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Začátkem devadesátých let byla 

v naší zemi velmi výjimečná atmo-
sféra. Očekávání ve společnosti, po 

mnoha letech nesvobody, centrálního 
řízení ekonomiky, systematického ome-
zování osobních aktivit jednotlivců, byla 
obrovská. Sametová revoluce přinesla 
mnoho nového, ale také mnoho, zatím, 
nepoznaného. Otevřely se hranice. 
Každý, kdo chtěl, mohl najednou cesto-
vat. Většina lidí se tak poprvé podívala 
na západ od našich hranic. Dodnes si 
pamatuji svou první cestu do Vídně 
v prosinci 1989, kdy jsme s přáteli, ve 
vypůjčeném autě, vyrazili o půl druhé 
ráno z Havířova do Vídně. V Mikulově 
na hranici byla taková fronta, že jsme 
se přes ni dostali až v devět hodin ráno. 
Atmosféra vánoční Vídně byla nádher-
ná a neopakovatelná a při návratu do 
republiky jsme pak ještě dostali na hra-
nicích vánoční koláč. Otevřely se nejen 
hranice pro cestování, ale především 
i nové možnosti pro lidi, kteří chtěli 
něco dokázat. Mnozí se rozhodli  využít 
možnosti pracovat a získávat zkuše-
nosti v zahraničí, jiní se zase pustili do 

lenkou založit tiskárnu knih. Tiskárnu, 
která bude úspěšná nejen v tuzem-
sku, ale především v zahraničí. Bude 
schopna oslovit a dlouhodobě spolupra-
covat s mnoha významnými evropskými 
nakladatelskými domy. Od myšlenky 
k realizaci však bylo ještě daleko. Bylo 
potřeba rozhodnout a zařídit spoustu 
věcí.

okolo 18,5 % p.a. Byla to velká nejistota, 
vysoký úrok a k tomu pak přibyla řada 
administrativních a byrokratických pro-
blémů. Toto byly podmínky, za kterých 
řada lidí začala od nuly realizovat své 
sny a vize. Byla to opravdu neuvěřitelná 
doba. A právě v této době, konkrétně na 
přelomu roku 1993 a 1994, jsme, spolu 
s dalšími dvěma kolegy, přišli s myš-

o registraci na Obchodní rejstřík do 
Ostravy a čekali na zapsání tiskárny 
do obchodního rejstříku. FINIDR byl na 
světě. 

Datum vzniku a zápisu společnosti
FINIDR, s. r. o.: 24. února 1994
Identifikační číslo: 60778172
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podnikání. Většinou bez peněz a zkuše-
ností. S odstupem času zřejmě panuje 
u řady lidí zklamání z tohoto bouřlivého 
porevolučního vývoje. Z vexláků, řezníků 
a zelinářů se stali „podnikatelé“, kteří 
v malé privatizaci kupovali nemovitosti. 
Kupónová privatizace pak dále akce-
lerovala řadu pozitivních, ale i mnoho 
negativních věcí ve společnosti. Řada 
aktivit různých lidí se pohybovala na 
hranici či za hranicí zákona. Mnoho 
z těchto aktivit bylo podporováno politi-
ky, kteří propojili vlastní business s po-
litikou a naopak. Právě díky těmto lidem 
je nyní třicet let po revoluci ohroženo 
standardní fungování demokracie a lidé 
volí populisty, kteří jsou schopni slíbit 
cokoliv, jen aby se dostali k moci a pak 
ještě dlouho u moci zůstali.

K tomu, aby člověk mohl začít podnikat, 
potřebuje nadšení pro věc, velkou dávku 
odvahy, dostatek znalostí, ale také 
nějaké peníze. Pokud vůbec byly tehdy 
banky ochotny půjčit peníze na nějaký  
podnikatelský záměr, tak se úroková 
míra za půjčené peníze pohybovala 

Vypracovat zakladatelskou smlouvu, 
vyřídit živnostenské listy, najít prosto-
ry, kde můžeme začít podnikat. Bylo 
potřeba také vybrat název společnosti. 
Ten vznikl spontánně a relativně rychle 
složením prvních dvou písmen všech 
tří zakladatelů společnosti: Filipczyk, 
Niedoba a Drahoš. Tiskárna se bude 
jmenovat FINIDR. Předali jsme žádost 

Jaroslav Drahoš
jednatel a majitel společnosti

Plaveme proti proudu
úspěšně již 25 let



Nastal den „D“– 24. června 1994 jsme 
vytiskli první tiskový arch. Byl vytištěn 
na dvoubarvovém tiskovém stroji Adast 
Dominant 826P. Arch byl součástí knihy 
pro německého zákazníka, který nám 
dal velkou důvěru a se kterým dodnes 
spolupracujeme. Od vytištění prvního 
tiskového archu bylo pro nás vždy velmi 
důležité plnění termínů a vysoká kvalita 
produkce. Vzhledem k tomu, že jsme 
veškeré knihařské zpracování realizo-
vali v kooperaci, nebylo pro nás vůbec 
jednoduché tyto dva cíle vždy zajistit. Již 
od začátku jsme si také stanovili jasná 
pravidla a hodnoty, s jakými budeme 
podnikat. Hodnoty jako otevřenost, 
důvěra a etika v podnikání, byly a budou 
pro nás vždy klíčovou záležitostí. Ale 
i cíl, že musíme vždy ve stanoveném 
termínu odeslat výplatu, a nikdy nesmí 
dojít k jejímu zpoždění. Termín výpla-
ty jsme stanovili na 13. den v měsíci 
a jsem nesmírně hrdý na to, že jsme se 
nikdy neopozdili s výplatou ani o jeden 
den. Tři sta krát jsme již odeslali výpla-
tu na účty zaměstnanců ve stanoveném 
termínu. Teď se to možná ani nezdá 
tak důležité, ale v té době zajistit tento 
závazek bylo mnohdy až nadlidské úsilí. 
Nebylo by to vždy možné bez našich 
dodavatelů. Věřili nám a byli ochotni 
nést riziko spojené s dodávkami do nové 
tiskárny. Všem moc díky. 

Jak jsme vyrobili první českou knihu, 
si pamatuji dodnes. Byla to kniha od 
nakladatelství Melantrich. Jmenova-
la se „Bůh či ďábel“. Knihařili jsme ji 
v brněnské tiskárně. Do této tiskárny 
jsem osobně odvezl ve starém favoritu 
vzadu v kufru vytištěné potahy. Dovézt 
do Brna 8 000 kusů nepolaminovaných 
potahů a nevysypat tento vzácný náklad, 
když v té době nebyly fixační fólie, byl 
úkol víc než obtížný. Povedlo se. Po 
rychlém vyložení dovezených archů, 
potvrzení dodacího listu, bylo potřeba 
rychle spěchat dál na Prahu na jednání 
se zákazníky. Pozdě večer pak zpět do 
tiskárny a ráno v pět „na značky“. Ráno 
v půl páté zapáskovat včera vytištěné 
archy, naložit je na auto a odeslat je do 
knihárny, potom do druhé hodiny dělat 
svou práci. Od druhé hodiny do deseti 
večera pomáhat v tiskárně na řezačce, 
montáži, kopírování tiskových desek. 
Tak to šlo den za dnem a měsíc za mě-

du extrémní tepla a v zimě zase mnoho 
sněhu. První vánoční trh jsme úspěšně 
zvládli, a tak jsme mohli na konci roku 
1994 uspořádat první finidrácký vánoční 
večírek. U jednoho velkého stolu v re-
stauraci Art v Českém Těšíně se sešlo 

sícem. Atmosféra byla úžasná. Velmi si 
vážím všech zaměstnanců, kteří v tomto 
šíleném roce zvládli neuvěřitelné tempo 
a všechny překážky, které byly spojeny 
s náběhem tiskárny. V té době nám ne-
pomáhala ani příroda. V létě byla oprav-

Od této doby se začaly psát první strán-
ky historie tiskárny FINIDR. Řada lidí 
nás od začátku od našeho rozhodnutí 
odrazovala. Založit tiskárnu na zelené 
louce byl přece nesmysl. Proč chcete 
tisknout zrovna knihy? Ty se přece už 
nebudou číst. Investice do strojů se 
vám nikdy nevrátí. Takové předpovědi 
a mnoho jiných sofistikovaných rad, 
které jsme dostávali, se díky výbornému 
týmu Finidráků a také notné dávce štěs-
tí nenaplnily. Stanovili jsme si strategii 
tiskárny. Byla odvážná a velmi ambici-
ózní. Zároveň zněla velmi jednoduše: 
„Do 10 let budeme největší tiskárnou 
knih v Čechách a na Slovensku“. Věděli 
jsme, čeho chceme dosáhnout a pustili 
se do realizace této strategie. Nejdříve 
jsme museli zajistit prostory, ve kterých 
bude tiskárna vyrábět. Velmi si vážím 
důvěry a pomoci, kterou nám tehdy 
poskytl pan Widenka ze společnosti VOP 
Group, s. r. o. Nejdříve jsme si pronajali 
v objektu VOP kancelář a tři staré kan-
celářské stoly. Spolu s kanceláří jsme 
dostali také přidělenou jednu telefonní 
linku. Koupili jsme fax a začali zařizovat 
mnoho věcí, které byly nutné pro brzký 
rozběh tiskárny. Připravit halu pro tis-
kové stroje, vybrat tiskové stroje, zajistit 

halách viděli montáž tiskových strojů 
ve formátu A2. Přestože se nám výroba 
líbila nebyli jsme přesvědčeni o nákupu 
strojů z Dobrušky. A ještě v ten samý 
den jsme jeli ke druhému českému 
výrobci tiskových strojů v Adamově. 
Tento výrobce vyráběl tiskové stroje ve 
formátu B2. Po návštěvě této fabriky 
bylo rozhodnuto. Kupujeme nové tiskové 
stroje z Adamova. Objednali jsme dvou-

barevku, čtyřbarevku a malý tiskový 
stroj Romayor. Dále bylo potřeba vybrat 
a objednat vyvolávací automat, osvitový 
rám a řezačku. Toto byly všechny stroje, 
se kterými FINIDR v roce 1994 začínal. 
Spousta dalších úkolů a výzev nás však 
ještě čekala. Postupně se nám dařilo 
překonávat všechna úskalí a všechno 
úsilí směřovalo k instalaci zakoupených 
strojů a tím i rozběhnutí tiskárny. 

financování, zajistit dodávky materiálu 
a samozřejmě získat to nejdůležitěj-
ší – spolehlivé lidi pro výrobu, prodej 
a samozřejmě zákazníky, kteří nám 
budou důvěřovat a dají nám práci. Krok 
po kroku jsme všechny obtíže zvládali. 
Půjčit si v té době v bance deset milionů 
na nákup tiskových strojů, řezačku 
a strojů na přípravu tiskové desky byl 
téměř nesplnitelný úkol. Nakonec se 

nám však podařilo podepsat dohodu 
o financování s nově vznikající leasin-
govou společností. Když bylo zajiště-
no financování, bylo potřeba vybrat 
zařízení, na kterém budeme v tiskárně 
vyrábět. A tak jsme se nejdříve vypravili 
podívat na použité stroje do Skalice. 
Poté jsme zajeli do Dobrušky, kde sídlil 
jeden z českých výrobců tiskových stro-
jů. Při této návštěvě jsme ve výrobních 
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 První vytištěný tiskový arch.

„Nechceme být průměrní, nebudeme
průměrní a slova jako „nejde“ či „nemohu“
jsme si dopředu zakázali.“



všech devatenáct zaměstnanců, kteří na 
konci roku 1994 ve FINIDRu pracovali. 
Ještě jednou všem moc díky. 

V dalším roce nás již začala brát kon-
kurence vážněji. To pro nás ale před-
stavovalo mnohem větší komplikace 
se zajištěním knihařského zpracování 
v kooperaci. Větší výroba představovala 
větší množství zakázek pro kooperaci. 
Byl to obrovský tlak na naši logistiku 
a také na zajištění této výroby u koo-
perantů. Termíny dodávek, především 
ve vánočním trhu se nejen povážlivě 
prodloužily, ale ani tyto dlouhé termí-
ny nebyly plněny. Bylo nám jasné, že 
jedinou možnou cestou, jak vyřešit tyto 
problémy, bylo uzavřít výrobní cyklus 
a mít vlastní kapacity pro zpracování 
knižní vazby. V této nelehké době nám 
neuvěřitelně pomohla paní Danka Kis-
zová. Bez nadsázky v praxi realizovala 
heslo „Nemožné na počkání, zázraky do 
tří dnů“. Uzavřít výrobní cyklus se nám 
podařilo již třetí rok od založení tiskár-
ny. Část strojů pro knihařské zpracování 
jsme instalovali přímo v Českém Těšíně. 
Zároveň jsme si pronajali a následně 
i koupili knihvazárnu v Ostravě. Ta 
patřila nakladatelství Albatros. Přibylo 
nám sice obrovské množství práce, ale 
zároveň jsme měli konečně všechno pod 
kontrolou. Povedlo se, nebyl však moc 
čas oslavovat.

S přibývajícím množstvím práce, bylo 
stále obtížnější organizovat provozy 
tiskárny v Českém Těšíně a Ostravě. 
Další velkou neznámou byla privatizace 
areálu VOP. Ta probíhala v následujícím 
roce. Naštěstí pro nás dopadla dob-
ře a my jsme se okamžitě dohodli na 
odkoupení častí areálu VOP od nového 
vlastníka. Byly to prostory, ve kterých 
dodnes sídlíme. Psal se rok 1997. 

Heidelberg ve formátu B1 v roce 2000, 
nákup tiskárny ve Vimperku a následně 
přestěhování strojů z Vimperku do nově 
postavené haly v Českém Těšíně. Ještě 
významnější pak bylo rozhodnutí v roce 
2006, postavit novou halu a zároveň do 
ní koupit nový osmibarvový tiskový stroj 
Heidelberg a novou knihařskou linku na 
vazbu V8 od firmy Kolbus. Stavbu i in-
stalaci jednotlivých strojů jsme museli 
realizovat v naplánovaném harmono-
gramu, který počítal téměř s hodinami. 
Vše muselo být postaveno, instalováno, 
předáno a proškoleno před začátkem 
vánočního trhu 2006. Jsem přesvědčen, 
že to, co bylo pro FINIDR klíčové a také 
nejdůležitější, byla potřeba být stále 
o krok napřed, být v něčem první. Byla 
to naše snaha využit i starší stroje na 
maximum a vyrábět na nich lépe a kva-
litněji než naše konkurence. Někdy se 
nám to dařilo více, někdy méně, jedno 
jsme ale věděli. Nechceme být průměr-
ní, nebudeme průměrní a slova jako 

nám hrozily sankce od banky, které by 
byly pro nás minimálně velmi bolestné. 
Všechno jsme zvládli a na konci roku 
1998 jsme byli poprvé ve svém a pod 
jednou střechou jsme měli jak tisk, tak 
i knihařské zpracování.

