak nasi goście, z pewnością 
wszyscy życzymy naszej drukarni, aby nadal wzrastała 
i tworzyła piękne, pachnące książki, tak jak do tej pory, 
abyśmy mogli jak najszybciej świętować wyprodukowanie 
500-milionowej książki.

14 F i n i d r a k 151 / 2 0 2 2

/z tiskárnyz tiskárny Lenka Ďurišová  |  Foto: Lukáš Duspiva



16 F i n i d r a k

z tiskárnyz tiskárny Jaroslav Drahoš, Aleš Kněžík
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KAIZEN
změna k lepšímu
Henry Ford kdysi prohlásil: „Ať už si myslíš, že 
něco dokážeš nebo ne, vždycky máš pravdu.“
Ford byl člověkem, který si myslel, že to dokáže, 
a ve většině případů měl pravdu.

Pokud jsme přesvědčeni, že se nikdy nic nemůže změ-
nit a že veškerá snaha přijde vniveč, dostáváme se do 

nekonečného kruhu. K pozitivním změnám pak opravdu 
nikdy nemůže dojít. Pokud chceme zvýšit spokojenost 
lidí, zároveň přitom zlepšit výkon podniku a zabezpečit 
udržitelný rozvoj, musíme se dívat nejen na to, jak věci 
děláme, ale zároveň se hlouběji zaměřit na otázky „proč 
a co děláme“.

Máme za sebou dva složité covidové roky a díky stávající 
situaci na Ukrajině nás, a také celou Evropu, nečeká ani 
v následujících letech jednoduchá doba. Poslední dva 
roky jsme úspěšně zvládli. Aby jsme mohli být úspěšní 
i v budoucnu, děláme nyní řadu kroků, které by měly 
udržet a zlepšit naši konkurenceschopnost. Proto také 
nyní realizujeme projekt KAIZEN.

Co je to vlastně KAIZEN? 
Je to výraz složený ze dvou slov „KAI“ - změna a „ZEN“ - 
dobrý, lepší, což znamená změna k lepšímu. KAIZEN je 
systém kontinuálního zlepšování v osobním, sociálním, 
ale i pracovním životě. Týká se všech zaměstnanců ve 
firmě – počínaje pracovníky ve výrobě, přes mistry, 
údržbu, THP až po manažery. Není to žádná věda, ale 
zlepšování, které je založeno na zdravém selském rozumu 
a odstraňovaní problémů, které nás trápí.

„Není třeba dělat radikální změny. 
Mnohem účinnější je měnit věci 
postupně, po malých krocích, 
ale zato pravidelně.“

Jednou z věcí, na kterou se KAIZEN zaměřuje, je 
odstranění tzv. 7+1 forem plýtvání ve firmách.

KAI
změna

ZEN
dobrý

NADVÝROBA

Výrabí se příliš mnoho 
nebo příliš brzo.

ČEKÁNÍ

Čekání na součástky, 
materiál, informace nebo 
skončení strojového cyklu.

ZBYTEČNÉ POHYBY

Ty, které nepřidávájí 
žádnou hodnotu a vedou 

k neefektivní výrobě.

NADBYTEČNÁ PRÁCE

Nad rámec definované specifikace.

NEVYUŽITÝ POTENCIÁL PRACOVNÍKŮ

Nevyslyšné myšlenky zkušených pracovníků, 
neposkytnutí prostoru pro jejich nápady.

ZÁSOBY

Ty, které přesahují 
minimum potřebné na 
splnění výrobních úloh.

OPRAVY

Odstraňování nekvality, 
vracení se k zakázkám.

DOPRAVA

Každá nadbytečná 
doprava a manipulace.

Rok 2008 

Začínáme s KAIZENem na deskovačkách.

Tento rok byl na procesu výroby knižních desek ve 
známení štíhlé výroby, kde jsme se všichni učili metodám 
5S (pořádek a čistota na pracovišti) a SMED (zkrácení 
času přeseřízení stroje). Díky těmto metodám jsme 
zjistili, že velký nedostatek máme v matricích pro výrobu 
desek (nebyl v tom systém) a okamžitě jsme identifikovali 
6 ze 7+1 forem plýtvání:

Matrice neměly své místo: ZBYTEČNÝ POHYB
Matrice nebyly značeny: NADBYTEČNÁ PRÁCE
Matrice nebyly udržované: OPRAVOVÁNÍ, 
  ČEKÁNÍ, DOPRAVA
Strojník x-krát žadál o skříň: NEVYUŽITÝ POTENCIÁL 
  PRACOVNÍKŮ

Uvádím pár příkladů KAIZENu z praxe:

Výsledkem bylo nastavení systému, pořízení skříně, 
výroba a doplnění matric.

Hlavním přínosem skříňového systému a výrobou 
cca 65 kusů nejběžnějších matric bylo:
 odbourání času při hledání správné matrice 
 odbourání času na výrobu a ořezávání chybějících matric
 minimalizace poškození plechu při dopadu na zem
 minimalizace výskytu úrazů (plech při pádu může 
 pořezat obsluhu)

„Jedno z největších umění, je 
umění chtít. Pracuje-li člověk bez 
přemýšlení, jak práci zdokonalit, 
nebo ji vykonat lépe či rychleji, 
zůstává pozadu a brzy bude 
pykat za své pohodlí ztrátou 
konkurenceschopnosti.“    Tomáš Baťa

Rok 2016
Dostavba haly C a přesun deskovaček do nových prostor. 

 v rámci neustálého zlepšování jsme na novém 
 místě opět použili metodu 5S
 
 opakovaný problém s kvalitou a dostatkem matric 
 (zničené plechy, zničené gumy, zdvojené formáty 
 matric, chybějicí formáty)

 znovu se investovalo do nákupu plechů a gum 
 pro výrobu nových matric

 každé patro bylo označeno rozměrem matrice
 pro rychlejší identifikaci

z tiskárny
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Rok 2022
V zaškolovacím plánu nového pracovníka na deskovačce 
bylo nutno mimo jiné také:

 naučit se vidět a definovat „PLÝTVÁNÍ”

 zaměřit se na opakovaný problém s matricemi 
 (špinavé a zanesené lepidlem, pokřivené plechy, 
 pomíchané formáty, poničené gumy, nevrácené  
 matrice mezi deskovačkama)

 naplánovat další investive do nákupu materiálů 
 pro doplnění matric

 v rámci autonomní údržby klást větší důráz na 
 manipulaci, evidenci a starostlivost nejen  
 o matrice, ale také o pracoviště jako celek,  
 pracovat jako tým 

Rád bych zdůraznil, že od roku 2008, kdy jsme začali 
s KAIZENem, se nám doposud nepodařilo udržet 
některé nastavené věci. Zároveň však nesmíme 
zapomenout, že od roku 2008 se nám rozrostl strojový 
park z jedné deskovačky na tři moderní stroje. Došlo 
také k několikanásobnému nárůstu výroby. Docházelo 
k určitým formám plýtvání, ale od toho je právě KAIZEN 
a neustálé zlepšování, které nám umožňují se stále 
zdokonalovat.

PŘED

PŘED

PO

PO
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Jaroslav Drahoš, Aleš Kněžík

KAIZEN
zmiana na lepsze
Henry Ford kiedyś powiedział: „Niezależnie od tego, 
czy myślisz, że dasz radę czy nie, zawsze masz rację.“
Ford był człowiekiem, który myślał, że da radę 
i w większości przypadków miał rację.

Jeśli jesteśmy przekonani, że nic się nigdy nie zmieni i że 
wszystkie wysiłki pójdą na marne, wpadamy w błędne 

koło. W takim wypadku naprawdę nigdy nie dojdzie do 
pozytywnej zmiany.
 
Jeśli chcemy zwiększyć zadowolenie ludzi, jednocześnie 
podnieść wydajność przedsiębiorstwa i zapewnić 
zrównoważony rozwój, musimy patrzeć nie tylko na 
to, jak robimy rzeczy, ale także skupić się na pytaniach 
„dlaczego i co robimy“.

Mamy za sobą dwa trudne lata z covid-19 a dzięki 
obecnej sytuacji na Ukrainie także najbliższe lata nie 
będą łatwe dla nas i dla całej Europy. W ostatnich dwóch 
latach poradziliśmy sobie. Aby odnieść sukces także 
w przyszłości, podejmujemy teraz szereg kroków, które 
powinny utrzymać i poprawić naszą konkurencyjność. 
Dlatego też teraz realizujemy projekt KAIZEN.

Co to jest właściwie KAIZEN? 
Jest to wyraz złożony z dwóch słów „KAI“ - zmiana 
i „ZEN“ – dobry, lepszy, co oznacza zmiana na lepsze. 
KAIZEN to system ciągłego doskonalenia życia 
osobistego, ale także zawodowego, obejmujący zarówno 
pracowników fizycznych, brygadzistów, utrzymanie 
ruchu, THP jak i menedżerów. Nie jest to żadna filozofia, 
ale ulepszenia oparte na zdrowym rozsądku oraz 
eliminowaniu trapiących nas problemów.