Klíčových rozhodnutí bylo za těch 25 let 
uděláno spoustu. Řada věcí se povedla 
na poprvé a některé jsme museli udělat 
několikrát. Důležité bylo především to, 
že jsme se z nepodařených akcí dovedli 
poučit a do dalších akcí jsme tak šli lépe 
připraveni a o něco silnější. K tomu, 
abychom skutečně uspěli, jsme potře-
bovali mnoho věcí. Nejdůležitější však 
byla naše odvaha a důvěra lidí, kteří 
věřili v nás, v naši vizi, strategii a v bu-
doucnost tiskárny FINIDR. My zase věři-
li v ně. Důležité pak určitě také bylo i to, 
že i přes obrovské množství energie, 
kterou jsme každý den vydávali, nás to 
velmi bavilo. Musím říct, že mě osobně 
to stále pořád baví a to možná ještě více 
než na začátku. Nechci psát o každé 
další úspěšné akci a o každé další in-
vestici. Klíčovým momentem pro tiskár-
nu byl ale určitě nákup tiskového stroje 

Možná jsme také ztratili část energie, 
která nás táhla dopředu. Moje strategie 
je vítězit. Vytvářet pro zaměstnance 
takové prostředí, ve kterém budou 
spokojeni. Prostředí, které sbližuje, 
nerozděluje, bude proaktivní a ote-
vřené. Prostředí ve kterém si budeme 
navzájem důvěřovat a bude se nám 
dobře spolupracovat. S velikostí firmy 
je to sice stále složitější, přesto jsem 
přesvědčen, že to nejen jde, ale že to 
také dokážeme. Já tomu věřím. Chci být 
vždy příkladem toho, co sám očekávám 
a vyžaduji od lidí okolo sebe. Zároveň 
jsem přesvědčen, že pokud víme, co 
opravdu chceme, tak toho dosáhneme. 
Vždy jsem si okolo sebe vybíral lidi, 
kteří měli kromě výkonnosti také vysoký 
etický a morální kredit. Vždy jsem lidem 
důvěřoval a vždy jim důvěřovat budu. 
Cením si lidí, kteří jsou loajální, záleží 
jim na naší tiskárně. Lidi, kteří pracují 
poctivě a kvalitně a jsou ochotni učit se 
nové věci.

Na konci tohoto roku jsme vlastnili 
knihvazárnu v Ostravě a také nové 
prostory v Těšíně. Tehdy nám velmi 
pomohla Česká spořitelna, a.s. Po dobu 
čtyř měsíců nám umožnila paralelně 
financovat oba areály. Úkol pro rok 1998 
nezněl příliš složitě. Vybourat, přestavět 

a připravit nové prostory. Do nových 
prostorů přestěhovat provoz z Ostravy 
a provoz z Českého Těšína. To vše stih-
nout do poloviny roku. Zároveň, i přes 
toto stěhování, výrazně zvýšit výrobu. 
Pokud bychom to nezvládli, nebylo by 
z čeho splácet úvěry. Aby toho nebylo 
málo, museli jsme také najít kupce na 
areál v Ostravě a do čtyř měsíců realizo-
vat jeho prodej. V případě neúspěchu by 

„nejde“ či „nemohu“ jsme si dopředu 
zakázali. Proto se nám například poved-
lo rozeběhnout rotačku, která byla za-
topená ve sklepě tiskárny, sídlící blízko 
Václavského náměstí, a o kterou neměl 
nikdo zájem. Proto se nám povedlo na 
lepícím stroji Ehlermann, předchůdci 
Wohlenbergu, vyrobit za měsíc tolik va-
zeb, kolik tiskárna v Olomouci na tomto 
stroji nevyrobila za celý rok. Proto jsme 
jako první přivezli do České republiky 
z Finska voluminézní papír. Koupili 
první CTP na termální desky od firmy 
Heidelberg ve východní Evropě. Jako 
první zavedli do polygrafie prvky meto-
dy štíhlé výroby či koupili a nainstalovali 
jako jedni z prvních tiskové stroje XL, 
které jsou klíčové pro kvalitu a produk-
tivitu tisku v naší tiskárně. Nekopírovali 
jsme, většinou jsme byli kopírováni. Teď 
mám sice občas pocit, že by jsme měli 
někdy kopírovat my. 
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„Nejdůležitější však byla naše odvaha
a důvěra lidí, kteří věřili v nás, v naši vizi,
strategii a v budoucnost tiskárny FINIDR.
My zase věřili v ně.“
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„Častá otázka, která se objevuje ve světě podnikání,
je „PROČ?“. To je určitě dobrá otázka, ale stejně
důležitá je otázka „PROČ NE?“.

Jeff  Bezos





Na začátku byl sen, vybudovat 
úspěšnou a ryze českou tiskárnu. 
Tiskárnu, která bude vyrábět kni-

hy a tyto vyrobené knihy bude dodávat 
českým i zahraničním nakladatelům. 
Po 25 letech od založení je tiskárna 
s 460 zaměstnanci a roční produkcí přes 
24 milionů knih jedním z největších 
výrobců knih v Evropě.

Pojďme nyní ale od začátku. Tiskárna 
byla založena v únoru roku 1994. Název 
FINIDR vznikl ze začátečních písmen tří 
zakladatelů FI – Filipczyk Miroslav, 
NI – Niedoba Petr a DR – Drahoš Ja-
roslav.  Začít od nuly není jednoduché 
v jakémkoliv oboru. Založit nový výrobní 
podnik na zelené louce, a ještě k tomu 
tiskárnu, to je ještě větší výzva. Na 
první pohled to bylo velmi jednoduché. 
Někde zajistíme tiskové stroje a bude-
me tisknout. Archy, které vytiskneme 
pak budeme posílat do jiných tiskáren, 
kde z nich pak budou vyrobeny knihy. 
Od začátku činnosti tiskárny však byla 
právě tato kooperace docela velkým 
kamenem úrazu. Spolupráce s vybra-
nými knihárnami v Boskovicích, Brně, 
Olomouci, Vratimově a Ostravě, měla 
svá úskalí a ve většině případů jsme pak 
museli řešit řadu problémů se splněním 
dohodnutých termínů expedice, někdy 
také problémů s kvalitou.

V prvním roce působení společnosti byla 
atmosféra ve firmě výjimečná a neu-

cenami solidní postavení na tuzemském 
trhu. Převážná část produkce byla 
beletrie a literatura pro děti a mlá-
dež. Vyráběli jsme pro tak významná 
nakladatelství jako je Mladá Fronta, 
Melantrich a Albatros. Velkou část své 
produkce jsme také exportovali do SRN 
a blízkého Polska. Jeden časopis jsme 
také exportovali až na Ukrajinu. 

V roce 1995 došlo k postupnému roz-
šiřování společnosti. Ploché ofsetové 
tiskové stroje doplnil starší ofsetový 
kotoučový tiskový stroj, který výrazně 
posílil kapacitu tiskárny v nenáročném 
černobílém tisku. Ve stejném roce 
firma pořídila také nový pětibarvový 
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věřitelná. Všichni dělali nejen co bylo 
potřeba, mnohdy mnohem víc, než se od 
zaměstnanců dalo očekávat. Každý měl 
více „funkcí“ a snažil se je zvládat, jak 
nejlépe uměl.  Nikdo nebyl nemocný, 
navzájem jsme si pomáhali a nebyl žád-
ný problém, který by nešel vyřešit. Kon-
kurence nejprve nazývala naši tiskárnu 
hanlivým přívlastkem „garážová“, což 
se nám samozřejmě velmi nelíbilo. O to 
větší bylo však naše odhodlání dokázat, 
že se s tiskárnou FINIDR bude muset na 
polygrafických trzích počítat.

Již za první rok své existence si FINIDR 
vybudoval svým přístupem k zákazní-
kům, kvalitou produkce a příznivými 

1994–1998Pod jednou střechou

 Starší ofsetový kotoučový tiskový stroj, který  
 výrazně posílil kapacitu tiskárny v nenáročném  
 černobílém tisku. 

Nový pětibarvový tiskový stroj, který umožnil  
 zdvojnásobit kapacitu barevného tisku.
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 FINIDR si 
v únoru 1996 

pronajal knihva-
zárnu v Ostravě, 

a později ji pak 
od původních 

majitelů odkoupil 
i s kompletním 

knihařským
vybavením.

 Laminovací 
stanice

 Deskovačka

tiskový stroj, který umožnil zdvojnásobit 
kapacitu barevného tisku. Stále jsme 
působili v pronajatých prostorách Vo-
jenského opravárenského areálu (VOP). 
Stále jsme také byli bez knihvazárny. Na 
konci druhého roku pracovalo v tiskárně 
58 lidí.

Příchod roku 1996 jsme společně osla-
vili na druhém vánočním večírku, který 
se konal v prostorách AMK v Českém 

Těšíně. Vypadalo to, že vánoční večír-
ky se stávají hezkou tradicí. Tím, jak 
narůstal objem tisku, narůstal také 
i objem kooperací, které jsme v té době 
realizovali již po celých Čechách. Nákla-
dy na kooperaci a velká nespolehlivost 
kooperačních firem, nás donutily hledat 
jiné řešení. Kdo hledá, ten najde. Řešení 
se našlo. FINIDR si v únoru 1996 pro-
najal knihvazárnu v Ostravě, a později 
ji pak od původních majitelů odkoupil 
i s kompletním knihařským vybavením. 
Tím se uzavřel výrobní cyklus tiskárny 
a vytvořily se předpoklady pro minima-
lizaci problémů spojených především 
s kvalitou a termíny knihařského zpra-
cování. Přestože jsme již knihařili ve 
svém v Ostravě, pronajali jsme si další 
prostory v areálu VOP a do nich jsme 
pořídili knihařský stroj Ehlermann pro 
výrobu vazby V2. Všechno sice běželo, 
ale na oslavy nebyl čas. V následujícím 
roce proto začínáme optimalizovat 
knihařskou výrobu v Ostravě. Přesto 
nejde úplně všechno podle našich před-
stav. Každé ráno odjíždějí do Ostravy 
minimálně dvě auta s našimi kmeno-
vými zaměstnanci z Českého Těšína. 
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 Šicí linka

	Rozřez po
laminaci

 První tiskový   
stroj Adast 826 P

Ti pracují v Ostravě na detašovaném 
pracovišti. S problémy, které vznikají, 
se sice úspěšně pereme a optimismus 
nás pořád neopouští, problémů je však 
stále dost a spíše jich v té době přibývá. 

V průběhu roku 1997 se začal zároveň 
privatizovat areál VOP. Doposud nebyl 
tento areál ani na mapě a přes noc ho 
za zavřenými hlavními vraty hlídal velký 
černý vlčák. Kromě zaměstnanců VOP, 
naší tiskárny a několika malých firem, 
které byly v areálu v pronájmu, o tomto 
areálu ani příliš lidí nevědělo. Privatiza-
ce však na areál dostatečně upozornila 
a o koupi celého areálu se začala zají-
mat řada lidí a někdy i divných společ-
ností. Tato situace byla pro nás velmi 
nejasná a také velmi frustrující. Měli 
jsme svých problémů dost a teď přichází 
další problém. Na jedné straně to byla 
samozřejmě také příležitost. Mohli 
jsme s novým majitelem spolupracovat 
a případně část areálu od něho násled-
ně odkoupit. Na straně druhé to bylo 
neuvěřitelné riziko. Nový majitel vypoví 
stávající smlouvy o pronájmu a my si 
budeme muset najít nové prostory a tis-
kárnu přestěhovat. Stěhovat sice malou, 
ale funkční tiskárnu do nových prostorů 
bylo pro nás nepředstavitelné. 
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 Výkaz počtu 
zaměstnanců po stře-

discích
za září 1999

 Po provedených stavebních úpravách se obě části tiskárny 
přestěhovaly z pronajatých prostorů do nově upravených hal.

Na konci roku 1997 k privatizaci došlo. 
Vše dopadlo dobře a po dohodě s no-
vými majiteli jsme okamžitě odkoupili 
část tohoto areálu. Halu a budovu, ve 
které sídlíme dodnes. Konečně bude-
me „bydlet“ ve vlastním.  Pod jednou 
střechou, tak se dá nazvat hlavní motto 
roku 1998. Po provedených stavebních 
úpravách, se obě části tiskárny přestě-
hovaly z pronajatých prostorů do nově 
upravených hal. Tisk i knihařské zpra-
cování jsme měli poprvé i pod jednou 
střechou v Českém Těšíně. Celkové pro-
story tiskárny představovaly v té době 
více jak 7 000 m2. Část námi nevyužitých 
prostor v patrech jsme pronajímali 
jiným firmám. Byli jsme připraveni na 
další výzvy, které nám připravoval náš 
polygrafický trh.
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Moje první vzpomínka na návštěvu 

ve FINIDRu je stroze vybave-
ná kancelář v hlavní budově 

Vojenského opravárenského podniku 
(VOP).  FI, NI a DR seděli okolo stolu 
a s nohama na stole pilně studovali 
denní tisk. Na můj udivený dotaz „co 
děláte?“, napodobili mlynáře z pohádky 
Pyšná princezna, složili ruce do klína 
a gestem naznačili: „Meleme, meleme“. 
S úsměvem a v klidu mleli svou první 
vydávanou knihu. Byla vyráběna sice 
v jiné tiskárně, protože v té době vlast-
nili pouze tři stoly a tři židle, ale v tiráži 
už byla napsána „Tiskárna FINIDR“. 

Při druhé návštěvě už následovala 
malá exkurze do výroby. Tiskárna byla 
umístěna v prostorech, kde nyní sídlí 
firma Vazler. V levé polovině haly byly 
tiskové stroje čtyřbarevka, dvoubare-
vka a Romayor, řezačka a regály na 
papír. V malé místnosti vedle kopírna 
a montáž. Na dvoře se objevily červené 
Formany, služební auta, na které byli 
majitelé náležitě hrdí. Sloužily nejen 
jako přibližovadla, ale byly to hlavně 
nástroje pro rychlý přesun materiálu do 
tiskárny i z tiskárny.

v krátké, úzké sukni. Když pak v bot-
kách na jehlách stěhovala řezačku, 
nebylo nám příliš do smíchu. Úkol ale 
zvládala sebejistě, přesně a s klidem. 
Ale podívaná to byla, hlavně pro muže!

Měla jsem na starosti veškerou expe-
dici a dopravu. V té době jsme zažívali 
spousty překvapení nejen ve výrobě, ale 
především s našimi kooperanty. Když 
nám v rámci úspor balili naše hotové 
knihy do potištěných archů, bylo to na 
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Všechno běželo, nikdo nehlídal čas, 
píchačky nebyly, příchod a odchod jsme 
zapisovali do sešitu. Odcházeli jsme, 
až bylo opravdu hotovo. Ve FINIDRu byl 
tehdy jenom tisk a všechny vytištěné 
archy se posílaly do kniháren po celé 
republice. Do Ostravy, Vratimova, Brna 
nebo do Boskovic.

Na podzim 1994 se kancelář vedení 
přestěhovala do větších prostor do po-
schodí v budově, kde dnes sídlí Koexim-
po. V přízemí byla do garáže umístěna 
rotačka, zároveň se v pravé části haly 
začala pomalu budovat knihárna. 
Pořídila se snášečka, což byl dlouhý 
stůl a na něm rozloženy archy. Kolem 
stolu se mihaly hbité ruce brigádnic 
(známých a příbuzných), které stroj plně 
nahradily. Vysnášené archy se uklá-
daly na paletu, zafixovaly a připravily 
na odvoz. Když pak na první křižovatce 
řidič prudce zabrzdil, archy se rozsy-
paly na korbu auta a s tímto výsledkem 
se k nám vrátil, okamžitě jsme všichni 
archy přebírali jak Popelky.

Nakládku i vykládku vysokozdvižným 
vozíkem nám zajišťovali pracovníci 
areálu VOP. Nejlepším řidičem vyso-
kozdvižného vozíku byla mladá slečna 

Danuta Kiszová
vedoucí expedice (nyní v důchodu)

Mozaika
vzpomínek

mrtvici. Škoda je přeci makulaturu 
vyhodit! Dnes je to nepředstavitelné, ale 
i tehdy nám to strašně hnulo žlučí.

Zaměstnanci byli lidé různých profesí. 
I pan farář u nás balil palety. Ke každé 
přistupoval pomalu a rozvážně jako 
k oltáři. Práci odváděl perfektní, jen 
nám zbrklíkům se zdálo tempo příliš 
pomalé. Slova „to nejde“, byla zakázá-
na. Vždy se hledalo přijatelné řešení. 
V té době jsme měli hodně exportu do 

se zlákat a dnes už jezdí jeho řidiči po 
celém světě, samozřejmě také i pro
FINIDR. Postupně přibylo strojů, zaká-
zek, lidí. A tak z hrstky původních nad-
šenců se tiskárna rozrostla do dnešních 
rozměrů. 

Jo, časy se mění, majitel zůstal jen je-
den a ani nevím, kam se poděli ti garáž-
níci, o kterých se v začátcích v nějakém 
plátku psalo…
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Polska. Vypravovali jsme 2 - 3 menší 
auta týdně a snili o Schengenu. Chotě-
buz, známý a vytížený přechod, neko-
nečné fronty kamionů, mezi nimiž se 
proplétaly „kněžky lásky“ a nabízely 
řidičům své služby. My jsme na Polsko 
měli svého „specialistu“, který znal 
finty, byl obratný a přesvědčivě komu-
nikoval. Skoro vždy dojel do Varšavy 
včas. Pokaždé jsme mu kladli na srdce: 
„dziewczynki w drodze powrotnej!“ 
Poslechl dobře míněné rady, nedal 



Přišel jsem do nové, začínající 
tiskárny, která si teprve budovala 
svoje jméno na trhu v roce 1996. 

V březnu jsem nastoupil na stáž do na-
kladatelství KOSMOS ve Stuttgartu, kte-
rou jsem si domluvil předem s panem
Staelinem, vedoucím obchodního oddě-
lení, a vedením FINIDRu. Protože jsem 
s ním měl dobré vztahy, nebyl velký 
problém domluvit si pobyt v naklada-
telství. Byl to krok do neznáma a cílem 
bylo především zdokonalit se v ně-
meckém jazyce a poznat práci velkého 
nakladatelství. 

Přijetí bylo vřelé, přijal mne osobně pan 
ředitel KOSMOSu a popřál mi krásný 
pobyt. Bydlel jsem přímo u pana Stae-
lina, který mi poskytl ubytování u sebe 
v rodinném domě. Strávili jsme spolu 
hodně chvil nejen v práci, ale i ve vol-
ném čase. Domek měl velkou zahradu 
s terasou, kde jsme trávili volný čas, 
grilovali masíčko, popíjeli dobré vínko. 
Přes víkend jsme podnikali společné 
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výlety do okolí. Bylo to skvělé a jelikož 
jsem musel mluvit německy, projevilo 
se to i na znalostech jazyka. V okolí 
Stuttgartu se navíc mluví nářečím, což 
mi ze začátku pobytu dělalo celkem 
velké potíže. Skoro nic jsem nerozuměl 
a po 14 dnech pobytu jsem chtěl domů. 
Ale zvykl jsem si, vydržel a bylo to skvě-
lé. Ve Stuttgartu jsem strávil tři super 
měsíce, poznal nové lidi. Díky panu 
Staelinovi jsem získal nové kontakty na 
další nakladatelství. S některými spo-
lupracujeme dodnes. Tři měsíce uběhly 
jak voda, a když jsem se vrátil domů, 
mohl jsem ve FINIDRu uplatnit nabyté 
zkušenosti a využít nové kontakty.  

S KOSMOSem i některými dalšími zá-
kazníky z Německa udržuji dlouhodobě 
dobré vztahy. Má to určitě vliv na naši 
spolupráci. I v dnešní době dobré osobní 
vztahy s obchodním partnerem hrají 
důležitou roli. Určitě se to pak projeví 
v množství zakázek u nás.

23Skoro nic
jsem nerozuměl

Romuald Siwek
obchodník pro německý trh
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Můj příběh s FINIDRem začal 

daleko dříve, než jsem ofi-
ciálně přišla na personální 

dne 9. 9. 1998. Mimochodem, devítka 
je moje šťastné číslo. Studovala jsem 
fotografii a jeden z oborů se jmenoval 
„sensitometrie a reprodukční fotograf“, 
vyučovala nás učitelka, jejíž vzhled 
a tón hlasu byl v symbióze předmětu, 
nezajímavý, šedý, nudný, stále mluvila 
o křivkách a klínu. Nikdo z nás nechá-
pal, o čem je řeč, dnes si myslím, že ani 
ona.

V polovině září 1998 jsem nastoupila do 
FINIDRu jako kopista, dnes obdoba CTP, 
i když kopírna z 2 % u nás stále žije. Po 
pár měsících nás na kopírně navštívil 
dodavatel kovolistů a jeho první otázka 
zněla: „Máte klín?“ Každá jiná žena by 
se určitě urazila, ale já po zkušenostech 
s šedou a nudnou profesorkou a před-
mětem senzitometrie, jsem pohotově 
odpověděla: „Nemám“.  Ihned vytáhnul 
z tašky klín a nabídl mi dva za cenu 
jednoho, v akci za 5 000 Kč. V té době to 
byla pro firmu velká a nejistá investice. 
Stálo mě to dost úsilí vysvětlit své ve-
doucí, že tato investice se vrátí v kvalitě. 
Povedlo se.

V té době se na kopírně vyrábělo někdy 
i 12 desek za hodinu. Osvit dvou desek 
na rotačku trval 10 minut, v porovnání 
s dneškem kdy jsme schopni vyrábět 
i 140 desek za hodinu. Dovedete si 
představit vztek tiskaře, který na noční 
neměl z čeho tisknout? To byla škola 
života.
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V roce 1998 ve FINIDRu pracovalo asi 
160 lidí, měli jsme nějaké rotačky, 
jeden stroj na B2 Dominant, měl 2 věže 
a další B2, který měl 4 věže, na něm se 
tiskla barva líc–líc. Knihařské stroje si 
nepamatuji, omlouvám se, ale byla jsem 
kopista.

Po půl roce práce na kopírně mě začala 
zajímat práce mých kolegyň na montá-
ži, precizní práce pod lupou, pasovaly 
každý film na sebe v CMYKu. Svou teh-
dejší vedoucí, Janu Filipczykovou, jsem 
poprosila, jestli bych se to taky mohla 
naučit. Jana je skvělá ženská a nechala 
mě zaučovat se. Naučila jsem se to. 
Potom jsem pár měsíců měla pocit, že 
čím víc toho umíš, tím víc tě využijí. 
Doma jsem měla dvě malé holky 
a musela jsem chodit do práce jak na 
kopírnu, tak do montáže. Nevím, jestli 
to tu můžu napsat, ale v té době můj 
plat činil 4 300 Kč hrubého. Práce mě 
bavila, a moc.

Vše, co jsem se naučila, se mi vráti-
lo v době, když hledali nového šéfa 
technologie; vybrali si mou šéfku, Janu 
Filipczykovou. Ta si mě zavolala do 
kanceláře, že se mnou musí mluvit. Ta 
cesta po chodbě byla pro mě hrozně 
dlouhá, jak už to v životě bývá, člověk 
začne v ten moment o sobě pochybovat. 
Ukrutné překvapení nastalo, když mi 
sdělila, že ona společně s vedoucím 
výroby, si mě vybrali jako novou vedoucí 
pro kopírnu a montáž. Byla jsem jediná, 
která uměla obojí. Byla jsem šťastná.

Montáž a kopírnu jsem vedla myslím 
5 let, než přišlo první CTP, středisko se 
začalo rozpadat a já musela 18 lidem 
najít náhradní práci. Dnes pracují 
v technologii, výstupní kontrole, před-
tiskové kontrole, spousta z nich je v dů-
chodu. Jednoho chci tady zmínit, Karla 
Macuru. Fotograf, úžasný člověk. Stáhla 
jsem si ho z Těšínských tiskáren. Mě 
naučil milovat řízení auta, často o tom 
mluvil tak pěkně, že je to dar svobody. 
Dnes, když řídím na dálnici a jedu rych-
le, vzpomenu si na něho. Děkuji, Karle.

Jednoho krásného slunečného dne,
jako vedoucí montáže a kopírny, kde
už zbylo asi 10 lidí, sedím v kanceláři 
a najednou se otevřou dveře a v nich 
ten nejvyšší člověk ve FINIDRu, kterého 
si asi dovedete představit, pan Drahoš. 
Sedl si na stůl a říká: „Nenudíte se 
tady“? Dovedete si představit můj úžas 
a šok? Co mu odpovědět? Mým krédem 
je říkat pravdu. V té době už mě práce 
tak moc netěšila. Musela jsem přihlí-
žet tomu, jak nová technologie, studio 
a CTP ničí tu starou, mou, kterou jsem 
tak milovala. Má odpověď zněla: „Ano 
nudím, prosím nezlobte se“. „A nechtě-
la byste jít na plánování? Mám informa-
ce, že si děláte sama plány pro montáž 
a kopírnu.“ A já: „Ano chtěla a kdy mám 
nastoupit?“ Pan Drahoš řekl: „Ihned“. 
Já na to: „Dejte mi, prosím, jeden den“. 
„Dobře, zítra vás čekám na plánování, 
zaučí vás pan Palowski, nashle, paní 
Ivano“, řekl pan Drahoš a po tomto
rozhovoru mě bolela půl roku hlava.

Ivana Babiarová
vedoucí plánování, předtiskové kontroly a CTP

21 let života
s FINIDRem
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Witek Palowski mě učil a učil a učil 
a stále učí. Děkuji Witku.

Ještě než začnu psát o posledních 
10 letech na plánování, vzpomněla jsem 
si ještě na jeden rozhovor s panem Dra-
hošem, který mě tehdy hrozně pobavil. 
I pro mě je to dnes divné, ale v té době 
se mohlo v kancelářích kouřit. Svolal si 
nás všechny na halu a řekl: „Zakazuji 
kouření, první cigaretu, kterou si v okolí 
FINIDRu můžete zapálit, je tam u té 
benzínové pumpy“.

Zpátky k tomu, jak to bylo před deseti 
lety. Výrobní příkazy, plány ke strojům 
se tiskly. Neexistoval on-line plán. 
Výroba se odhlašovala přes vytištěné 
čárové kódy čtečkou. Odhlášení operace 
trvalo cca 35 vteřin. To vše se změnilo, 
když mě při plánování tisku začali zlobit 

změn, které přispěly k průtoku. To vše 
je zásluha tiskařů, a zase se vracíme 
k mé dřívější myšlence, když vás něco 
štve, tak se to snažte změnit.

Dnes na plánování tvoříme normohodi-
ny, vidím v tom nejen to, že plán bude 
relevantní, ale že všichni strojníci budou 
mít spravedlivý plán. Náročnější zakáz-
ka bude mít delší čas než jednodušší 
zakázka. 

Na závěr vám popíši ve zkratce svůj 
osobní život versus život ve FINIDRu za 
21 let.

Dvakrát jsem se rozvedla, pětkrát pře-
stěhovala, narodila se mi čtyři vnoučata. 
Ve FINIDRu jsem stále, firmu mám 
moc ráda, věřím jí, věřím lidem, kteří ji 
vedou a moc si jich vážím. Děkuji.

mistři. Moje zkušenost je taková, že po-
kud vás něco štve a vy to chcete změnit, 
nebojte se toho, vždy to je k užitku, ať už 
v osobním životě nebo ve firmě. Každá 
změna plánu dopoledne vyvolávala 
v mistrech tisku velkou nevoli, protože 
museli znovu tisknout plány. Tehdy mě 
napadlo, že informace o plánu nejsou 
určeny pro mistry, ale pro operátory na 
strojích a s pomocí IT, doslova s Tomá-
šem Sapíkem, jsme vymysleli on-line 
plán. Děkuji Tomáši.

Další změna v plánování nastala, když 
pan Drahoš trval na tom, že se budeme 
stýkat denně s tiskaři. Ne, že bych to 
předtím nedělala, ale od té doby to bylo 
systematické.

Tiskaři navrhli změny, řazení formátů, 
druh papíru, Pantone a spousty dalších 
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Vtiskárně FINIDR jsem začal 

pracovat v roce 1998 na pozici 
strojníka, a to konkrétně na stroji 

trojřez. Tehdy, v mých dvaceti letech, to 
byla pro mě nová zkušenost, pracovat 
poprvé ve výrobním podniku. Začátek 
byl pro mě náročný, protože jsem se 
musel naučit ovládat stroj a následně 
být zodpovědný za výrobu na něm.