„Nie ma potrzeby wprowadzania 
radykalnych zmian. Dużo efektywniej 
jest zmieniać rzeczy stopniowo, 
małymi krokami, ale regularnie.“

Jedną z rzeczy, na których skupia się KAIZEN jest 
eliminacja marnotrawstwa 7+1 w firmach.

KAI
zmiana

ZEN
dobry

NADPRODUKCJA

Produkuje się za dużo lub 
za wcześnie.

CZEKANIE

Oczekiwanie na części, 
materiał, informacje lub 

koniec cyklu maszyny.

ZBĘDNE RUCHY

Takie, które nie dodają 
wartości i prowadzą do 

nieefektywnej produkcji.

NADMIERNA PRACA

Zbytnio zdefiniowane specyfikacje.

NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ 
PRACOWNIKÓW

Niewysłuchane myśli doświadczonych pracowników, 
brak miejsca na ich pomysły. 

ZAPASY

Przekraczające minimum 
potrzebne do realizacji 
zadań produkcyjnych.

POPRAWKI

Eliminacja złej jakości, 
wracanie do zleceń.

TRANSPORT

Każdy zbędny transport 
i operacja.

Rok 2008 

Zaczynamy z KAIZENem na maszynach do okładek.

Ten rok na procesie produkcji okładek książkowych 
był pod znakiem szczupłej produkcji, kiedy wszyscy 
uczyliśmy się metod 5S (porządek i czystość w miejscu 
pracy) i SMED (skrócenie czasu przezbrajania maszyny). 
Dzięki tym metodom stwierdziliśmy, że mamy wielki 
niedostatek w matrycach do produkcji okładek 
(brakowało systemu) i natychmiast zidentyfikowaliśmy 
6 z 7+1 form marnotrawstwa.

	Matryce nie miały swojego miejsca: ZBĘDNE RUCHY
	Matryce nie były oznakowane: NADMIERNA PRACA
	Matryce nie były poddawane konserwacji:
 NAPRAWIANIE, CZEKANIE, TRANSPORT
	Pracownik wiele razy prosił o szafkę:
 NIEWYKORZYSTANY POTENCJAŁ PRACOWNIKÓW

Trochę z historii ulepszeń w FINIDRze:

Efektem było ustalenie systemu, zakupy szafy, produkcja 
i uzupełnienie matryc.

Głównymi korzyściami systemu szafek oraz produkcji 
ok. 65 sztuk najczęściej spotykanych matryc było:
 skrócenie czasu potrzebnego na znalezienie 
 odpowiedniej matrycy 
 skrócenie czasu na produkcję i przycinanie matryc
 minimalizacja uszkodzeń blachy przy uderzeniu o ziemię
 minimalizacja wypadków przy pracy (blacha gdy spada 
 może pociąć obsługę)

„Jedną z największych sztuk, jest 
chcieć. Jeśli ktoś pracuje, nie myśląc 
o tym, jak swoją pracę ulepszyć, lub 
zrobić lepiej czy szybciej, zostaje 
w tyle i wkrótce zapłaci za swój 
komfort utratą konkurencyjności.“    

Tomáš Baťa

Rok 2016
Dobudowa hali C i przeniesienie maszyn do okładek na 
nowe miejsce. 

 w ramach nieustannego doskonalenia się, 
 na nowym miejscu znów skorzystaliśmy z metody 5S

 ponownie mieliśmy problem z jakością i brakiem 
 matryc (zniszczone blachy, zniszczone gumy,
 podwójne formaty matryc, brakujące formaty)

 ponownie zainwestowano w zakup blach i gum 
 do produkcji nowych matryc

 każdy poziom został oznaczony rozmiarem matrycy 
 dla łatwiejszej identyfikacji

Rok 2022
W planie szkolenia nowego pracownika na maszynie 
do okładek było konieczne uwzględnić m.in.:

 naukę rozpoznawania i definiowania   
 „MARNOTRAWSTWA”

 powtarzający się problem z matrycami (brudne 
 i pokryte klejem, pogięte blachy, pomieszane 
 formaty, zniszczone gumy, niezwrócone matryce 
 pomiędzy maszynami)

 dalsze planowane inwestycje w zakup materiałów 
 do uzupełnienia matryc

 w ramach autonomicznej konserwacji kłaść większy  
 nacisk na manipulację, ewidencję i ostrożność nie 
 tylko o matryce, ale także o stanowisko pracy jako 
 całość, pracować jak zespół 

Chciałbym podkreślić, że od roku 2008, kiedy zaczęliśmy 
wprowadzać KAIZEN, nie byliśmy w stanie do tej pory 
utrzymać pewnych ustalonych rzeczy. Jednocześnie wszak 
nie możemy zapominać, że nasz park maszynowy rozrósł się 
od roku 2008 z jednej maszyny do okładek na 3 nowoczesne 
maszyny. Doszło także do kilkukrotnego wzrostu produkcji. 
Dochodzi do pewnych form marnotrawstwa, ale od tego 
właśnie jest KAIZEN i cykl ciągłego doskonalenia, abyśmy 
mogli nieustannie się poprawiać.

PRZED PO

POPRZED

z tiskárnyz tiskárnyz tiskárny
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Zdraví je jen 
v našich rukou

Co si můžeme představit pod pojmem rehabilitace? 
Prevence a léčba pohybového aparátu.

Přibližte nám, v čem mi rehabilitace může pomoct?
K získání lepší odolnosti a prevence před onemocněním 
pohybového aparátu. Když dojde k poškození, tak je nutné 
příčinu odstranit nebo zlepšit stav pacienta a zmírnit 
průběh bolesti.

Ve své dlouholeté praxi v lázních Darkov jste se setkal 
s různými případy problémů pohybového aparátu, dá se 
říct, že vás nemůže nic zaskočit…
Myslím si, že v oblasti rehabilitace není moc věcí, které 
by mě vysloveně překvapily. Jsou to stále se opakující 
problémy s pohybovou soustavou. I když v každém oboru 
lidské činnosti dochází ke stále novým a novým věcem.

Jaké jsou nejčastější problémy, se kterými k vám 
Finidráci přicházejí?
Problémy Finidráků lze rozdělit do dvou skupin.
První skupinou jsou ti zaměstnanci, kteří pracují 
v kancelářích. U nich se ve větší míře objevují problémy 
s krční páteří a rukama, díky jednostranné práci 
s počítačem a myší (karpály, tenisové lokty). Častým 
důvodem může být také nesprávné sezení či špatné 

nastavení pracovního místa (výška stolu, židle apod.). 
Z průzkumu vyplývá, že téměř 70 % populace sedí 
nesprávně, a to má za následek celou řadu potíží, 
především se zády, bederní a krční páteří.

Druhou skupinou jsou lidé pracující přímo ve výrobě. U nich 
převažují především problémy v oblasti beder a s tím 
spojené problémy dolních končetin (např. uskřinuté nervy 
a vystřelování bolesti do oblasti stehen). Nevyhýbají se jim 
však ani problémy s horními končetinami, tzv. tenisovými 
lokty.

Byl jste se podívat přímo v našem provozu. Kde vidíte 
možná úskalí vzniku bolesti zad, krční páteře nebo 
karpálních tunelů?
V provozu jsem byl již několikrát a úskalím je samozřejmě 
stereotypní dlouhodobá práce, která se však dnes vyskytuje 
téměř ve všech oblastech či oborech. 

Obecně existuje na každém pracovišti možnost vzniku 
potíží, ale dá se jim určitě konkrétně předcházet?
Rizikovými pracovišti - myslím tím pracoviště, která vytvářejí 
problémy s pohybovým aparátem, jsou bohužel v této době 
skoro všude. Obecně platí, že každá dlouhodobá stereotypní 
práce přináší pohybové problémy. Dobrou zprávou je, že 

Většina z nás se mohla už s panem 
Petrem Szewieczkem, firemním 
rehabilitačním pracovníkem, 
potkat osobně. Někoho návštěva 
fyzio teprve čeká. Všem pak 
přinášíme rozhovor s ním na toto 
téma a odpovědi na velmi často 
kladené otázky.
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těmto problémům se dá předejít, ať už zdravým pohybem 
(např. kolo, plavání), zdravou stravou, tak i preventivními 
opatřeními – pravidelnými masážemi, saunou, vířivkami 
atd. Pokud již problémy nastanou, lze je vyřešit. Obojí 
však vyžaduje vůli a pravidelnost. Rád bych zdůraznil, že 
v žádném případě není řešením zajít si na opichy k lékaři 
a mám, takříkajíc, vystaráno. To je jen chvilkové řešení. 
Pouze naše vlastní zodpovědnost k našemu zdraví, péče 
o něj a především prevence vzniku onemocnění, povedou 
k očekávanému výsledku bez bolestí.