Než jsem se začal zaučovat na samotný 
stroj, tak jsem prvně odebíral ořezané 
knihy za trojřezem. Na mé první směně 
mi strojnice trojřezu jasně říkala: 
„Pokud nože nebudou dořezávat, tak 
mi řekni“. No, byl jsem opravdu nový 
a neznalý, nevěděl jsem, co přesně je 
„dořezávat“. Za trojřezem vyjížděly oře-
zané knihy a na jedné straně visel ořez 
na laminu. Dnes už vím, že to nedořezá-
valo, ale tehdy se mi to špatně ukládalo 
na paletu s tím nedořezkem, tak jsem to 
odtrhával. Když to strojnice zjistila, tak 
to jste měli slyšet, čím vším jsem byl. 

Zhruba po dvou měsících jsem již byl 
zaučený trojřezač a vyráběl jsem sa-
mostatně, pomalu jsem začínal vnímat 
i okolí mého pracoviště a začínal jsem 
poznávat, jak se dělá kniha. Zhruba po 
roce jsem se začal zaučovat na větším 
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stroji, a to konkrétně na klížicí lince 
Ehlermann. Byla to stará klížička a za-
školování probíhalo stylem „to máš tam, 
toto musíš takto, musíš udělat toto, aby 
kniha vypadala takto“ a takových výrazů 
bylo hodně. Tím chci říct, že tehdy, 
v roce 1999, jsme neměli manuál, ve 
kterém bych našel potřebné informace, 
jak má kniha vypadat nebo s čím vším 
můžu na stroji hýbat. Důležité bylo, že 
jsem se na stroji zaučil a byl jsem stroj-
níkem klížicí linky. 

Na lince se tehdy používalo pro klížení 
pouze disperzní lepidlo, které rádo 
zatékalo a vzlínalo do každé mezery 
a dírky v bloku. K tomu se váže taky 
jedna historka. Šel jsem na směnu 
navíc z důvodu objemu výroby, na noční 
směně jsem trhnul rekord, mám to do-
dnes v hlavě, vyrobil jsem 3 × 7 000 ks 
měkké vazby ve formátu A5 s rozsahem 
80 stran! No záviděli mi i staří strojníci 
a já si plácal po ramenou “tolik knih za 
7,5 hodiny“. Druhý den jsem šel již na 
svoji odpolední směnu. Při vchodu do 
výrobní haly jsem viděl hlouček kolegů, 
jak trhají všechny knihy, ano ty knihy, co 
jsem na noční směně vyrobil, a házejí do 
koše určeného k likvidaci. V tu chvíli mi 
začalo být špatně; při zjištění problému 

jsem byl 100% viník, a to jenom proto, 
že jsem knihu neoříznul na požadovaný 
formát a nezkontroloval. V knize bylo 
zatečené lepidlo od hřbetu do poloviny 
stránky, v té době jsme knihy klížili bez 
ořezu, protože disperzní lepidlo muselo 
zaschnout, než se kniha ořezala. Každá 
chyba mě posunula dál a výroba mě 
začala učit, jak nedělat chyby.

V roce 2001 jsme pořídili novou klížicí 
linku Wohlenberg, kde novou techno-
logií bylo tavné lepidlo a výroba knihy 
končila za trojřezem online. Bylo to 
moje první zaškolování kvalifikovaným 
technikem na stroji. Přechod na tavné 
lepidlo bylo jednodušší než předchozí 
disperzní lepidlo, výroba knihy začala 
být díky novému stroji a tavnému lepi-
dlu rychlejší a kvalitnější. Začali jsme 
proces zlepšovat a tedy i zrychlovat. 

Kolem roku 2004 jsme byli na klížicí 
lince v pilotním programu výkonnost-
ního odměňování a naše mzda se měla 
rozdělit na fixní a variabilní část. No, 
musím říct, že se mi to hodně nelíbilo, 
ale jak šel čas, tak zhruba po půl roce 
se mi systém začal líbit, protože byl 
finančně motivační a firma díky tomu 
byla schopna produkovat více knih. 

Jaroslav Balák
technik procesu

Každá chyba mě
posunula dál
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Tím, jak jsme rostli, tak jsme v roce 
2006 koupili druhou klížicí linku Kolbus 
a zkušenosti získané z prvních klížicích 
linek, se zúročovaly a ze strojníka jsem 
byl už i školitelem nových strojníků 
klížicích linek. V tom samém roce jsem 
byl vybrán pro polygrafické licenční 
studium na univerzitě v Pardubicích pro 
zdokonalení polygrafických znalostí. 

V roce 2009 jsem se dostal na pozici
teamleadera – byla to pro mě další pro-
fesní výzva. Začal jsem se zaučovat, jak 
řídit proces a lidi. Začátky nebyly jedno-
duché, protože mi chyběly manažerské 
dovednosti, ale k těm jsem se postupem 
času dostal, ať už to byly různá školení 
či tréninky. V roce 2011 jsem přešel na 

zodpovědností není lehké a poprvé jsem 
cítil, že se až tak nezdokonaluji a nestí-
hám řídit všechny oblasti, které jsem 
měl na starosti. Po roce působení jsem 
tuto funkci opustil. Práce ve firmě mě 
dodnes naplňuje i přesto, že se občas 
dostaví neúspěch. V současné době za-
střešuji proces klížení a zavěšování jako 
technik procesu. Tato pozice je mi za tu 
řádku let nejbližší. 

Po dvaceti letech musím říct, že mě 
práce stále baví, stále je co zlepšovat, 
pracuji s kvalitními kolegy, se kterými 
si v práci navzájem pomáháme a tvo-
říme skvělý tým. Jsem rád, že pracuji 
ve FINIDRu a také FINIDRu přeji hodně 
úspěchů do dalších let.

pozici směnového mistra a musím říct, 
že práce mě začínala bavit čím dál víc. 
Zkušenosti s výrobou knihy jsem už 
měl dostatečné a z pozice teamleadera 
a směnového mistra jsem začal pozná-
vat, jak se řídí firma a co vše je zapo-
třebí, aby lidé u výrobních linek měli 
jasný postup práce, připravený vstupní 
materiál a všechny informace spojené 
s výrobou. Tím, jak jsme neustále rostli, 
tak se navyšoval i objem práce a nadále 
jsme zlepšovali procesy.

Největší výzvou byla pro mě pozice 
vedoucího výroby. Na této pozici berete 
zodpovědnost za celou výrobu a celkové 
fungování výroby od A do Z. Tady jsem 
začínal cítit, že vypořádat se s takovou 
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V roce 1998 tiskárna získala budo-

vy, ve kterých po několika rekon-
strukcích a početných přístavbách 

vyrábí dodnes. Byl to rovněž první rok 
mého působení ve FINIDRu. Mým prv-
ním úkolem bylo zajistit a koordinovat 
veškeré práce spojené s předělávkami 
a následným sestěhováním výroby pod 
jednu střechu.

Až potud, jako pro stavaře, který do té 
doby profesně nedělal nic jiného, než 
organizoval a řídil stavby všeho druhu, 
naprosto v pořádku. Jenže již po půl 
roce po úspěšném rozjezdu v nových 
prostorách, přišla od spolumajitele 
a ředitele výroby nabídka přestoupit na 
společnou loď – k polygrafii a podílet se 
na prudce rostoucí výrobě knih.

Já a knihy?  Vždyť tomu vůbec nerozu-
mím – co má společného výkres, výkop, 
panel nebo cihla s ofsetovým tiskem, 
klížením a závěsem? Na přemýšlení ne-
bylo příliš času. Když jsem kolem sebe 
viděl zápal pro věc, tah na branku, chuť 
společně něco dokázat a v neposlední 
řadě důvěru v člověka – bylo rozhodnu-
to. Jdu do toho!

Vše začalo skokem rovnýma nohama 
z profese, kde se vše organizačně ode-
hrávalo ve dnech, týdnech a měsících 
do výroby, kde hrají roli desítky minut, 
hodiny, směny, maximálně dny. Zpočát-
ku vše plynulo jaksi automaticky, co se 
vytisklo, to se následně knihařilo. Velice 
brzy však nastala doba, kdy bylo nutno 

ženy si nevšímá – ty jedou bez problémů 
a zpravidla lépe, než je očekáváno.
S postupným navyšováním výroby začaly 
být kolonky v ručně psaném plánu těsné 
a doba si žádala změnu. Veškerá data 
se časem přesunula přes počítače do 
informačního systému. I sběr dat doznal 
zásadní změny – vše se odhlašuje 
elektronicky. Jako každá změna i tato se 
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začít tok výroby řídit, a to byl počátek 
plánování výroby – oblasti, které se ve 
FINIDRu věnuji dosud.

Samotné prvopočátky plánování zna-
menaly sepsat na kus papíru pořadí 
operací pro jednotlivé stroje tak, aby 
postupně na sebe navazovaly. Již jen 
služebně nejzkušenější kolegové si 
pamatují tužkou napsané týdenní pláno-
vací plachty, které se vytvářely na týden 
dopředu. Ve většině případů byly již ve 
středu tak seškrtané a plné šipek s pře-
suny, že bylo nutné vytvořit je znovu. 
Objem výroby byl v té době takový, že 
názvy expedičních titulů pro jednotlivé 
dny se daly ručně vepsat do kolonky 
o velikosti 3 × 4 centimetry. Sběr dat 
o provedené práci probíhal každé ráno 
obíháním jednotlivých strojů a luště-
ním ručně psaných záznamů v knihách 
provedené práce.

Vyrobit knihu včas a dodržet termín ex-
pedice k zákazníkovi byl společný úkol 
a všichni při ohrožení hledali řešení, jak 
vše zvládnout. Jedny z nejurputnějších 
protivníků byly tehdy, stejně jako dnes, 
poruchy strojů a nečekané výpad-
ky strojníků. Časem jsme si již mezi 
plánovači zvykli na zákonitosti, které 
řídí jakýsi mystický a neviditelný „pan 
MURPHY“. Je všudypřítomný a všesly-
šící. Dokáže s neuvěřitelnou úspěšností 
zařídit, že porucha nebo jiný výpadek se 
vyskytne v ten nejnevhodnější okamžik 
na nejvytíženějším stroji. Operací, které 
jsou v předstihu nebo nejsou plně vytí-

Radek Lakota
plánovač výroby

Neviditelný
pan Murphy

setkala s patřičným odporem. 
„My strojníci a tiskaři jsme tady odbor-
níci na svou práci a ne úředníci, kteří 
musí něco ťukat do počítače!“, slyšeli 
jsme téměř unisono z výroby… Dnes už 
je tato činnost naprosto automatickou 
součástí práce. Dnešní plánování výroby 
FINIDRu by bylo bez pomoci počítače 
a plánovacího systému naprosto nemož-

budou všechny kostky do sebe zapadat 
a nebudeme se vymlouvat jeden na 
druhého, bude nás práce bavit.   

Já i po jedenadvaceti letech ve FINIDRu 
stále zažívám každé ráno po příchodu 
do práce zvědavost, jak se včera naplá-
novaný den povedl a jaké výzvy k řešení 
na mě čekají.
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né. Systém vše spočítá, nastaví a seřadí, 
ale do konečné verze plánů je stále tře-
ba zapojit lidský úsudek, selský rozum 
a zkušenost. Nelze se před tolika lidmi 
ve výrobě vymlouvat, že za případné 
chyby v plánu nemohu já, plánovač, ale 
jakýsi plánovací automat. Za svůj dílek 
v konečné mozaice úspěšných výsledků 
firmy je zodpovědný každý sám, a pokud 
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Do FINIDRu jsem nastoupil v roce 

1998. V tomto roce tiskárna sla-
vila své 5. výročí založení a pře-

sunula svoji výrobu do nového vlastního 
prostoru. Byla to celkem malá firma, 
pracovalo zde okolo 160 zaměstnanců. 
Strojový park byl velice jednoduchý 
a hodně závislý na manuální zručnosti 
operátora. V průběhu času se tiskárna 
rozrůstala a přistavovaly se nové haly. 
Technika se dokupovala a obměňovala 
za tu nejlepší, kterou trh nabízel. Z dů-
vodu rozrůstání firmy se zvýšil i počet 
zaměstnanců na dnešních necelých 500.

Tisknout knihy stále dokola by se mohlo 
jevit jako rutina a nuda, ale opak je 
pravdou. Protože každý titul je originál, 
je potřeba k tomu tak i přistupovat. 
Na trhu se objevují nové požadavky na 
zpracování knih, a proto se jako tiskaři 
máme stále co učit.

nost zaučit v tomto oboru asi tak 20 lidí. 
Jsem rád, že většina z nich zůstala ve FI-
NIDRu dodnes, včetně Radovana Babiara, 
kterého jsem zaučoval jako prvního.

A nějaká historka na závěr? Někdy v roce 
2002 jsem měl tu čest podílet se na tisku 
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Nastupoval jsem do FINIDRu jako třicát-
ník a měl jsem v té době dlouhé černé 
vlasy. Syn měl čtyři roky a na svět měla 
přijít dcera. Do doby, než jsem začal 
pracovat v tiskárně, byly mojí jedinou 
literaturou školní učebnice. O tisku jsem 
nevěděl zkrátka nic, mojí představou bylo, 
že se tiskne z olověných štočků. Nastoupil 
jsem na pozici tiskař – strojník rotačních 
strojů. Pamatuji si svoji první zakázku, 
která měla číslo něco kolem 19 000. Kni-
ha se jmenovala Encyklopedie Kosmosu, 
polského nakladatelství Amber. Když 
si vybavím, že číslo blížící se ke dvaceti 
tisícům je už dávná minulost, a dnes se 
už mnohokrát zvýšilo (130 000), říkám si, 
je neskutečné, kolik knih mi prošlo pod 
rukou. 

Dnes je mi padesát let, na hlavě mám 
krátké šedé vlasy, ze syna se stal můj 
spolupracovník a dcera studuje vysokou 
školu. Za 20 let mé praxe jsem měl mož-

Krzysztof Waliczek
tiskař

Není to rutina
ani nuda

druhého dílu knihy Harry Potter slavné 
spisovatelky J. K. Rowlingové. Jelikož až 
do uvedení na trh se musel přísně chránit 
obsah knihy, k celému výrobnímu procesu 
byla přizvána externí SECURITY. Jejím cí-
lem bylo hlídat vše, co s produkcí souvise-
lo, včetně výrobního odpadu. Připadal jsem 

telný pocit. Nedávno mi dcera řekla, ať si 
přivoním k listům knihy, kterou zrovna 
četla a pak s úsměvem dodala: „No jo, 
ty tu vůni vlastně znáš“. Zkrátka čtenáři 
milují pravou a nefalšovanou vůni čerstvě 
vytisknuté knihy.
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si při své práci nadměrně důležitý, jako 
kdybych tiskl jediné kusy na světě. A co víc, 
měl jsem svojí vlastní ochranku.

Knihy jsou důležité, obzvlášť v dnešní 
době. Jako tiskař teď už jistě vím, že 
držet knihu fyzicky v ruce, je nenahradi-





Rok 1998 byl pro FINIDR ve zname-
ní stabilizace. Měli jsme za sebou 
přestavbu haly a administrativní 

budovy, stěhování, instalaci jak starších, 
tak i nových strojů a vánoční trh, který 
nám všem dal pěkně zabrat.

Zaměřili jsme se především na kvalitu 
výroby a rozvíjení vztahů s dalšími zá-
kazníky. Chtěli jsme se nadále rozvíjet 
a expandovat na další trhy. Klienti byli 
s naší výrobou spokojeni a bylo to znát 
i při zadáváni dalších zakázek. Stále 
bylo co zlepšovat, dělat rychleji, ale 
hlavně kvalitněji. Za pět let existence 
firmy jsme dokázali zákazníky přesvěd-
čit, že značka FINIDR je dobrou znač-
kou. Už o nás nikdo také nemohl mluvit 
jako o „garážnících“. 

S většími prostory se navýšila i kapacita 
výroby, bylo nutné přijmout další pra-
covníky do výroby, rozšířit tým lidí pří-
mo v provozu tiskárny. O pracovní sílu 
jsme v té době neměli nouzi. FINIDR se 
dostal do povědomí lidí nejen v Českém 
Těšíně, ale stal se také významným 
zaměstnavatelem v regionu.

Píše se rok 2000. Je přelom tisíciletí. 
Nostradamus před mnoha lety předpo-
věděl, že v tomto roce nastane konec 
světa. Všichni v té době řešili různé 
negativní scénáře, mimo jiné měly 
informační systémy firem při přechodu 
do jiného tisíciletí zkolabovat a mnoho 
jiných předpovědí, které se naštěstí 
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nenaplnily. My jsme si z toho nic nedě-
lali. Neměli jsme na to čas a připravili 
jsme doposud nejvýznamnější strojní 
investici, která posunula naši tiskárnu 
mezi největší společnosti v tomto oboru. 
Koupili jsme tiskový stroj Heidelberg 
Speedmaster CD102. V té době patřil 
mezi nejmodernější tiskové stroje na 
světě. Mimořádná kvalita tisku umožni-
la oslovit další zákazníky, jejichž nároky 
na kvalitu jsme do této doby nemohli 
uspokojit. Náš strojový park jsme 
rozšířili také o skener tiskových desek 
a posílili také knihařské zpracování 
o nový skládací stroj Stahl. 

Další rok se do našeho podvědomí 
zapsal zejména kvůli teroristickému 
útoku dne 11. září na Světové obchod-
ní centrum v New Yorku ve Spojených 
státech amerických. V tomto roce 
zaznamenala polygrafie v celosvětovém 
měřítku rapidní pokles ve výrobě. Ve 
FINIDRu jsme naštěstí tento jev nijak 
zvlášť nezaznamenali. Naopak. Inves-
tovali jsme do modernizace knihárny 
a instalovali jsme novou linku pro lepení 
měkké vazby i bloků pro tuhou vazbu 
Wohlenberg Master 7000 on-line v pro-
pojení s trojřezem. Tato investice nám 
umožnila používat nejnovější technolo-
gie a způsoby lepení. Společně s firmou 
ITeuro jsme zavedli celopodnikový 
informační systém INFOR ERP SyteLine. 
Pokročilé kapacitní plánování zakázek 
pomocí APS.
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1999–2003Bouřlivě se rozvíjíme

 Rotační stroj   
 Forta

	Tiskový stroj
 Heidelberg
 Speedmaster
 CD102-4

 Linka pro
 lepení měkké
 vazby i bloků
 pro tuhou vazbu  
 Wohlenberg
 Master 7000



SyteLine používáme dodnes a je základ-
ním a robustním jádrem informačního 
systému celého FINIDRu. Jeho přínos 
byl především v plánování a řízení 
výroby knih. Byli jsme schopni předvídat 
naplněnost výroby na týdny či měsíce 
dopředu. 

Trošku jsme se nadechli a znovu se 
pustili do dalšího, velmi bouřlivého 
rozvoje. Tentokrát to však nebyly inves-
tice do strojů, ale byla to akvizice celé 
tiskárny. Od správce konkurzní podstaty 
jsme koupili aktiva tiskáren Vimperk 
a. s. Technologie plně odpovídala za-
měření, které měl FINIDR. Ve Vimperku 
byly starší tiskové stroje a plně vyba-
vená moderní knihařská linka na vazbu 
V8. Vzhledem k tomu, že tiskové stroje 
ve Vimperku již nesplňovaly nároky na 
kvalitu, kterou požadují zákazníci při 
tisku přebalů a potahů knih, byl v říjnu 
2002 instalován v Českém Těšíně nový 
tiskový stroj Heidelberg Speedmas-
ter SM 74. Ten tiskl přebaly a potahy 
v prvotřídní kvalitě jak pro Český Těšín, 
tak i pro tiskárnu ve Vimperku. Stěžejní 
pracovníci z Těšína pravidelně jezdili do 
Vimperku na porady. Když se podíváte 
na mapu republiky, kde leží Český Těšín 
a kde leží Vimperk, bude vám jasné, 
že jsme si nemohli vybrat vzdálenější 
tiskárnu, kterou jsme mohli koupit. 
Přes řadu problémů byla realizovaná 
akvizice mimořádně úspěšná. Hovoří 
o tom především čísla. Tiskárna zvýšila 
svou výrobu o 89 milionů korun a vyro-
bila téměř 11 milionů knižních publika-
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cí, což představovalo celkové navýšení 
výroby o 40 procent. V tiskárně ke konci 
roku pracovalo již 422 zaměstnanců.  
V nově pořízeném závodě ve Vimperku, 
kde bylo ke konci roku zaměstnáno 167 
osob, se podařilo postupně stabilizovat 
zaměstnance a doplnit chybějící. 

Rok 2003 byl rokem zásadních změn 
a rozhodnutí o směru a budoucí podobě 
tiskárny. V rekordním čase šesti měsíců 
jsme postavili novou moderní halu, 
která navázala na stávající halu tiskárny 
v Českém Těšíně. Zvýšili jsme výrobní 
kapacitu pořízením dalšího tiskového 
stroje Heidelberg SM 102-4P a nových 
knihařských strojů. Zvýšilo se také pro-
cento exportu na téměř 50 %. Tiskárna 
exportovala především do tradičních 
zemí SRN, Polska a došlo také k výraz-
nému nárůstu exportu do Holandska. 
Přes veškerou snahu se nám však 
nepodařilo dosáhnout uspokojivých vý-
sledků v provozu tiskárny ve Vimperku. 
V červnu 2003, po vyhodnocení výsledků 
a roční zkušenosti s činností provozu 
tiskárny ve Vimperku, jsme se rozhod-
li centralizovat oba provozy a provoz 
tiskárny ve Vimperku ukončit a přestě-
hovat jej do Českého Těšína. Byla to sice 
opět spousta další práce, ale pro nás 
to koneckonců nebylo nic nového. Jak 
jsme se rozhodli, tak jsme také udělali. 
V roce 2004 byly všechny stroje převeze-
ny do Českého Těšína a čekala nás další 
velká konsolidace.
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 Celopodnikový informační systém INFOR ERP SyteLine

 Barevníky
tiskového stroje

 Řezacka Wohlenberg

 Budova tiskárny
ve Vimperku

 Skládačka

 Snášecí linka
 Wohlenberg
 Sprinter 7011
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Je to už pár let, ale zdá se mi to, 

jako by to bylo před chvílí. Do 
FINIDRu jsem na pozici ajťáka 

nastoupil rovnou po státnicích. Spolužá-
kovi z Těšína se nechtělo do práce hned 
místo prázdnin, a tak nabídl inzerát 
mě. Říkal jsem si „zkusím to, mám to 
za rohem a nějak se přece začít sbírat 
reference do životopisu musí“. Psal se 
rok 1999.

Nastoupil jsem tehdy na obchodní 
oddělení k paní Součkové s tím, že pro 
FINIDR naprogramuji nějaký systém 
pro evidenci zakázek. V té době bylo 
na firmě pět počítačů. Síť neexistovala 
a zakázky se evidovaly v jedné tabul-
ce v Excelu 97. Tehdy se všechny živé 
zakázky při tisku před poradou krásně 
vlezly na jeden list formátu A4, a to i se 
všemi tehdy evidovanými parametry 
zakázky. K internetu, tedy spíše jen 
k emailové schránce firmy, měl přístup 
jediný počítač skrz vytáčené spojení 
telefonním modemem na závratné 
rychlosti 33,6 kilobitů za vteřinu. To byly 
časy, obrázky se stahovaly věčnost. Ono 
to opravdu bylo v minulém století.

Tak nějak to tehdy začínalo. Po propoje-
ní počítačů do sítě to už bylo zábavnější 
a o doručování pošty obchodníkům se 
mi mohl starat program na hlavním 
počítači paní obchodní ředitelky.

Hodně věcí se změnilo. Každý den se 
něco změnilo. Každý den jsme něco 
upravovali a vytvářeli.

Byť jsme si většinu polygrafie v systému 
sami museli postupem času vytvořit, 
myslím si, že otevřenost používaných 
systémů a možnost vlastních flexibilních 
úprav jejich chování, napomáhala rych-
losti rozvoje FINIDRu. Měli jsme štěstí, 
různé jiné celopodnikové informační 
systémy jejich vlastní výrobci časem pře-
stávali podporovat a zákazníci byli nuceni 
začínat znovu jinde. Ten náš je v Americe 
stále vyvíjen i po téměř 20 letech.

Postupem času ve FINIDRu přibývalo 
počítačů i uživatelů, programů, různých 
systémů, serverů, výrobních hal a zaří-
zení, terabajtů dat i kilometrů sítí. Dnes 
je z pěti počítačů téměř 230 a serverů 
přibyly tři desítky. Rozrostlo se nám 
to. Skoro každý dnes k práci potřebuje 
počítač, mobil a všemocné programy 
a chce, aby jej IT technologie při práci 
nezdržovaly a vše fungovalo stále stejně, 
nebo lépe a ideálně samo. Takové běžné 
ajťácké sci-fi. Už jen potřeba udržovat 
toto vše v chodu, aktuální, soudobé 
a navzájem dlouhodobě spolupracující, je 
náročná výzva. A vždy to byla nová výzva 
nejen pro IT oddělení, ale i pro vedení 
firmy. Nákup potřebných IT technologií 
v tomto rozsahu není levnou záležitostí 
a prezentovat vedení firmy srozumitel-
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Síť a naprogramovaná databázová 
evidence umožnila současnou práci více 
uživatelů a byla základem pro mnoho ná-
sledných sestav zakázek, z nichž některé 
se používají dodnes. Dokonce jsme ji 
využívali i v rámci integrace pobočky ve 
Vimperku. Na ty časy mám také spoustu 
úsměvných vzpomínek. My už dva „ajťáci 
z centrály“, jeli nasazovat svůj informač-
ní systém na druhou stranu republiky.

Zakázek přibývalo a začali jsme vybírat 
celopodnikový informační systém pro 
plánování výroby. Z dostupných mož-
ností v roce 2001 jsme vybrali ten, který 
nevznikal kolem původního účetnictví 
a obchodu, ale uměl primárně plánovat 
výrobu. Strojírenskou. O polygrafii a za-
kázkové výrobě však neměl ani ponětí. 
Mě zaujal tím, že byl široce upravovatel-
ný i námi, bez nutnosti využít k tomuto 
dodavatele a využíval nových databázo-
vých technologií. A byl už pro Windows.

První oficiální celopodnikový informační 
systém potřeboval profesionální server, 
a tak jsem se dostal k zapojení a oživení 
našeho prvního značkového serveru. Stál 
čtvrt milionu korun. Mám jej dodnes. 
Má 2 procesory chvátající na 900 MHz 
a 4 GB paměti. Taková menší těžkoto-
nážní funící elektrárna. Dnes jeho výkon 
i možnosti hravě převálcuje mobil, do 
kterého diktuji tento článek a pan Google 
jej přepisuje na text místo mě.

Patrik Glos
vedoucí informatiky

Vzpomínky
z IT archívu

nou řečí, proč to IT zase potřebuje něco 
stále dražšího a dražšího nakoupit, se 
učím stále.

Technologie mají lidem pomáhat. Dnes 
už si bez svého notebooku, počítače, mo-
bilu či e–mailu a internetu celkem těžko 
představíme svůj pracovní den, natož 
týden. Dnes jsou tyto nástroje samozřej-
mostí a nechápeme, že by mohly někdy 
dokonce nefungovat.

Dokonce i tak robustní a drahý server ve 
FINIDRu občas přestal fungovat a musel 
se alespoň restartovat. A mnozí si ještě 
pamatujete, že restart serveru zname-
nal nucenou hodinovou přestávku pro 
všechny uživatele. Někdy i dvakrát denně 
a dvakrát v týdnu. Obrat naštěstí nastal, 
když mi vedení schválilo nákup virtuali-

A jaké technologie budeme ve FINIDRu 
používat za dalších 25 let? Bude nám 
s prací pomáhat umělá inteligence? 
Nebo budou za nás v práci pracovat 
roboti? Bude vše v cloudu a bude stačit 
jen mít z čeho platit měsíční platby za 
cokoliv? To vše se přece z části děje už 
dnes.

Co přinese čas do reality FINIDRu, to 
tedy ještě přesně nevím. Pokud se ale 
něco úplně nepokazí a budeme mít díky 
majiteli FINIDRu všichni stále tu příjem-
nou a zapeklitou možnost řešit to, jak 
být co nejlepší a vše zvládat co nejefek-
tivněji, tak je jisté, že vše nakonec bude 
kapánek jinak, že to bude jízda a že se 
rozhodně máme na co těšit.