Jak často bych k vám měla docházet? Měla bych přijít, 
i když mě momentálně nic nebolí? 
Jak říkám, preventivně bych měl přijít na rehabilitaci, i když 
mě nic nebolí, kvůli uvolnění svalstva, detoxikaci, zlepšení 
průtoku krve a lymfy. Ideálně cca jednou za dva týdny. 
Četnost návštěv při bolestech je již individuální.

Vzpomínám si na vyprávění, když jste jako trenér 
reprezentace v badmintonu, měl možnost porovnat 
přístup tehdejších zahraničních a českých sportovců 
v rámci prevence..
Musím vás opravit, ne jako trenér, ale rehabilitační 
pracovník u české reprezentace. Myslím si, že situace 
se zlepšuje, ale přesto nedosahuje takových rozměrů 
v prevenci zranění pohybového aparátu, jak u zahraničních 
sportovců. Navíc, některé kultury (především ty asijské), 
berou cvičení a tyto preventivní záležitosti jako přirozenou 
součást jejich každodenního života. V této oblasti máme 
stále co dohánět. 

Jednodušší je tomu předcházet než se následně 
dlouhodobě potýkat s nepříjemnými bolestmi.
Plně souhlasím. Zásadní význam pro výsledný léčebný 
efekt má především změna v myšlení každého z nás, kdy si 
musíme uvědomit, že klíč k uzdravení spočívá především 
v našich rukou a je otázkou jenom naší snahy a vůle. 

Chystáte spolupráci s našim závodním lékařem 
k odstranění příčin vzniku bolesti?
O spolupráci s naším lékařem jsem ještě neuvažoval, ale 
mohlo by to být v mnoha věcech podnětné a přínosné. 

Finidráci také často využívají i tzv. lymfodrenáž. 
V čem spočívá a jaké jsou její přínosy?
Lymfodrenáž působí především proti zvýšenému ukládáni 
tuků a toxinů v těle, proti lymfatickým problémům, 
křečovým žilám, špatnému krevnímu oběhu. Podporuje 
lymfatický oběh, který následně pomáhá rychleji 
a efektivněji odstraňovat nežádoucí látky a toxiny z těla.

Provádíte i relaxační masáže, uvolnění ztuhlého 
svalstva, vyplavení škodlivin z těla…
Ano. Velice vhodné jsou relaxační masáže, reflexní masáže 
a použití tejpů na postižené části těla.

Je toho opravdu hodně, co nabízíte a s čím nám můžete 
pomoct.
Rád pomůžu těm, kteří opravdu chtějí něco udělat pro své 
zdraví a lepší plnohodnotnější život bez bolesti.

Důležité je odhodlat se, vytrvat, a hlavně to nevzdat, 
protože jen pravidelnost a prevence přináší kýžené 
výsledky. 

Děkuji za rozhovor a přeji mnoho zdraví i vám.

Přijďte na osobní konzultaci.
Objednat se můžete na sekretariátu nebo na 
vrátnici. Další návštěvy pak již budeme ladit 
individuálně přímo na míru. 

JAKÉ MOHOU BÝT BENEFITY PRAVIDELNÉ 
REHABILITACE A MASÁŽÍ?

	zvládnutí bolesti a omezení potřeb léků 
 proti bolesti

	vyhnout se operativní léčbě

	pohyb bez bolesti

	prevence dalšího poranění a kompenzace 
 jednostranné zátěže

„V žádném případě není 
řešením zajít si na opichy 
k lékaři a mám, takříkajíc, 
vystaráno.”
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Zdrowie jest tylko 
w naszych rękach

Co możemy sobie wyobrazić pod pojęciem 
rehabilitacji? 
Profilaktykę i leczenie układu mięśniowo-szkieletowego.

Proszę nam powiedzieć, w czym rehabilitacja może 
mi pomóc?
W uzyskaniu lepszej odporności i zapobieganiu 
schorzeniom układu mięśniowo-szkieletowego. Gdy 
dochodzi do uszkodzenia, konieczne jest usunięcie 
przyczyny lub poprawa stanu pacjenta i złagodzenie bólu.

Podczas swojej wieloletniej praktyki w uzdrowisku 
Darkov spotkał się Pan z różnymi problemami układu 
mięśniowo-szkieletowego, można powiedzieć, że nic 
Pana już nie zaskoczy…
Myślę, że w zakresie rehabilitacji jest niewiele rzeczy, które 
by mnie zaskoczyły. Są to wciąż powtarzające się problemy 
z aparatem ruchowym. Choć w każdej dziedzinie ludzkiej 
działalności pojawia się coraz więcej nowych rzeczy.

Jakie są najczęstsze problemy, z którymi przychodzą 
do Pana Finidracy?
Problemy Finidraków można podzielić na dwie grupy.
Pierwsza grupa to pracownicy, którzy wykonują pracę 
biurową. U nich w większości pojawiają się problemy 
z kręgosłupem szyjnym i rękami, dzięki jednostronnej 
pracy z komputerem i myszką (cieśń nadgarstka, łokieć 
tenisisty). Częstym powodem może być niepoprawne 
siedzenie lub źle ułożone miejsce pracy (wysokość biurka, 
krzesła itd.). Z badań wynika, że prawie 70 % populacji 
siedzi nieprawidłowo, a to powoduje szereg problemów, 
głównie z plecami, kręgosłupem lędźwiowym i szyjnym.

Druga grupa to osoby pracujące bezpośrednio na 
produkcji. U nich przeważają głównie problemy w zakresie 
bioder i związane z tym problemy kończyn dolnych (np. 
zaciśnięte nerwy i przeszywający ból w okolicy ud). Nie 
omijają ich jednak także problemy z kończynami górnymi, 
tzw. łokieć tenisisty.

Był Pan popatrzeć bezpośrednio na naszą produkcję. 
Gdzie widzi Pan możliwości powstawania bólu 
pleców, kręgosłupa szyjnego lub cieśni nadgarstka?
Na produkcji byłem już kilka razy i negatywna jest 
oczywiście stereotypowa praca długotrwała, która jednak 
dzisiaj pojawia się prawie w każdej branży czy dziedzinie. 

Generalnie istnieje możliwość wystąpienia 
problemów w każdym miejscu pracy, ale z pewnością 
można im w konkretny sposób zapobiegać?
Ryzykowne miejsca pracy – mam na myśli stanowiska, 
które generują problemy aparatu ruchowego, niestety 
w tej chwili są prawie wszędzie. Ogólnie rzecz biorąc, 
każda długotrwała, stereotypowa praca przynosi problemy 
ruchowe. Dobrą wiadomością jest, że tym problemom 
można zapobiec, czy poprzez zdrowe ćwiczenia (np. 
rower, pływanie), zdrowe odżywianie, a także poprzez 
profilaktykę – regularne masaże, sauna, jacuzzi itd. Jeśli 
problemy już się pojawią, można je rozwiązać. Oba 
wiarianty wymagają jednak silnej woli i systematyczności. 
Podkreślam, że wizyta u lekarza z celem zastrzyku nie jest 
rozwiązaniem. To tylko chwilowe rozwiązanie. Tylko nasza 
własna odpowiedzialność za nasze zdrowie, troska o nie, 
a przede wszystkim zapobieganie chorobie, doprowadzi do 
oczekiwanego rezultatu bez bólu.

Większość z was mogła już osobiście spotkać się 
z panem Petrem Szewieczkem, naszym firmowym 
pracownikiem rehabilitacyjnym. Niektórych wizyta 
fyzio dopiero czeka. Wszystkim prezentujemy 
rozmowę z nim na ten temat oraz odpowiedzi na 
często zadawane pytania.
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Jak często powinnam do Pana przychodzić? 
Powinnam przyjść, nawet gdy nic mnie aktualnie nie 
boli? 
Tak jak mówię, profilaktycznie powinienem przyjść na 
rehabilitację, nawet gdy mnie nic nie boli, aby rozluźnić 
mięśnie, zrobić detoksykację, poprawić przepływ krwi 
i limfy. Najlepiej raz na dwa tygodnie. W razie bólu 
częstotliwość wizyt jest już indywidualna.

Pamiętam historię, kiedy jako trener kadry 
narodowej w badmintonie miał Pan okazję porównać 
podejście ówczesnych zawodników zagranicznych 
i czeskich w profilaktyce…
Muszę Panią poprawić, nie jako trener, ale jako pracownik 
rehabilitacyjny czeskiej reprezentacji. Myślę, że sytuacja 
się poprawia, ale nadal nie osiąga takich proporcji 
w profilaktyce urazów układu mięśniowo-szkieletowego 
jak u sportowców zagranicznych. Ponadto, niektóre 
kultury (głównie te azjatyckie), traktują ćwiczenia i kwestie 
profilaktyczne jako naturalną część ich codziennego życia. 
W tym obszarze przed nami jeszcze długa droga. 