Uvidíme. A také to bude jen chvilka…
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zační technologie VMware. Psal se rok 
2005, bylo to průkopnické a tehdy se to 
dodavatelům stávajícího informačního 
systému vůbec nezamlouvalo. Od té doby 
mi tato technologie umožnila nesčet-
někrát předejít narušení chodu firmy 
a ušetřila mnoho komplikací lidem ve 
FINIDRu. Dnes je to jednoduše standard, 
umět se serverem skočit v čase zpět 
před okamžik, než se něco pokazilo.

Ke schvalovaní investic do pečlivě vybra-
ných IT technologií bylo vedení FINIDRu 
vždy přívětivé, za což jsem nesmírně 
vděčen. Pomáhá mi to mít IT ve FINIDRu 
na takové úrovni, na jaké je dnes a stále 
s kolegy ajťáky v bezva kolektivu pomá-
hat dalším spolupracovníkům s řešením 
jejich potřeb.



Do naší tiskárny jsem nastoupila 
velmi dávno, v minulém stole-
tí. Psal se rok 1999. Byla jsem 

o hodně mladší a hubenější, stejně jako 
naše tiskárna s jednou výrobní halou.

Jedním z mých velkých koníčků byla a je 
četba knih. Proto jsem byla velmi ráda, 
když jsem se připojila ke kolektivu nad-
šených lidí, kteří knihy nejen rádi četli, 
ale především je vyráběli.

V tehdejší době nás bylo něco kolem 
30 pracovníků z administrativy a 130 
spolupracovníků ve výrobě. Společnými 
silami jsme ve dvousměnném provozu 
realizovali přibližně 150 zakázek měsíč-
ně. Naším hlavním výrobním prostřed-
kem byl blok, tužka a dobrá paměť. 
Práce s PC byla v plenkách, v tiskárně 
jich bylo asi deset. Porady se konaly 
každé ráno a při dobré kávě jsme řešili 
běžné provozní záležitosti.
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Pracovala jsem jako administrativní 
pracovník a celní deklarant. Mojí kaž-
dodenní prací byla také příprava a tisk 
všech sestav potřebných pro organizaci 
výroby. Byla jsem vždy ve střehu, proto-
že Excel obsahoval značné množství dat 
a já měla nahnáno, abych něco nesplet-
la nebo nevymazala. To by byl průšvih, 
ztratit data pro výrobu! Také jsem 
vystavovala faktury a připravovala celní 
dokumenty pro vývozy mimo Českou 
republiku. 

V dnešní době vystavuji celní doklady 
do zemí mimo Evropskou unii a těchto 
vývozů je opravdu hodně, mimo sezónu 
zhruba 15 vývozů, v druhé půlce roku 
se dostávám až k 25 vývozům měsíčně. 
I když samozřejmě nebylo vše jednodu-
ché, na své začátky v naší firmě vzpomí-
nám s nostalgií.

Svoji práci mám ráda a doufám, že i já 
přispívám k úspěchům naší firmy.

20Porady
při dobré kávě

Iveta Špaková
fakturantka





20
Psal se rok 1999 a jakožto čerstvě 

trojnásobný otec jsem hledal 
práci, pokud možno, blízko svého 

bydliště. Do FINIDRu jsem se hlásil 
na pozici směnového mistra knihárny. 
V silné konkurenci uchazečů o toto 
místo, Jany Palušákové nebo Zbyňka 
Slepicy, jsem neměl nejmenší šanci. Po 
několika měsících od neúspěšného vý-
běrového řízení mi zavolal personalista 
Adam Jendrulek, že pan Drahoš (pra-
cující na pozici ekonomického ředitele) 
mi chce nabídnout práci nákupčího. Na 
pozici vedoucího zásobování jsem byl 
přijat v březnu 2000. Měl jsem možnost 
úzce spolupracovat se svým prvním 
šéfem, panem Mirkem Filipczykem, 
v té době výrobním ředitelem a zároveň 
spoluzakladatelem tiskárny. Výrobní 
plán na všech strojích si denně kreslil 
obyčejnou tužkou na A3. Zakázky se 
zapisovaly do excelovské tabulky a skla-
dové účetnictví jsme dělali v prostředí 
MS-DOS. 

Svěřen do rukou zkušeného polygrafa, 
Standy Vydry, jsem postupně zjišťoval, 
že existují i jiné druhy papíru než kopí-
rovací a toaletní. Papír se v té době ku-
poval prakticky u jediného velkoobcho-
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du, který často určoval, co se kdy bude 
u nás tisknout s ohledem na svoji do-
stupnost papíru. Velice častým tématem 
telefonických rozhovorů s dodavateli 
byly jejich dotazy na zaplacení faktur po 
splatnosti. Skladníci používali výhradně 
manuální paletové vozíky, o elektric-
kých se jim mohlo jen zdát. Role papíru 
se ke strojům kutálely ručně, klešťové 
vozíky byly nedosažitelný luxus…

Za těch téměř 20 let, které jsem ve
FINIDRu strávil, se mnohé změnilo 
k nepoznání. Od této doby jsem měl 
možnost vidět výrobu papíru v mnoha 
evropských zemích. Díky nadstandard-
ním vztahům s papírnou MONDI v Ru-
žomberoku má naše tiskárna možnost 
posílat své zaměstnance na exkurze 
v papírně šité „na míru“ potřebám FINI-
DRu. Nikdo z našich dodavatelů nemusí 
mít obavy o včasné placení faktur, své 
závazky plní FINIDR vždy v termínu.

Kdo zažil těžké začátky, o to více si je 
schopen vážit vymožeností moderní 
doby. Malá firma vyrostla do úplně 
jiných rozměrů, zdravé základy naštěstí 
zůstaly. Jsem rád, že jsem u toho mohl 
být.

Bronislav Kantor
vedoucí zásobování

Papír nejen
kopírovací a toaletní
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16
Chtěli byste na malou chvíli 

couvnout v čase a navští-
vit rok 2003? Všichni jsme 

tehdy nosili Nokii 3310 a hráli hada. 
O wifi a Facebooku neměli šajnu. Na 
ulicích jezdily Favority, Felicie, novinkou 
škodovky bude za rok Octavia II. Hranice 
jsou hlídané a do Polska jsou dlouhé 
řady. Dálnice do Frýdku byla ve výstav-
bě. A jak to vypadalo ve FINIDRu?

Já jsem v tu dobu začal pracovat 
v prepress studiu a samozřejmě vše 
vypadalo úplně jinak než dnes. FI-
NIDR měl jednu výrobní halu, obrat 
378 milionů Kč a zpracoval asi 2 800 
zakázek ročně. Data do FINIDRu tenkrát 
zákazníci posílali na disketách, médiích 
zip a v nejlepších případech na compact 
disku. Neexistovala žádná norma, která 
by říkala, jak má vypadat barevnost 
z ofsetového stroje a záleželo hlavně na 
smyslech tiskaře, jaký barevný nádech 
zakázce dá. Řekl bych, že v té době byla 
polygrafie spíše řemeslem, než průmy-
slem a většina z nás byla horda nadšen-
ců, kteří byli schopni udělat cokoliv.

Abychom byli schopni zpracovat tolik 
zakázek jako dnes, musela se spousta 
věcí změnit. Nejen technologie a stroje, 
ale také software a procesy. Pracovat 
na vývoji něčeho nového mi vždy dávalo 
smysl a dodnes často po nocích pře-
mýšlím, jak pracovní toky zlepšovat. 
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V prepress studiu jsme byli čtyři, praco-
vali jsme na počítačích Apple Macintosh 
a vzpomínám si, že jeden z nich „I-Mac 
G3“ měl úhlopříčku obrazovky jen 
15 palců a 32 MB RAM. Pracovníci IT na 
tyhle parametry určitě poznamenají, že 
„tohle není možný“.

Síť prepress studia byla odříznuta od 
páteřní sítě FINIDRu, takže jsme neměli 
přístup ani k údajům z informačního 
systému (např. formát bloku, šířku 
hřbetu, vazbu). Jak to mohlo fungovat? 
Ve stručnosti asi takto… Data od klienta 
jsme nejprve vytiskli na velkoformátové 
tiskárně. Pro tyto vzorky si jednou za 
čas přišel technolog, který na vzorcích 
zakreslil formáty, drážky, ohyby, ořezy 
a vrátil vzorky zpět. Z těchto podkladů 
jsme pak připravovali archovou montáž, 
která se následně poslala na filmovou 
osvitovou jednotku. Hotové filmy se 
pak přesvicovaly na tiskové desky. Tuto 
technologii (CTF Computer to film) 
později nahradila dnes dobře známá 
technologie CTP (Computer to plate).

Pavel Chylík
vedoucí prepress studia

Tehdy jsme
hráli hada

Dnešní FINIDR má od roku 2003 více 
než 2× větší obrat, 9600 zakázek ročně 
a jen o 20 % zaměstnanců více. Sou-
časný vývoj je o dost složitější a trvá 
déle než dříve, protože systémy jsou 
komplikovanější a všelijak propojeny. 
Jedna změna pak může narušit úplně 

Za život jsem se naučil, že ideální 
sdělení má být krátké a stručné, proto 
zde můj příspěvek končí. Pokud jste 
dočetli až sem, tak vám děkuji za čas 
a rád bych vám a také FINIDRu k 25. vý-
ročí popřál plno krásných, slunečných 
a nadprůměrných dní.
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jiný proces, než byste čekali. Nicméně 
pracovat na vývoji je dnes samozřej-
mostí a jedině, když v tom budeme 
nadprůměrní, tak můžeme předběhnout 
konkurenci. 





Firma FINIDR je na trhu už 10 let, 
má novou halu a celá výroba je 
opět koncentrována do jednoho 

místa. Do tiskárny přibyly během krátké 
doby nové tiskové stroje. K pětibarvo-
vému tiskovému stroji Speedmaster 
SM 74-5 ve formátu B2 a čtyřbarvovým 
strojům Speedmaster SM 102-4 a CD 
102-4, přibyla dvoubarvová verze stroje 
Heidelberg Speemaster SM 102-2. 
Došlo k sjednocení ovládání tiskových 
strojů a s velkou nostalgií jsme se 
rozloučili s posledním dvoubarvovým 
tiskovým strojem ADAST. 

Od té doby tiskneme v naší tiskárně 
pouze na archových strojích Heidel-
berg.  Velkým problémem pro nás byl 
velký počet nově přijatých lidí, které 
jsme museli do tiskárny získat právě 
po sjednocení výrobní základny. Na tuto 
zásadní změnu nebyl ale FINIDR připra-
ven. Více jak 40 % nových lidí zásadním 
způsobem zahýbalo s kulturou firmy. 
Najednou to již nebyl malý rodinný 
podnik, ale střední firma se všemi 
potřebami a také problémy. Pro všechny 
stávající i nové pracovníky to byla 
velká zkouška ohněm. V průběhu roku 
jsme proto začali pracovat na vlastním 
systému kvality ve spolupráci s externí 
poradenskou firmou MBA.  Bylo to po-
prvé v historii FINIDRu, kdy nám pomá-
hala externí firma s našimi problémy. 
Problémy, které byly spojeny především 
s naším velmi rychlým růstem. Během 
krátkého času se nám za pomoci kluků 
z MBA podařilo zavést vlastní systém 
kvality, nastavit nové pracovní postupy 
a mnoho jiných věcí, které nám zvýšily 
produktivitu a kvalitu. 

jednotlivých pracovišť (tisk modře, kni-
hárna červeně, údržba černě, expedice 
tyrkysově, kvalita světle zeleně a sklad 
tmavě zeleně). 
Firmě se daří, roste, není však pořád 
schopna uspokojit požadavky zákazní-
ků. Na konci roku 2005 a začátku roku 
2006 tak řešíme velké dilema. Nemáme 
jak růst, máme plně vytížené stroje, 
nemáme prostor v halách. Rozhodu-
jeme se proto mezi dvěma variantami. 
Zastavit růst a optimalizovat výrobu 
na stávajících zařízeních a stávajících 
halách, nebo udělat zásadní rozhodnutí 
o dalším růstu a zdvojnásobit kapacitu 
tiskárny. Druhá varianta s sebou nese 
velká rizika zvládnutí dalšího růstu, ná-
růstu zadlužení a mnoho jiných problé-
mů spojených s touto změnou. 

Rozhodli jsme se pro růst. Bylo potřeba 
vybudovat další výrobní halu, což se 
nám podařilo v neuvěřitelně krátkém 
čase. Během čtyř měsíců jsme posta-
vili novou halu o rozloze 4 200 m2 a do 
ní nainstalovali nové, výkonné stroje.  
První osmibarevku Heidelberg SM-102-
8-P, poprvé v historii tiskárny jsme také 
nainstalovali novou zavěšovací linku 
Kolbus BF 527, řezačku Polar 137XT 
se zdvihacím a střásacím zařízením 
a mnoho jiných dalších strojů. 

Nový provoz jsme slavnostně otevřeli 
dne 27. 9. 2006. Byli pozváni zástupci 
tisku, televize, významné firmy z Těšína 
a okolí a také regionální politici. V únoru 
2007 navštívil naši tiskárnu prezident 
Václav Klaus. FINIDR byl jediným 
průmyslovým podnikem, který navštívil 
v rámci své návštěvy Severomorav-
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Změnilo se mnoho věcí, včetně organi-
zační struktury. Poprvé v historii firmy 
byli na pozici ředitelů jmenováni lidé, 
kteří zároveň nebyli jednateli a majiteli 
společnosti. Prakticky v té samé době 
začaly také přípravy k vydávání vlast-
ního časopisu. Vymysleli jsme název 
a také obsah časopisu. V dubnu vyšlo 
první číslo Finidr News. Povedlo se, ale 
nelíbil se nám název, a proto další číslo, 
které jsme vydali, již vyšlo pod názvem 
Finidrak. Časopis jsme se rozhodli 
vydávat čtvrtletně. První vydání mělo 
rozsah čtyř stran. 

Zásadním přínosem pro produktivitu 
a kvalitu výroby v tiskárně pak bylo 
pořízení CTP technologie do procesu 
předtiskové přípravy. Přenést elektro-
nické tiskové podklady přímo na tisko-
vou desku nebylo v té době v polygrafii 
úplnou novinkou. Novinkou však bylo 
pořízené zařízení od firmy Suprasetter 
E 105. Toto zařízení bylo prvním svého 
druhu ve formátu B1 ve východní Evro-
pě. Neuvěřitelná změna, neuvěřitelná 
kvalita a produktivita. Gutenberg by se 
asi velmi divil, jak lze rychle připravit 
tiskovou formu.