Łatwiej zapobiegać, niż długo zmagać się 
z nieprzyjemnym bólem?
Zgadzam się w pełni. Zmiana sposobu myślenia każdego 
z nas ma fundamentalne znaczenie dla końcowego efektu 
terapeutycznego, kiedy uświadomimy sobie, że klucz do 
uzdrowienia jest przede wszystkim w naszych rękach i jest 
kwestią tylko naszych wysiłków i woli. 

Czy będzie Pan współpracował z naszym lekarzem, 
aby wyeliminować przyczyny bólu?
O takiej współpracy jeszcze nie myślałem, ale mogłoby to 
być korzystne na wiele sposobów. 

Finidracy także często korzystają z tzw. drenażu 
limfatycznego. Na czym polega i jakie są jego zalety?
Drenaż limfatyczny działa głównie przeciw zwiększonemu 
magazynowaniu tłuszczów i toksyn w organizmie, przeciw 
problemom limfatycznym, żylakom, słabemu krążeniu 

krwi. Wspomaga krążenie limfatyczne, co z kolei pomaga 
szybciej i skuteczniej usuwać z organizmu niepożądane 
substancje i toksyny.

Wykonuje Pan także masaże relaksacyjne, 
rozluźnianie sztywnych mięśni, usuwanie 
zanieczyszczeń z organizmu…
Tak. Bardzo odpowiednie są masaże relaksacyjne, masaże 
refleksologiczne oraz stosowanie taśm na dotkniętych 
chorobą partiach ciała.

Naprawdę wiele ma Pan do zaoferowania i w wielu 
sprawach może nam Pan pomóc.
Chętnie pomagam tym, którzy naprawdę chcą coś zrobić 
dla swojego zdrowia i lepszego, pełniejszego życia bez 
bólu. Ważne jest, aby się zdecydować, wytrwać, a co 
najważniejsze nie poddawać się, bo tylko systematyczność 
i prewencja przynoszą pożądane rezultaty.

Dziękuję za rozmowę i życzę dużo zdrowia także 
Panu.

Przyjdź na indywidualną konsultację.
Zapisać możesz się w sekretariacie lub na 
recepcji. Kolejne wizyty zostaną dopasowane 
indywidualnie. 

JAKIE MOGĄ BYĆ KORZYŚCI REGULARNEJ 
REHABILITACJI I MASAŻU?

	leczenie bólu i zmniejszenie zapotrzebowania  
 na leki przeciwbólowe

	zapobieganie leczeniu chirurgicznemu

	ruch bez bólu

	zapobieganie dalszym urazom i kompensacja 
 jednostronnego obciążenia

„Wizyta u lekarza 
z celem zastrzyku nie jest 
rozwiązaniem.”



z tiskárnyz tiskárny Maryla Adamčíková
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EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Vzděláváme se
V rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ v TISKÁRNĚ FINIDR, s.r.o., který byl 
vyhlášen a spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu, jsme 
v prvním čtvrtletí nového roku rozeběhli další sérii školení.

Navázali jsme na školení směnových mistrů, techniků 
procesů a vybraných vedoucích oddělení v měkkých 

dovednostech. Hlavními tématy bylo zvládání stresu 
a work-life balance, zvládání konfliktů na pracovišti, 
zvyšování výkonnosti týmu nebo time management. 
I takto zdánlivě jasná témata je potřeba dobře uchopit 
a realizovat doporučené kroky v každodenní praxi. 
Před účastníky těchto kurzů jsou ještě témata jako 
například řízení projektů s aplikací ve výrobě, motivace 
zaměstnanců v zákaznicky orientované firmě nebo 
metody skupinového řešení problémů. Celkem se 
účastníci setkají se třemi lektory, odborníky na vybraná 
témata.

Poprvé v rámci projektu jsme také zrealizovali technická 
školení přímo u strojů ve výrobě. Prvním z nich bylo 
školení ražby desek se zahraničním odborníkem firmy 
SIGLOCH-KOLBUS Praha, které proběhlo již v lednu. 
V březnu pak následovalo školení na šičkách Aster 
a v dubnu plánujeme školení na skládačkách MBO 

skládačkách Heidelberg či novém tiskovém stroji XL4, 
rovněž se zkušenými tuzemskými anebo zahraničními 
techniky.

V dalším období se kromě probíhajících jazykových kurzů 
soustředíme na proškolení nového systému SyteLine10, 
související s novým upgradem systému, nebo také interní 
školení Obecné polygrafie II v rámci FINIDR Akademie pro 
spolupracovníky nad 54 let nebo jiných IT dovedností.

Hlavním cílem projektu je podpora dalšího profesního 
vzdělávání našich zaměstnanců. V tomto projektu jsou 
podporovány aktivity individuální i skupinové. Projekt 
bychom měli ukončit v srpnu letošního roku. 

251 / 2 0 2 2

Fo
to

: L
uk

áš
 D

us
pi

va

z tiskárnyMartin Raiskub

Jak to vidím já

Práce před námi bylo spoustu a vzhledem k tomu, že už ve 
FINIDRu začala naplno vánoční sezóna, tak času na vše 

bylo strašně málo. Bylo nutné zavést základní pravidla, stan-
dardy, obsadit směny, vyřešit návoz mezi FINIDRy, přepravu 
výtahem mezi patry, a hlavně pohnout se zaškolením osádky 
závěsu. 

Uvítání a přijetí zaměstnanců ve FINIDRu B bylo nad moje 
očekávání. Po pár dnech jsem se v novém kolektivu cítil, jako 
bych s nimi pracoval již několik let. Byla zde obrovská ochota 
a chuť pracovat. Díky tomu se nám podařilo společnými sila-
mi rychlé zavést základní standardy a pravidla. Udělali jsme 
si krásnou jídelnu a postupně uklidili veškeré pracoviště tak, 
aby se nám zde příjemně pracovalo.  

Ve stejnou chvíli probíhala pomoc i dalších oddělení jako 
např: PI - vytvoření layoutu, zavedení sektorů pro pípání 
palet. Plánování a logistiky - návoz palet, vytvoření plánů. 
BT - knihárny i tisku, kdy ze dne na den museli být schopni 
připravit desítky palet pro ranní odvoz, IT, techniku procesů 

a dalších. Snad každé oddělení muselo s něčím pomoct, 
aby vše fungovalo a zapadlo do sebe. Opravdu bych chtěl 
poděkovat všem, protože vím, že pro každého to bylo něco 
nového a spoustu práce navíc. 

Problémem tak zůstal pouze závěs, kde se nám ale podařilo 
dostat zpět velice zkušeného strojníka, který nám pomohl 
doškolit ostatní strojníky a už v srpnu jsme v počtech kusů 
viděli, že jdeme správným směrem. Postupně se vrátilo ještě 
pár původních zaměstnanců bývalé Těšínské tiskárny a spo-
lečně se nám podařilo úspěšně zvládnout vánoční trh.  

Začal nový rok a práce před námi je stále spoustu. Vánoční 
sezóna nám ukázala, kde máme stále slabá místa a nyní na 
nich pracujeme tak, aby na další sezónu bylo vše připravené. 
Na závěr bych chtěl poděkovat každému zaměstnanci 
FINIDRu B. Díky vašemu přístupu k práci, ochotě, zkuše-
nostem a flexibilitě jsme to společně zvládli. Osobně jsem 
rád, že jsem nabídku přijal a můžu být součástí tak skvělého 
týmu.

Když jsem poprvé dostal nabídku přejít do FINIDRu B, tak jsem hodně 
váhal. Měl jsem svou pozici, své procesy a lidi. Proč tedy začínat od nuly, 
s novým neznámým kolektivem a v cizím prostředí? Nakonec u mě 
zvítězila zvědavost, protože jsem cítil, že pozice vedení výroby a lidí je mi 
daleko bližší než pozice technika procesu. 
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Valerie Gáborováz tiskárny
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Seznámení 
s pracovištěm

Skládačka

První zvuk, který slyšíme, když vcházíme od turniketů na vrátnici do výrobní haly A, jsou 
skládačky. Jedná se o nezaměnitelný rytmus těchto strojů. Nejkrásnější je, když archy jedou 
plynule a bez problémů. Věřím tomu, že kromě výplaty, toto je pro strojnice a strojníky ta 
nejlepší odměna za seřízení stroje.