Nová strategie, která se začala po-
stupně naplňovat od roku 2006 měla 
ambiciózní heslo: „Budoucnost nepřed-
vídáme, my ji tvoříme“. Základním cílem 
této strategie bylo dosažení spokoje-
nosti a jistoty zákazníků, dodavatelů 
a zaměstnanců. Přeorganizovali jsme 
směny a zvýšili „obrátky“. Dosáhli jsme 
dalších rekordů. V rámci posílení firem-
ní kultury začínáme nosit první firemní 
trička, která jsou barevně odlišená dle 

2004–2008Trvale rosteme

 Během čtyř měsíců jsme postavili  
 novou halu o rozloze 4 200 m2

 Instalace prvního osmibarvového
 tiskového stroje Heidelberg SM-102-8-P



ského kraje. V doprovodu nechyběl ani 
hejtman pan Evžen Tošenovský, který 
již naši společnost dobře znal. Návštěvě 
předcházely velké přípravy. Museli jsme 
vyhovět hradnímu protokolu. Velký úklid 
byl samozřejmostí, akorát myšlenka 
přibarvit trávu na zeleno neprošla. 
Prezident byl velmi vstřícný a na konec 
návštěvy si vyžádal stůl a židličku a trval 
na tom, že podepíše všem našim za-
městnancům svou fotku. Přitom zaznělo 
také přání, že by svou příští knihu mohl 
vytisknout právě v naší tiskárně. Za pár 
měsíců se přání stalo skutečností. Pro 
nakladatelství Dokořán jsme vytiskli 
publikaci Václava Klause „Modrá, nikoli 
zelená planeta“, kterou pro náš archív 
prezident vlastnoručně podepsal. 

Ke konci roku 2007 jsme měli důvod 
k další malé slavnosti. Ve FINIDRu jsme 
vyrobili sto milióntou publikaci. Jubi-
lejní knihou byla od nakladatelství Práh 
„Mars a Venuše v ložnici“. 

Vždy jsme spolupracovali a podporovali 
místní příspěvkové organizace a školy. 
Pořádali jsme soutěž pro děti o nejhezčí 
kresby na téma „Můj oblíbený hrdina 
z knížky“ pro všechny základní školy 
v Českém Těšíně. Porota ze zástupců 
tiskárny a grafického studia vybrala 
celkem 33 nejhezčích obrázků. Cílem 
soutěže bylo motivovat děti k tvůrčí 
činnosti a podpořit jejich zájem o četbu 
knížek. Z vybraných kreseb vznikl re-
prezentativní kalendář tiskárny FINIDR 
na rok 2008. 

Přestože rok 2007 nebyl považován za 
investiční, byla v tomto roce poříze-
na nová klížicí linka Kolbus, která je 
schopna za hodinu zpracovat až 12 000 
kusů brožur či 8 000 knižních bloků. 
V tomto roce jsme iniciovali vznik oboru 
polygrafie na Albrechtové střední od-
borné škole v Českém Těšíně, kde jsme 
se stali také generálním partnerem 
školy v nově vzniklém oboru. Rozběh 
nového oboru nebyl vůbec jednoduchý. 
Bylo potřeba přesvědčit vedení kra-
je o potřebě otevření nového oboru, 
vytvořit nové učební osnovy, učební 
materiály, bylo také potřeba zabezpečit 
odbornou výuku na škole. 
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Velkou poctou pro nás byla návštěva 
světově uznávaného znalce díla holand-
ského malíře Rembrandta, Ernsta van 
de Weteringa, který u nás tiskl svou 
novou knihu. Na tisk reprezentativní pu-
blikace, nazvané „The life and paintings 
of Rembrandt“, osobně dohlížel. „Přijel 
jsem se přesvědčit, zda reprodukce 
Rembrandtových děl v knize odpovídají 
tóny a barevností originálům,“ dodal 
Ernst van de Wetering, který v Českém 
Těšíně strávil tři dny. 

V areálu kulturního domu v Chotěbuzi 
proběhl historický první Finidrácký den 
pro zaměstnance i rodinné příslušníky. 
Nultý ročník se opravdu povedl.

Zapojili jsme se také do certifikačního 
systému FSC®. FSC® (Forest Steward-
ship Council®) je mezinárodní nezisková 
organizace, která vznikla v roce 1993 
s cílem podpořit šetrné obhospodařo-
vání lesů a vytvořit certifikační systém 
jako nástroj pro sledování původu dřeva 
od těžby, přes zpracování až po konečný 
výrobek. Ekologie nám byla vždy velmi 
blízká a tento projekt se nám velmi líbil. 
Během krátké doby jsme vyráběli větší 
množství knih s tímto certifikátem, než 
všechny tiskárny v Česku i na Sloven-
sku. 











15
Vybudovat společnost z nuly, bez 

zprivatizovaného majetku, bez 
zahraničních investic až k více 

jak 900 milionům tržeb během 25 let, je 
úžasné a obdivuhodné. Mám tu skvělou 
příležitost být součástí tohoto příbě-
hu. Sice ne od samotného začátku, ale 
„pouze“ posledních 15 let.

Do FINIDRu jsem nastoupil v roce 2004 
na pozici finančního ředitele v okamžiku 
„přerodu“ firmy z řízení čistě majiteli na 
firmu řízenou také externími manažery. 
Zpřesňovali jsme controling, reporting 
a plánování. Zajišťovali jsme financování 
rozvoje společnosti.

V roce 2008 se majitelé rozhodli snížit 
počet externích manažerů ve vedení 
firmy a bylo mi nabídnuto také řízení 
přípravy výroby.

Poté, co se pan Drahoš v roce 2009 stal 
jediným majitelem tiskárny, jsem od něj 
dostal nabídku řídit obchodní úsek. To 
pro mě byla zřejmě největší pracovní 
výzva, a od pana Drahoše projev velké 
odvahy a důvěry v moje schopnosti, ne-
boť do té doby jsem se obchodem nikdy 
nezabýval. Bylo tady mnoho co měnit. 
První rok jsme měli dokonce menší 
tržby, protože jsme přestali spolupraco-
vat s neziskovými a neplatícími klienty, 
nicméně celková ziskovost společnosti 
se zvětšila. 

V dalších letech jsme pak neznali nic 
jiného než růst. Zkoušel jsem různé
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organizační struktury obchodního 
úseku, měnil náplně práce, s týmem 
obchodníků jsme získávali nová teritoria 
a rozvíjeli stávající. Hodně jsme změnili 
přístup ke klientům a orientovali jsme 
se na západoevropský trh. Ten je mno-
hem náročnější než tuzemský, nicméně 
pokud chcete vybudovat úspěšnou 
evropskou tiskárnu, musíte uspět i na 
těchto zahraničních trzích.   

Za prvních 16 let rostla firma průměrně 
31 milionů ročně. V posledních 9 letech 
firma roste v průměru 45 milionů ročně, 
což je o 50 % rychleji než v minulosti. 

Za dobu svého působení ve FINIDRu 
jsem potkal mnoho skvělých spolu-
pracovníků a velmi oceňuji přítomnost 
majitele při denním chodu společnosti, 
protože na všechny situace může-
me reagovat rychle a pružně, což ve 
velkých společnostech nelze. To je také 
jeden z důvodů, proč jsem do FINIDRu 
nastoupil. 

Velice oceňuji možnost seberealiza-
ce, práci s kolegy, příjemné pracovní 
prostředí. Mám také radost z toho, že 
se jako firma chováme zodpovědně 
i ke svému okolí – všechny knihy jsou 
vyrobeny s pomocí „zelené“ energie, 
snižujeme naši uhlíkovou stopu a v ne-
poslední řadě si cením revize firemních 
hodnot, neboť věřím, že nejen odbor-
nost, ale i „morálka“ dělá firmu silnější 
a vůči konkurenci odolnější.

Miroslav Klos
ředitel ekonomiky a obchodu

Být součástí
příběhu
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15
Vroce 2003 jsem dokončil studium 

na SPŠ elektronické a zůstávala 
přede mnou otázka, co bude dál? 

Snad všichni mí spolužáci již měli vytý-
čený směr, a to pokračování ve studiu 
na vysoké škole. To já jsem měl také 
směr, nebyla to však vysoká škola, ale 
život na vysoké noze.

Co si člověk v mých letech může přát: 
pohodlnou, klidnou práci, maximálně 
tak 37,5 hodiny týdně a balík peněz. 
Takže jsem zůstal na pracovním úřadě 
8 měsíců, než jsem přehodnotil své 
požadavky pouze na jeden, a to najít si 
práci. Vypsal jsem si životopis, zkopí-
roval 20×, kdyby byl o mě takový zájem, 
a začal objíždět firmy. Po dvou strastipl-
ných dnech, kdy jsem objížděl všechny 
firmy v okolí, vyplnil mnoho dalších 
podkladů a odevzdal všechny zkopíro-
vané životopisy, usadil jsem se konečně 
doma na sedačku a očekával nezasta-
vitelný přísun telefonátů, ze kterých si 
určitě vyberu pracovní místo.
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Rostislav Bajtek
technik procesu

Život, směr,
zkušenost a cíl
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Asi po 14 dnech, kdy se mi neozvala ani 
jedna firma, jsem začal přemýšlet, kde 
se stala chyba. Vzal jsem si do ruky svůj 
životopis a předčítal jsem si ho, jestli 
jsem někde neudělal chybu. Po přečtení 
životopisu (asi 5×) jsem usoudil, že jsem 
zde napsal své nejskvělejší hodnocení 
dokonalého pracovníka. Jediné, na co 
jsem opomněl, byl takový malý detail: 
„není zde na mě žádný kontakt“. Co 
bude dál?

Mezitím, co jsem přemýšlel, že opět 
budu muset objet všechny firmy, přiběh-
la za mnou sousedka, že mi k nim domů 
telefonovala paní ze sekretariátu z firmy 
FINIDR s informací, že mají o mě zájem. 
V tu chvíli se mi ulevilo: „Je to osud?“

Firmou mě provázel hlavní mistr tisku 
Zbyšek Novák. Vypadalo to jinak, než 
jsem si představoval. Žádné výkonné PC 
zabodnuté v tiskárně, kde zmáčknete 
knoflík PRINT a vyjede vám potištěný 
arch. Ale velké rotační stroje, kde pro-
jíždí nějaký druh papíru mezi válci, zde 
je performace či perforace, sekací nože, 
něco se tiskne na dva lomy, něco na tři 
lomy. 

Neustále si opakuji: „No paráda, tomu 
říkám výzva“. Zřejmě je na mě vidět, že 
jsem nervózní a vystrašený, tak se na 
mě pan Novák otočí a řekne mi: „Nemu-
síš mít strach, vše se naučíš, zde musíš 
pro začátek vědět, na kterou stranu máš 
utáhnout šroub“. Aby opadla nervozita, 
nahlas jsem si oddychl, ale v hlavě mi 
stále dokola zněla otázka: „Šroub se 
utahuje doprava, anebo doleva“? 

Můj první oficiální pracovní den v ži-
votě a v tiskárně FINIDR začal dne 
19. 2. 2004.

Byl jsem přidělen na středisko rotačního 
tisku. Zde byl také nově přivezen rotační 
stroj FORTA, kde jsem se měl zaučovat 
u Michala Lokajíčka. Po mé první otázce 
mu muselo dojít, že nejsem vůbec 
z oboru a bude to mít se mnou doce-
la těžké. Začal mi vysvětlovat průběh 
archu rotačním strojem až po složení 
archu a pak se mě zeptal, jestli to vše 
chápu. Má odpověď byla stručná: „NE, 
nevím, o čem je řeč, můžeš ještě jednou, 
prosím?“
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Pochopil a další vysvětlování bylo v du-
chu: „jede to, tiskne to, skládá to, balí to, 
pošle to, prodá to“.

Dále to pokračovalo zaučením na 
daném stroji, kde jsem si uvědomil, že 
tvořím z ničeho (čistého papíru) něco 
krásného. Samozřejmě při takovéto 
práci jsem se chtěl dozvědět, jak vůbec 
vzniká obrazec na povrchu té divné 
desky, kterou dávám do stroje. Ihned 
po této otázce mě po půlroce působení 
na rotačním tisku na strojích ZIRKON 
FORTA přesunuli do montáže a pak 
na kopírnu, kde jsem se učil nasvítit 
tiskové desky.

Zde jsem pobýval tak 4–5 měsíců, než 
mě napadla otázka se zeptat, kdo tu 
dováží papír k tisku. A bylo to, další 
týden jsem navážel kotouče k tiskovým 
strojům, sbíral tiskové sáčky, zapisoval 
a řadil je do beden, které jsme odnášeli 

na půdu pro pozdější dohledání. Při této 
práci jsem si všiml stroje, který se tak 
krásně pomalu klepal a razil něco na 
papír.

Buch, prásk a už mě zaučoval Petr 
Nekoranec na razicím stroji, kde se mi 
směna neskutečně táhla a tím pádem 
jsem měl čas pokukovat za roh, kde byl 
malý ADAST Romayor 315, kde tiskla 
tiskařka Hanka Štáblová. No a v podsta-
tě jsem za chvíli koukal za roh, ale z po-
zice tiskaře z tiskového stroje Romayor.
Zde jsem strávil jeden, maximálně dva 
roky, než se v tiskárně objevil maličký 
strojek Heidelberg QM 46-2 Quickmas-
ter, kde jsme pokračovali ve stejné 
výrobě jako na Romayoru. Takže samé 
předsádky, potahy, sem tam nějaké 
přílohy. No, dá se říct jednodušší práce, 
která mě postupně připravovala na 
přestup na jiný stroj, což se stalo mou 
náplní práce.

A zde již začíná můj příběh tiskaře na 
plochém stroji s nekonečně čistou lás-
kou k tiskovým strojům Heidelberg. Zde 
jsem pochopil, že práce tiskaře není jen 
o tom mačkat zelený a červený knoflík 
START a STOP, ale je to umět pracovat 
s přenosem barvy, správným nastave-
ním stroje, regulací a poměrem mezi 
barvou a vodou. 

Mé zaučování a tisk na stroji SM102-2-P 
(starší H1) provázel tehdy už jeden 
z šikovných a zdatných tiskařů Lubomír 
Mazur, který mě jako první seznámil 
s funkcemi stroje, s jednotlivými kroky 
přípravy a jednoduchými znalostmi 
tisku.