Smyslem práce na skládačkách je složit tiskové archy 
tak, aby na sebe navazovaly stránky a seděly obrázky 

v lomech, pokud se tam nějaké nachází. Zní to jednoduše, 
ale chce to hodně logického uvažování a technické zdat-
nosti, jelikož papír je živý, a to, co platilo jednou, nemusí 
platit při seřízení podruhé. Zaučování probíhá intenzivně 
3 měsíce, kdy se nováček učí základy a snaží se pojmout 
co nejvíce ze znalostí zkušených strojnic. Po zaučení se 
nováčkům nadále věnujeme a snažíme se jim pomoci 
se vším, s čím si neví rady. Každým dnem se učíme nové 
vychytávky a přijímáme výzvy zákazníků, kteří mají vysoké 
požadavky na kvalitu.

Momentálně máme ve firmě 10 skládaček od firem MBO 
(3) a Heidelberg (7). Polovinu z těchto deseti skládaček 
tvoří automaty, kde je největší průtok archů. Koncem 
března proběhla montáž dalšího skládacího stroje firmy 
MBO. 

Každodenní náplní práce strojnic a strojníků je příprava, 
následné zpracování a uložení archů na palety pro další 
operace, jako je snášení. Dokážeme složit archy minimál-
ně v deseti různých vyřazeních, záleží na požadavcích. 
Základem je samozřejmě výrobní příkaz alias „občanský 
průkaz“ zakázky. Bez toho nemůžeme začít vyrábět, jelikož 
jsou v něm ty nejdůležitější informace.

A jak vypadá typický den na skládačce? 
Po přečtení výrobního příkazu se strojnice/strojník pouští 
do seřízení stroje, kdy u starých mašin musí vyměnit papír-
ky u válců dle požadovaného vyřazení, nastavit manuálně 
určené míry a postupně nastavit stroj tak, aby vše na po-
skládaném archu sedělo, tj. stránky, obrázky, hmatníky atp. 
U automatů se míry zapisují do ovládacího monitoru, který 
informace zpracuje a hrubě stroj nastaví. Na strojnicích je 
potom zbytek – doladit zakázku na co možno nejpřesnější 
sklad.

Práce na skládačkách je samostatná. Pokud se na stroji 
někdo zrovna nezaučuje, je u mašiny pouze jeden člověk, 
který seřizuje zakázky postupně podle online plánu, který 
se každý den upravuje. Pokud má strojník/strojnice nějaký 
problém se seřízením, jsou zde na ranních směnách pře-
dačky, které se snaží daný problém vyřešit. Více hlav více 
ví. Zatím se nám vždy podařilo vyřešit každou zapeklitou 
nástrahu.

Jsem ráda, že mám možnost pracovat s týmem, který je 
na skládačkách. Všichni jsou pracovití, ochotní, spolehliví 
a respektují se navzájem. Těší mě, že se můžeme podílet 
na tvorbě něčeho tak krásného, jako je kniha. Chtěla bych 
tímto poděkovat všem strojnicím a strojníkům ze skládaček. 
Jste úžasní! 

Mimořádná náborová odměna 
a odměna za doporučení

Nadzwyczajna nagroda rekrutacyjna 
i nagroda za polecenie

Od 1. února 2022 do 30. června 2022 mohou noví i stávající 
zaměstnanci získat mimořádné odměny týkající se náboru.

Od pierwszego lutego 2022 do 30. czerwca 2022 nowi i obecni pracownicy 
mogą otrzymać nadzwyczajne nagrody rekrutacyjne.

MIMOŘÁDNÁ NÁBOROVÁ ODMĚNA 
je stanovena ve výši 50.000 Kč pro nově nastupující 
zaměstnance, a to na pozice strojníků nebo týmových 
strojníků na závěs, skládačky, ražbu a deskovačky. 
Zároveň je tato náborová odměna vypsána na pozice 
elektromechanika a mechanika strojů a zařízení. *

Podmínky pro vyplacení:
	5.000 Kč  vyplaceno po 1 měsíci zaučování

	15.000 Kč  vyplaceno po 1/2 roce zaměstnání 
   a dalším zaučení se na pozici

	30.000 Kč  vyplaceno po 1 roce zaměstnání

NADZWYCZAJNA NAGRODA REKRUTACYJNA  
jest ustawiona w wysokości 50.000 Kč dla nowych 
pracowników na pozycje obsługi maszyn linii zawieszania, 
falcowania, tłoczenia i produkcji okładek.
Jednocześnie ta nagroda rekrutacyjna dotyczy także 
pozycji elektromechanik i mechanik maszyn i urządzeń. *

Podmínky pro vyplacení:
	5.000 Kč  dopłacane po 1 miesięcznym szkoleniu

	15.000 Kč  dopłacane po odpracowaniu 1/2 roku 
   i kolejnym zaszkoleniu

	30.000 Kč  dopłacane po odpracowaniu 1 roku

ODMĚNA ZA DOPORUČENÍ
Našim zaměstnancům rovněž nabízíme časově omezenou 
možnost získání odměny za doporučení na výše uvedené 
pozice, a to ve výši 20.000 Kč. *

Podmínky pro vyplacení:
	5.000 Kč  po zkušební době nového zaměstnance, 
   který byl doporučen

	15.000 Kč  po 1/2 roce zaměstnání nového 
   zaměstnance, který byl doporučen

*Výplaty obou odměn jsou splatné ve mzdě následujícího 
měsíce po uplynutí stanovené doby dle uvedených podmínek.

NAGRODA ZA POLECENIE:
Naszym pracownikom oferujemy również ograniczoną 
czasowo możliwość otrzymania nagrody za polecenie osób 
na powyższe stanowiska w wysokości 20.000 Kč. *

Warunki płatności:
	5.000 Kč  po okresie próbnym nowego pracownika, 
   który został polecony

	15.000 Kč  po 1/2 roku zatrudniena nowego 
   pracownika, który został polecony 

*Wypłaty obu nagród są płatne w wynagrodzeniu miesiąca 
następującego po upływie określonego okresu zgodnie 
z danymi warunkami.

Šárka Adamčíková z tiskárny

271 / 2 0 2 2

Fo
to

: L
uk

áš
 D

us
pi

va



28 F i n i d r a k

Příprava na tento audit byla obzvláště náročná, protože probíhala současně 
s vánoční sezonou, kdy vytížení všech pracovníků bývá obvykle větší než 

v jiné části roku. Tento audit byl důležitý nejen z pohledu legislativy, která vyža-
duje sledování a snižování energetické hospodárnosti, ale hlavně z důvodu naší 
zodpovědnosti, kterou máme vůči životnímu prostředí.

Z výsledků naší spotřeby energií, kterými jsou hlavně elektřina, ale i plyn nebo 
pohonné hmoty, jsme prokázali, že v porovnání s předchozími lety jsme schopni 
vyrobit více knih s menší spotřebou energie. K tomuto výsledku přispívá v ne-
malé míře i přístup každého z nás a vlastní zodpovědnost k tomu, co můžeme 
ovlivnit. Ať už je to zbytečné svícení, vypínání ofuku u strojů, pokud není 
potřeba, nebo zavírání oken a vrat, pokud funguje klimatizace.

Věřím, že na podzim, během kontrolního auditu, opět prokáže-
me, že se neustále zlepšujeme a tento udělený certifikát úspěšně 
obhájíme.

Ráda bych vás i v tomto vydání Finidraku informovala, 
že avizovaný audit společnosti TÜV SUD, zaměřený na 
Energetický management, proběhl úspěšně bez závažných 
nedostatků.

Certifikace 
ISO 50001

ISO 50001

Už jste viděli náš nový web?

Najdete tam mimo jiné i náš 
FINIDRAK v elektronické verzi.

Prohlédnout si ho můžete na 

www.FINIDR.cz

Již třetím rokem je účast FINIDRu 
na knižních veletrzích ovlivněna, 

v tuto chvíli již naštěstí doznívající, 
koronavirovou epidemií. 

Lipský knižní veletrh – první letošní 
veletrh, kterého se měli účastnit 
naši obchodní zástupci, se měl konat 
v březnu, ale nakonec byl z preven-
tivních důvodů zrušen.

V dubnu se koná Londýnský knižní 
veletrh, který se naši obchodní 
zástupci chystají navštívit poprvé od 
roku 2019 z výše zmíněných důvodů.

V červnu nás čeká největší český 
knižní veletrh – Svět knihy. Pevně 
věříme, že letos bude celý veletrh 
probíhat už bez jakýchkoliv korona-
virových omezení a jak my, tak naši 
klienti i všichni další návštěvníci si 
ho budou moci naplno užít, tak jako 
před rokem 2020.

V podzimních měsících nás pak ještě 
čeká knižní veletrh ve Frankfurtu 
a v Bratislavě.

O tom nejzajímavějším ze všech 
zmíněných knižních veletrhů se 
určitě budete moct dočíst na našich 
webových stránkách, sociálních 
sítích a samozřejmě i na stránkách 
dalších čísel Finidraku.

Letošní 
významné 
knižní 
veletrhy

z tiskárnyz tiskárny Markéta Kubičková

Hurá, opět se hraje!
I těmito slovy se dala vyjádřit radost všech účastníků naší firemní 
ligy v badmintonu a bowlingu v okamžiku, kdy se rozjel nový ročník. 
A že to byla dlouhá pauza!

Firemní liga patří mezi firemní benefity, spadající do kate-
gorie firemních akcí. V období od půlky ledna do konce 

března je možnost si v daný termín zahrát bowling nebo 
badminton. Anebo obojí – proč by ne! Je fajn strávit odpole-
dne s kolegy i z jiných oddělení, pobavit se, poznat je i z jiné 
stránky, a přitom udělat něco pro svoje zdraví.

Po loňské vynucené přestávce a předchozím nedohraném 
ročníku byla pauza pro všechny jistě už dost dlouhá. Pro-
to nás těší, že se do letošního ročníku přihlásilo dostatek 
Finidráků, aby se mohla začít hrát jak badmintonová liga, tak 
i liga v bowlingu. Hrálo se pravidelně každou středu od 16 do 
18 hodin v areálu Activity4Fun v Českém Těšíně. Přihlásili se 
jak zaměstnanci z výroby, tak administrativy, což je skvělé. 

A jak to vypadalo v jednotlivých sportech? 
Do ligy v bowlingu se nakonec zapojilo celkem 12 účastníků 
a k vidění byly i zajímavé duely. O letošní oficiální nejvyšší 
nához se postaral Lukáš Žvak, a to se 194 body. Pěkný výkon, 
že? 

Kdo se stal vítězem?
Vítězem firemní ligy v bowlingu 2022 se stal Lukáš Žvak, dru-
hé místo patří Michalu Lokajíčkovi a třetí místo si vybojoval 
Martin Čelechovský. 

To v badmintonu jsme mohli registrovat 20 zúčastněných. 
Vždy se hrály čtyřhry, na dva sety. Spoluhráči se pravidelně 
střídali a protihráči samozřejmě taky. Proto není divu, že se 
to v pořadí často přelévalo a bylo to napínavé až do samot-
ného konce. 

Jak to dopadlo v této soutěži?
Vítězem firemní ligy 2022 v badmintonu se s nejvyšším 
počtem bodů stala Martina Stružínská, druhé místo 
náleží Drahušce Ferfecké a třetí místo na pomyslných 
stupních vítězů obsadil Mirek Staszko.  

Gratulujeme všem medailistům. Zároveň díky patří všem 
zúčastněným a Michalu Brodovi za pomoc s organizací.

Věříme, že se nejen se současnými účastníky, ale 
i dalšími nováčky, uvidíme na začátku příštího 
ročníku firemní ligy 2023!

z tiskárnyOndřej Prokop
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Často se mě ptáte: 

Je potřeba chodit pravidelně? 
Ne, není. Chodíte tak, jak vám to vyhovuje, jestli máte 
zrovna dnes náladu nebo chuť. Hrajeme pro radost. 
Ano, pravda, na konci nejlepší tři z každého sportu 
dostanou poháry a vítěz i tzv. putovní pohár. Ale všichni 
účastníci si odnesou i nějakou památeční maličkost, 
kterou věříme, že využijí i ve svém volném čase. 

Musím umět hrát daný sport? 
Opět ne. Může se přihlásit jak začátečník, tak 
pokročilý. Říká se, že právě se nejvíce naučíte díky 
hře s hráčem, který už má něco odehráno. A já s tím 
musím souhlasit. Například v badmintonu jde krásně 
vidět, jak se hráčky a hráči postupně zlepšují a jaký 
kus práce od ledna udělali. 



V aktuální situaci zdražování energií a s tím spojené-
ho ohřevu vody a vytápění je šetření s těmito zdroji 

na přetřesu jak v médiích, tak asi určitě i u vás doma, na 
denním pořádku. Jaké návyky je dobré si vytvořit, abychom 
šetřili elektřinu a také pitnou vodu, jak v práci, tak doma? 

Šetříme energie
Jak už jste se mohli dočíst na straně č. 28, díky certifikaci 
ISO 50001 jsme jako firma přijali závazek, že budeme trvale 
pracovat na snižování spotřeby energie (v poměru k celkové-
mu objemu naší produkce). K dosažení tohoto cíle je zapotře-
bí pomoc každého z nás. Jsou to na první pohled maličkosti, 
ale pokud si tyto maličkosti vynásobíme téměř 600 zaměst-
nanci a 365 dny v roce, způsobí to opravdový rozdíl. 

Jak tedy můžeme šetřit energiemi ve FINIDRu?
Blíží se nám opět teplé jarní a letní měsíce. V celé řadě 
prostor FINIDRu je nainstalovaná klimatizace, která nám 
zpříjemní pracovní den, až se teploty přehoupnou ke třiceti 
stupňům. Nicméně je dobré pamatovat na to, že stejně tak 
jako si v zimních měsících domů nechceme pustit otevře-
nými dveřmi zimu, tak v létě zase nechceme, aby nám ven 
utekl příjemný chládek. Pamatujme na zavřená okna při 
zapnuté klimatizaci.

A víte, jak je doporučováno větrat v zimních mě-
sících, aby se minimalizovaly tepelné ztráty a zá-
roveň doma (nebo v kanceláři) bylo vyvětráno? 
Během topné sezóny se raději vyhněte větrání nepřetržitě 
sklopeným oknem na tzv. ventilačku. Pro získání čerstvé-
ho vzduchu je výhodnější souběžně otevřít všechna okna 
a dveře a za několik minut je vzduch ve všech místnostech 
vyměněn. Stěny místností se totiž nestačí ochladit a po 
zavření oken a dveří se vzduch rychleji ohřeje. Navíc jde 
o efektivní způsob větrání s minimálními ztrátami tepla, 
který šetří náklady na topení.

A jaké jsou další „maličkosti“, kterými můžeme 
ušetřit spousty energie? 
Pamatovat na zhasínání světel (například na WC). Po pou-
žití vytáhnout nabíječku telefonu ze zásuvky. Na pracovišti 
pak můžete ušetřit el. energii i tím, že budete po použití 
vypínat stlačený vzduch (tzv. ofuky).

Jak šetřit vodou 
a energiemi?
Dokud pan Elon Musk úspěšně nevybuduje 
kolonii na Marsu, budeme se muset smířit 
s tím, že máme k dispozici pouze jednu 
planetu, která je naším jediným domovem. 
Nicméně pokud by všichni obyvatelé Země 
měli náš životní standard, potřebovali 
bychom tyto naše planety rovnou tři. 
Co s tím můžeme udělat?
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z tiskárnyz tiskárny Lenka Ďurišová

Jak šetřit pitnou vodu?
Stačí jednou otočit kohoutkem a máme k dispozici neome-
zené množství čisté pitné vody. Čas od času není na škodu 
připomenout si, že to není samozřejmost a je to vlastně 
takový malý zázrak. Pro jednoho ze tří obyvatel naší planety 
to stále samozřejmost není.

Také není od věci si připomenout, že i když se nám může 
zdát, že pitné vody máme k dispozici neomezené množství, 
není to pravda. Pitná voda se rychle znečišťuje a vhodných 
zdrojů neustále ubývá. 

Co s tím tedy může udělat každý z nás?
Zkraťte svoji sprchu o minutu až dvě – ušetříte až 600 litrů 
vody za měsíc. Kolik by to bylo za celý rok za všechny naše 
kolegy? Dva plné olympijské plavecké bazény. 

Příroda vám také poděkuje, pokud vypnete vodu u čištění 
zubů, odličování pleti nebo opravíte kapající kohoutek. 
Tím denně do odpadu odteče až 24 litrů vody.

Vodu i elektřinu také ušetříte tím, když budete pračku 
i myčku zapínat až když budou plné. Prozkoumat různé 
možnosti ekologických pracích programů, které jste do 
dnes nevyužívali, by také určitě nebylo na škodu. A věděli 
jste, že tmavému oblečení praní na nižší teploty dokonce 
prospívá? 

Způsobů, jak může každý z nás začít šetřit zdroji je celá 
řada a tímto článkem jsme toto téma pouze nakousli. Každá 
velká změna začíná prvním malým krůčkem. Zkuste si pro 
začátek vybrat pouze jednu aktivitu. Snažte se třeba každý 
den si dát o chvilku kratší sprchu a časem si vybudujete 
nový zvyk, nad kterým už ani nebudete muset přemýšlet. 
A naše planeta vám poděkuje. Protože konec konců máme 
jen tu jednu jedinou.

VĚDĚLI JSTE, ŽE…
FINIDR šetří pitnou vodu ve velkém? V roce 2021 
byly v celém objektu FINIDR instalovány Water-
savers (tzv. šetřiče vody) a díky tomuto opatření 
bychom měli na toaletách a sprchách ročně 
spotřebovat o 30–50 % méně pitné vody. A jak 
už možná víte, naše nejnovější hala D je navržena 
tak, že dokáže využívat dešťovou vodu, která by 
jinak bez dalšího využití odtekla do kanalizace.
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Stejně jako v minulém roce i letos 
budeme pokračovat v našem závazku: 
za každou zakázku zasadíme jeden 
nový strom.

Je skvělé, že i díky vám, 
našim Finidrakům, jsme mohli 

za rok 2021 vysázet 
celkem 10 899 nových 

stromů!

Pokud bude na jaře dostatek srážek, 
tak již na přelomu dubna a května 
letošního roku proběhnou další 
výsadby sazenic javorů, buků, jedlí 
nebo jiných potřebných a chybějících 
druhů.

Nezisková organizace zaštiťující tuto 
inciativu, se kterou budeme i nadále 
blízce spolupracovat, vytipuje další 
lokality, kde je výsadba nových 
stromů nejvíce potřeba.

Pokračujeme 
v sázení 
stromů



32 F i n i d r a k 331 / 2 0 2 2

o nás

Blahopřejeme k jubileu

Strom života 
FINIDRu...

Ludmila Sabelová
dělník ve výrobě

Radomír Lakota
plánovač výroby

Eva Kycová
předák

Zbyhněv Novák
vedoucí provozu

Brigita Konečná
dělník úklidu

Erika Všetičková
dělník ve výrobě

Tomáš Oláh
vedoucí logistiky

Ivana Gulašová
strojník ve výrobě

Marta Gubišová
dělník ve výrobě

Richard Konečný
mechanik opravář
a seřizovač strojů

David Hruška
týmový strojník ve výrobě

Pavel Rychlík
ostraha majetku

Iveta Zapletalová
strojník ve výrobě

K odchodu do důchodu

Alžběta Smigová
strojník ve výrobě 

Pavlína Hrbáčková, dělník úklidu
Pavlína Richterová, dělník úklidu
Iwona Teresa Dziedicz, strojník ve výrobě
Anna Ewelina Cholewik, strojník ve výrobě
Sonia Nina Kreiss, dělník ve výrobě
Marcin Pustówka, manipulant ve výrobě
Sylva Wojaková, strojník ve výrobě
Kateřina Fojtíková, referent nákupu
Lumír Kalisz, elektromechanik
Petr Konečný, tiskař

Blahopřejeme k jubileu

Marcela Ćmielová, sekretářka                                      15 let
Martin Čelechovský, dispečer expedice                      15 let
Edita Svatoňová, dělník ve výrobě                               15 let
Štěpánka Bajtková, dělník ve výrobě                          10 let
Silvie Čichoňová, dělník ve výrobě                               10 let
Beata Juřičková, kontrolor kvality                                10 let
Pavlína Filipcová, referent zákaznického servisu         5 let

Jsou tady s námi

Anna Katarzyna Moskała, mistr ve výrobě
Grzegorz Tomasz Borek, manipulant ve výrobě
Łukasz Sebastian Legęć, manipulant ve výrobě
Brigitte Abad Belayro, strojník ve výrobě
Lucjan Edward Pfeifer, tiskař
Anna-Maria Radwańska, dělník ve výrobě
Dariusz Sikora, strojník ve výrobě
Natalia Daria Obracaj, dělník ve výrobě
Jakub Śliwka, tiskař

Romuald Siwek
obchodník

Pavlína Kaňoková, technik údržby                             5 let
Jolanta Obracaj, strojník ve výrobě                          5 let
Małgorzata Stawarczyk, strojník ve výrobě            5 let
Tomáš Šebesta, elektromechanik                             5 let
Iwona Teresa Dziedzic, strojník ve výrobě               5 let
Daniel Benkovský, tiskař                                           5 let
Dorota Elżbieta Wenglorz, strojník ve výrobě        5 let

Zdeňka Alexová
vedoucí ekonomického oddělení

Juraj Štrba
ostraha majetku

Anna Małgorzata Kłoda 
dělník ve výrobě

Jiřina Raszyková
strojník ve výrobě 
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o nás

Narodili se

Albert
maminka Olga Cieślarová

Igor
maminka 

Anna Ewelina Matykiewicz

Jakub
otec Petr Tokarčík

Klára
maminka Jitka Hejtmánková

Lucie
otec Rostislav Morcinek

Samuel
otec Tomáš Plucnar

o nás

Iveta Klusová 
vedoucí nákupu

Jak jsem spokojená? Na střední škole jsem získala 
v soutěži v uměleckém a technickém projevu Čestné 

uznání v oboru literárním, dokonce jsem začala psát 
knihu. Tehdy ještě na psacím stroji. A jak to dopadlo? 
Skončila v koši….

Ano jsem spokojená, protože ač jsem se nestala 
spisovatelkou, pracuji ve firmě, kde se knihy rodí, 
kde si na ně mohu sáhnout, kde krásně voní novotou. 
Taktéž konečně vím, co to dá práce knihu vyrobit, 
co to obnáší a začala jsem na ni pohlížet úplně jinak. 
Mnohem více si vážím této práce i knih samotných. 
  
Jsem ráda součástí nejen týmu nákupu, kde působím 
čtvrtý měsíc, ale jsem ráda součástí celého FINIDRu. 
Všichni kolegové jsou vstřícní a pohodoví, takže jsem 
spokojená.

Kateřina Fojtíková
referent nákupu

V e FINIDRu jsem technicky 3 měsíce 
(ve skutečnosti o měsíc déle, ale kvůli 

covidu jsem měsíc propásla). Do firmy 
jsem naskočila ve velmi hektickém období 
a přiznám se, že jsem velmi zvažovala svoje 
limity a zda tuto práci vůbec zvládnu…

Nicméně mě motivuje příjemné prostředí 
firmy, fajn lidi a velmi přátelský pracovní 
kolektiv, který na nákupním oddělení máme.

Samozřejmě není vždy vše zalité sluncem, 
ale snad se časem vše poddá a naučím se, 
co je k práci třeba. Práce na nákupu je pro 
mě zajímavá a dynamická. 

Jak jste spokojeni
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Madeira

Před odjezdem jsme trochu váhali, jelikož letiště na Made-
iře je známo jako desáté nejhorší na světě, co se týče jeho 
přistávání. Přistávací dráha je umístěna na pilotách nad 
oceánem a přistávání letadel je ovlivňováno silnými větrný-
mi nárazy. Nicméně zvědavost zvítězila a po 5 hodinách letu 
jsme přistáli bez komplikací na ostrově. 

Naším dočasným domovem se stala menší vesnička Canico, 
která je od hlavního města Funchal vzdálená cca 10 km. Již 
před odjezdem jsme si nastudovali zajímavé rady a cesto-
pisy, kam se po ostrově vydáme. Jelikož jsme milovníci tu-
ristiky, tak z velké části to byly právě horské trasy. Ostrov je 
znám jako ráj milovníků turistiky. Základem turistických tras 
jsou zavlažovací kanály tzv. levády, které vedou ze zdejších 
hor. V levádách jsou nasazeni pstruzi, kteří vodu čistí. Tato 
voda stéká do údolí, vesniček a měst a je využívaná zdej-
šími obyvateli. Podél těchto kanálů jsou vybudovány pěší 
turistické stezky, a to v délce více jak 2 000 km. Zdá se to až 
nemožné, když samotný ostrov je dlouhý 57 km a široký 22 
km. Představte si obrovský hornatý krtinec s klikatými silni-
cemi, tunely napříč horskými masivy a ve svazích v kopcích 
plantáže banánů, maracuje, jabloní či avokáda. 

Většina domků je postavená rovněž ve svazích. Pobřeží 
je lemováno skalnatými útesy, z nichž nejznámější je mys 
Cabo Girao. Jde o jeden z nejznámějších mořských útesů na 

světě. Jeho nejvýše položený bod se nachází ve výšce 
590 m nad hladinou oceánu. 

Vzrušujícím zážitkem byla pro nás vyhlídka se skleněnou 
podlahou, z níž jsme měli nejen nádherný výhled na 
východní a západní pobřeží ostrova, ale stáli jsme zároveň 
nad Atlantickým oceánem a mezi námi nebylo nic. Tento 
mys najdete západně od hlavního města Funchalu po 20 
minutách jízdy autem. 

Na doporučení přátel jsme se vydali poznat ostrov uprostřed Atlantiku, který je známý jako jeho perla. 
Nachází se tisíc km od portugalského pobřeží. Je to ostrov Madeira. 
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Pro nás to nebyla odpočinková dovolená na lehátku 
u vody, ale dovolená plná pěších túr, voňavých okamžiků, 
krásných vyhlídek do údolí a spousty zážitků podél levád. 
Jednou z takových je i leváda Calceta nad vesnicí Praseres. 
Stezka vede po hraně kopce porostlého eukalyptovým 
lesem, který nádherně voněl. Z vrchu kopce uvidíte údolí 
plné vegetace, jejich stráně jsou porostlé barevnými květy 
hortenzií, strelicií a orchidejí. Cesta nám trvala 3 hodiny cca 
15 km. Na ostrově je několik lehčích, středních a těžších 
turistických tras, kde se již neobejdete bez služeb průvodce. 
S přáteli jsme oslovili místního průvodce, který byl půvo-
dem z Polska. Pěší trasy jsme absolvovali s ním a výkladu 
jsme dobře rozuměli. Do hor jsme jezdili terénním vozem 
a měli jsme to štěstí, že jsme se dostali i do míst, kde se 
ostatní návštěvníci sami nedostanou. 

Mezi unikáty patří vavřínový prales. Cestou k němu uvidíte 
spoustu vodopádů, projdete dlouhými tunely. Ten největ-
ší z nich měří 900 m. Při krásném počasí se vám nahoře 
naskytne pohled na všechny madeirské hory. Vavřínový 
prales se rozkládá na severozápadě ostrova a je zapsán na 
seznamu UNESCO. Jde o nejrozsáhlejší vavřínový les na 
světě, jehož stromy jsou staré více jak 500 let. 

Další procházku, kterou jsme absolvovali, byla označována 
jako černá a nacházela se u vesničky Porto da Cruz. Nej-

dříve vede lesem, ale pak se táhne přímo nad pobřežními 
skalami vysoko nad oceánem. Pokud není po dešti, dá se 
dobře projít. Nezapomenutelným zážitkem byla i trasa Ra-
bacal s napojením na vodopád Risco a jezírko. Samotný vo-
dopád Risco je mohutný a padá z obrovské skály 980 m do 
malého jezírka. Jeho výška je cca 100 m. Trasa byla středně 
náročná, místy byl chodníček velmi úzký a když jsme se mí-
jeli s turisty, kteří šli v opačném směru, museli jsme vylézt 
na zavlažovací kanál. Další krásný trek je Calderio Verde 
a Calderio Inferno, kde je spousta vodopádů a tunelů. 
Začíná se ve výšce 900 m nad mořem. Po 8 km dojdete pod 
horský masiv Pico Ruivo do údolí. Cesta tam i zpět je 16 km. 
Čelovka nebo baterka je zde na místě. 

Takových krásných míst je na Madeiře nespočet a je úplně 
jedno, na kterou stranu ostrova se vydáte. V hlavním městě 
Funchalu stojí za to navštívit překrásné botanické, tro-
pické a ptačí zahrady. Nacházejí se zde nádherné rostliny, 
tropické stromy, orchideje, různé druhy tropických ptáků. 
K zahradám se dostanete z hlavního města lanovkou, 
taxíkem či autobusem. Zážitkem bude pro vás i procházka 
místním centrálním tržištěm, které je obrovské a nachází se 
zde plno rybářů, farmářů a místních obchodníků. Najdete 
tu exotické ovoce, ryby, zeleninu, různá semínka a sazenice 
nádherných květin. A co nám chutnalo? Nejvíce jejich rybí 
specialita espada v kombinaci s banány, v horských restau-
racích espetada. Jedná se o hovězí maso na špejli, které se 
griluje, u nás známé jako ražničí. 

Pokud se rozhodnete ostrov věčného jara navštívit, přibalte 
si sebou do hor bundu, čelovku a pláštěnku. I když je 
i v zimních měsících průměrná teplota 19 °C, v horách je 
i v létě chladněji a počasí se během dne i několikrát změní. 

Krásy ostrova, příjemné počasí, přátelská atmosféra míst-
ních obyvatel, to vše nám umožnilo užít si tuto nevšed-
ní dovolenou i přesto, že místo 15 dní jsme zde strávili 
nakonec 18 dní, a to z důvodu špatného počasí, kdy letadla 
nepřistávala ani neodlétala. 

Jarmila Skupinovátudy z nudy



Churros 
Tahle křupavá dobrota je rozšířená ve Španělsku, Portugalsku i v Latinské 
Americe, kde si ji můžete běžně koupit na ulici v kornoutu jen tak do ruky. Našla 
si už ale i cestu do českých food trucků a s trochou štěstí je najdete na různých 
městských oslavách, food festivalech a dalších akcích.  Ale co když na ně dostanete 
nezvladatelnou chuť někdy za deštivého nedělního odpoledne? 
Pro tuto příležitost si uschovejte náš ověřený recept:

na konecLenka Ďurišová

Ingredience
plnotučné mléko 310 ml
máslo 4 PL
třtinový cukr 1 PL
vanilkový extrakt 0.5 ČL
sůl 1 špetka
mouka pšeničná hladká 140 g
vejce 3 ks
rostlinný olej (na smažení)

Postup
1. Na churros dejte do rendlíku mléko, máslo, cukr, 
vanilku a špetku soli a na středním plameni a za 
stálého míchání přiveďte k varu. Míchejte, až se cukr 
rozpustí. Ztlumte plamen a přisypte mouku. Míchejte 
pár minut, až se z těsta zformuje koule. Přesuňte ji do 
mísy a nechte 5 minut chladnout. Ručním šlehačem 
pak zapracujte jedno vejce po druhém. Těsto potom 
přesuňte do zdobicího sáčku s řezanou špičkou.

2. Na omáčku rozpusťte čokoládu se smetanou na 
malém plameni, až vznikne hladký krém. Odložte 
a udržujte horké.

3. Rozpalte 5 cm vysokou vrstvu oleje (optimálně na 
180 °C) a vytlačujte zhruba 7 cm dlouhé kousky těsta 
přímo do oleje. Smažte je dozlatova celkem 3 minuty, 
během smažení jednou obraťte. Nechte okapat na 
papírových utěrkách. Podávejte s Nutellou nebo jinou 
čokoládovou omáčkou k namáčení.

Něco navíc
Churros budou ještě lepší, když je ihned po usmažení 
obalíte v krupicovém cukru či cukru smíchaném se 
skořicí.

38 F i n i d r a k

Jak ji neznáme

Určitě máte všichni ve svém životě 
něco, co vás naplňuje. Může to být 
malba, hudba, sport, vaření, pečení, 
zkrátka nějaký koníček. I já mám 
jednu zálibu, a tou je jumping.

Již asi 10 let se věnuji fitness. Začala jsem 
zumbou a vytrvalostním během, pokračo-

vala přes posilování ve fitku na strojích přes 
různá společná cvičení jako jsou tabata, flowin, 

Natálie

kruhový trénink, ale i jóga nebo pilates. Každé cvičení je něčím zajímavé 
a náročné. Tím, že se jen tak nedokážu unavit a mám potřebu se stále 
něčemu věnovat a o něčem debatovat, tak jedině na jumpingu si dosta-
tečně vybiju baterky.

Ptáte se, co si přesně představit pod pojmem jumping? 
Jumping je dynamický sport, který je založen na kombinaci rychlých 
a pomalých skoků v komparaci s posilováním a balančními prvky. Cvičí 
se na speciálních trampolínkách s madly. V žádném případě není cílem 
to, aby se vyskočilo co nejvýš. Celá podstata jumpingu je o technice, 
u každého výskoku je zapojené celé tělo, a vše držíme vnitřními břišními 
svaly.

Jumping je aktivita určená skoro pro všechny, výjimkou jsou těhotné 
a lidé s kardiovaskulárním onemocněním. Překvapivě je tento sport 
určen i při rekonvalescenci po úrazu nebo kloubních potížích. Jumping 
je spjat s motivační hudbou, ta dopomáhá k vyplavení negativní energie 
a samozřejmě k tomu, abychom jeli na 100 % a vydali ze sebe všechno.

Když vás něco baví a naplňuje, věnujte se tomu!  A proto jsem si letos 
v lednu udělala certifikaci a stala se ze mě lektorka jumpingu. Jumping 
mi pomáhá dostat se ze špatné nálady a dobije mi baterky! Pokud jste 
ještě nenašli něco, co vás opravdu baví a naplňuje, zkuste jumping, 
zamilujete se! 

na konec Natálie Michalcová
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Zapojte do tvorby Finidraku i vaše děti! 
Jak na to?
	Co si vaše děti myslí, že děláte v práci? Zeptejte se jich, jestli by svou představu chtěly nakreslit.
	Výtvory vašich dětí označte na zadní straně celým jménem a pracovní pozicí rodiče, celým jménem 
 a věkem dítěte. Obrázky odevzdávejte na recepci od 1. 5. do 30. 11. 2022. 
	Vybrané obrázky budeme zveřejňovat na zadní stránce Finidraku v průběhu tohoto roku.

Těšíme se na všechna umělecká díla!