„Stroj H1“, to slovo mi uniká z úst
s nemalou pokorou a poděkováním.
Vše co se člověk naučí na tomto stroji,
to vše upotřebí na dnešních automatic-
kých kolosech v tisku. Je to jako první 

jízda na kole, kdy musíte znát dopravní 
pravidla, značení a úhybné manévry 
před nepatřičným poškozením vozovky. 
Kdy vám dovolí samotná velikost pro-
středku vmanévrovat i do uliček, kde již 
auta nemůžou, anebo nezvládnou terén.
Zde na tomto stroji, co se naučíte, vás 
doprovází celým tiskem na dalších 
a novějších strojích. Čím víc poznáte 
duši a srdce staršího stroje Heidelberg, 
tím víc a blíž navážete kontakt s dalšími 
automatizovanějšími stroji. 

Po dvouletém působení na tiskovém 
stroji H1 a několika překonaných rekor-
dech počtů příprav na směnu a norem 
na daném stroji, jsem se seznámil 
i s externím instruktorem Zdeňkem 
Kudláčkem, který ve své podstatě svými 
znalostmi ve mně probudil malého 
kluka, který poznává svět a chce ho znát 
ze všech směrů. Od té doby ve volné 
chvíli jsem se věnoval nejen získávání 

„Každá kniha, časopis, příloha i obyčejný list,
nesou s sebou nejen ztvárnění a popis spisovatele,
ale i kousek duše tiskaře, která je vtisknuta
a přenesena tím malým množstvím barvy na papír.“  
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informací ohledně tisku, ale také při 
servisních zásazích mechaniků Hei-
delberg jsem se jim motal pod rukama 
a svými neustálými dotazy je dováděl 
k šílenství. Ale jak mi vždy maminka 
říkala: „Když nevíš, zeptej se“, a taťka 
k tomuto dodával: „Možná budeš v prv-
ních pěti minutách brán za blbce, ale je 
to pořád lepší než se nezeptat a blbcem 
zůstat celý život“, tak jsem se ptal a ptal 
a ptal.

Při získaných znalostech, a tak dlou-
hém setrvání na stejném místě si se 
mnou pohrávala myšlenka „mohl bych 
jít na větší stroj“. Samozřejmě, že i tato 
myšlenka byla vypuštěna z úst, když 
procházel náhodou kolem hlavní mistr, 
ale ten v tomto případě odmítavě řekl, 
že nejsem na to dostatečně připraven 
a na dalších tiskových strojích pracují 
vyškolení tiskaři. Tak co mi zbývá, buď 
budu čekat, nevím jak dlouho, anebo 
budu studovat. Rozhodnuto, jdu studo-
vat polygrafii do Prahy.

A během půlroku jsem byl přesunut na 
tiskový stroj H2, kde jsem již konečně 
poznal krásu soutisku barev KCMY. Od 
té doby jsem již „viděl barevně“.

Nyní jsem již čtvrtým rokem technikem 
tisku a musím konstatovat, že je zde 
tolik výzev, které nejen zaplní každý 
pracovní i volný den, ale které mě po 
splnění naplňují a přináší tolik krás-
ného opojení z práce, kterou jsem za 
sebou zanechal. Vždy se řídím rady 
svých rodičů: „S pravdou nejdál dojdeš 
a chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, 
aby se oni chovali k tobě“. 

Nyní sedím před PC doma a sepisuji 
tento článek do speciálu, který by měl 
být vydán na oslavu 25 let firmy FINIDR. 
Sám v koutku duše vím, že já oslavuji 
také, sice 15 let v tiskárně, která mě 
okouzlila svou výrobou a dokázala ve 
mně probudit nadšení z každé dobře 
odvedené práce. V tiskárně, která ve 
mně nechala vzplanout jiskru naděje, že 
zde z člověka v oboru tisku nepolíbené-
ho, jde udělat skvělého tiskaře, knihaře, 
mistra a vedoucího. 

Není to jen firma, která lpí na škole, ale 
je to firma, která dokáže někdy „šláp-
nout vedle“ jen proto, aby objevila člo-
věka, který chce a který věří, že dokáže 
pohnout zemí jen obyčejnou holí. Proto 
přeji FINIDRu další a další roky růstu 
a prosperity, aby těch lidí, co chtějí, bylo 
čím dál tím víc. 

Pracovat na nejlepším stroji dílny 
Heidelberg XL106-8-P 15k, u nás znám 
pod názvem XL2, byli vybráni čtyři 
tiskaři a já byl hrozně nadšen, že jsem 
byl mezi nimi. Tolik nových funkcí, tak 
rychlá výměna a rychlost stroje 15 000 
archů za hodinu, tomu se říká výzva. 
Školení proběhlo za účasti instruktora 
Z. Kudláčka, který sám během školení 
získával informace, které nám ihned 
také předával. Byl to společný boj, pro-
tože tento stroj byl zde instalován jako 
první v ČR. Tisknout na něm byla pro 
mě pocta. V průběhu následujícího roku 
byl zakoupen druhý tiskový stroj XL106 
(XL1), který tiskl již rychlostí 18 000 ar-
chů za hodinu a v dalším roce mě čekalo 
zaučování na stroji XL106-5+L (H6) – 
první stroj s disperzním lakem. Během 
těchto tří let jsem se snažil natlačit 
do hlavy co nejvíce informací ohledně 
těchto strojů. Když si to tak uvědomuji, 
byly to roky, kdy jsem začal ztrácet na 
hlavě i vlasy, takže jsem svými získaný-
mi vědomostmi vytlačoval pryč i kořeny 
vlasů.

Na přelomu roku 2014/2015 jsem byl 
osloven tehdy hlavním mistrem, Davi-
dem Fronczkem, ohledně pozice tech-
nika tisku. Samozřejmě jsem váhal, ale 
po naléhání Davida a asi třech pivech 
jsem kývl.





15
Můj příběh s FINIDRem začal před 

15 lety. Je to příběh ohromně 
zajímavé a náročné práce při 

rozvoji největší tiskárny knih v České 
republice a je protkán spoustou zajíma-
vých, vážných i veselých historek. Ně-
které z nich mi utkvěly hluboko v paměti 
a o tři z nich se s vámi chci podělit.

Příhoda první: 
Dodnes si pamatuji, jak jsem se dově-
děl, že v nějaké tiskárně hledají člověka, 
který zná cizí jazyky. Nevěděl jsem, na 
jakou pozici, jakou práci, za jakých pod-
mínek, ale protože můj bývalý zaměst-
navatel se dostal do finančních problé-
mů, rozhodl jsem se, že to zkusím.

Na výběrovém pohovoru jsem se setkal 
s korpulentní dámou (bývalá spoluma-
jitelka paní Součková) a dvoumetrovým 
pánem (majitel Jarek Drahoš), kteří 
se mě kromě jiného ptali, jak to mám 
s těmi cizími jazyky. Bez mučení jsem 
přiznal, že německy umím dobře, vždyť 
jsem již mnohokrát tlumočil, anglicky 
se učím a polsky nemám problém se 
domluvit. Po několika větách v polštině 
mi prozradili, že přede mnou byla jiná 
uchazečka, která při dotazu na polšti-
nu s radostí přepnula do „po našemu“ 
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a u toho už zůstala. Neuměla totiž ani 
pořádně česky.

A tak jsem to místo získal. Místo asis-
tenta pana Drahoše. Do mé náplně prá-
ce postupně začalo spadat vše, co bylo 
třeba a co nikdo jiný nedělal. Takové 
maličkosti, jako třeba prodej nemovi-
tosti po uzavřené tiskárně ve Vimperku 
nebo příprava oslav 10. výročí založení 
FINIDRu. Nebo také provádění exkurzí 
dětí a návštěv výrobou.

Příhoda druhá:
Pamatuji si, jak jsem prováděl poprvé 
německy mluvící návštěvu a pyšně jsem 
ukazoval naše strojní vybavení a po-
pisoval, co vše umíme vyrobit. A když 
se návštěva zeptala, jaké typy vazeb 
jsme schopni vyrobit, okamžitě jsem 
si vzpomněl, že jsem se před pár dny 
naučil, jak se označují v knihařině jed-
notlivé typy vazeb a hrdě odpověděl: „V1 
machen wir nicht, aber V2 ja“ (překlad: 
„V1 neděláme, ale V2 ano“). Teprve když 
jsem tuto větu vyslovil a náš německý 
přítel se začal smát, mi došlo, že takto 
označovala německá armáda za druhé 
sv. války rakety, kterými ostřelovala 
Británii.  

Příhoda třetí: 
K mé práci patřilo také cestování, 
tlumočení, prohlídky a testy nejrůz-
nějších strojních zařízení. Jedna z cest 
mířila do Izraele na pozvání firmy HP, 
která prezentovala své stroje Indigo pro 
digitální tisk. To jsem ještě ani netušil, 
jak zajímavé a dobrodružné cestování 
to bude.

Tomáš Roman
bývalý specialista pro výběr nových technologií

Jak jsem letěl
do Izraele
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Večer před odletem, který měl být další 
den ráno v 7:00 hodin z Katovic, jsem si 
chtěl na webu zkontrolovat přestupní 
terminály ve Frankfurtu a najednou 
jsem zjistil, že let Katovice – Frankfurt 
byl zrušen. Nejprve jsem si myslel, že 
se jedná o omyl, vždyť jsem řádně odba-
ven a nikdo se mi neozval. Telefonát na 
letiště mi však nemilou zprávu potvrdil. 

zjistil, že mám nepřijatý hovor z Polska. 
Vytočil jsem tedy číslo hot-line aeroli-
nek a kupodivu jsem se dovolal. Paní na 
druhé straně jsem vysvětlil situaci a ta 
se jala hledat další možnosti. Za deset 
minut mi sdělila, že má pro mě řešení. 
Nepoletím v 7:00 z Katovic, ale v 6:00 
z Krakova a ne přes Frankfurt ale přes 
Varšavu s mezipřistáním v Poznani.

Další hodinu a půl jsem se snažil dovo-
lat do aerolinek LOT, ale bez úspěchu.  

Rozhodl jsem se, že půjdu spát, ráno 
pojedu na letiště a budu neústupně 
požadovat, ať mě nějak dostanou do Tel 
Avivu. I spokojeně jsem ulehl do postele 
a usnul. Asi o půl druhé ráno jsem se 
probudil a při pohledu na mobil jsem 



Rychlý pohled na hodiny (bylo 2:30 ráno) 
a odpověděl jsem paní, že to beru, sbalil 
jsem se, naskočil do auta a vyrazil. 
Venku začalo drobně pršet a já v zatáčce 
před hraničním přechodem v Chotěbuzi 
dostal smyk a najednou auto sedělo 
podvozkem na obrubníku mezi dvěma 
sloupy. Auto se houpalo zleva doprava. 
„Nikam neletíš“, problesklo mi hlavou. 
Nějak se mi podařilo dostat auto zpět na 
cestu a po kontrole pod pouliční lampou 
na hraničním přechodu jsem s úlevou 
zjistil, že autu nic není a můžu pokra-
čovat směr letiště Krakov. Dorazil jsem 
tři minuty před uzavřením odbavovací 
přepážky. „Teď už to bude v pohodě“, 
pomyslel jsem si. Nebylo. Tedy let do 
Varšavy ještě v pohodě byl. 

Ve Varšavě jsem měl čtyři hodiny času, 
a tak jsem zjišťoval, jakým letadlem 
poletím dále. Byl to velký stroj pro 400 
lidí. Trochu jsem znervózněl ve chvíli 
nástupu do letadla, protože na nástup-
ní bráně kromě mě čekali pouze další 
dva cestující. Letuška nás ale uklid-
nila slovy, že dalších asi 397 poutníků 
nastoupí během mezipřistání v Poznani. 
A první část letu jsme mohli strávit 
v první třídě! Po nástupu do letadla 
jsem svůj batoh uložil do přihrádky 
nad hlavou a automaticky jsem provedl 
kontrolu kapes: mobil – mám, kapsičku 
s doklady a kartami – mám, peněženku 
s hotovostí – NEMÁM!!! Letadlo rolovalo 
k ranveji a já začal horečně prohledá-
vat kapsy, sundávat batoh z přihrádky 
a rozhlížet se pod sedadlem, na kterém 
jsem seděl. V tu chvíli jsem si uvědomil, 
že mi peněženka určitě vyklouzla z kap-
sy, když jsem odpočíval v letištní hale.

Letuška, která mě uviděla, jak zmatený 
něco hledám, mě důrazně požádala, ať 
se posadím a vyčkám, až letadlo vzlét-
ne, poté mohu hledat dále. Nic jiného 
mi nezbývalo. Utěšoval jsem se, že se 
jednalo jen o hotovost a karty a dokla-
dy naštěstí mám. Po dosažení letové 
výšky jsem ještě jednou situaci vysvětlil 
letušce, a ta mi řekla, že poprosí pilota, 
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aby zavolal na letiště, zda se peněženka 
nenašla. Aspoň mi nabídla dobré občer-
stvení pro první třídu. 

Při mezipřistání v Poznani se do letadla 
nahrnulo 397 nadšených poutníků, 
kteří cestovali do svaté země. Pře-
sunul jsem se na mé místo na konci 
letadla do 50. řady. Poutníci si povídali, 
zpívali a zjišťovali, zda také půjdu na 
pouť s nimi. Byl to opravdu veselý let. 
Asi v polovině cesty nad Středozem-
ním mořem se ozvalo z reproduktoru 
hlášení v angličtině: „Prosíme pana 
Romana, aby přišel dopředu za letuš-
kou.“ Za potlesku ostatních cestujících, 
kteří sice nevěděli o co se jedná, ale 
nálada byla opravdu výborná, jsem si 
odepnul pás a vyrazil dopředu. Letuška 
mi řekla, že se mnou chce mluvit pilot. 
Otevřely se dveře do kabiny, vyklonil se 
pilot a zeptal se anglicky: „Vy jste ten 
chlap, který ztratil peněženku?“ „Ano, 
ale se mnou můžete mluvit polsky“, 
odvětil jsem také anglicky. „Ale Pan nie 
jest Polakiem?“ „Ne nejsem, ale umím 
polsky.“ „No to wejdź Pan“ pozval mě 

pilot do kabiny, objednal si kafe a další 
hodinu jsem strávil příjemným roz-
hovorem a pozorováním práce pilotů. 
Fakt dřina. Občas přeladili radiostanici 
a hlídali autopilota. Mezi řečí mi sdělil, 
že peněženku na letišti našli. Nikdy se 
ke mně zpátky ale nedostala.

Konference HP byla skvělá, se spous-
tou technických informací, návštěvou 
továrny na výrobu strojů i barev, exkurzí 
do několika tiskáren i prohlídka Jeruza-
léma. Vše natěsnáno do tří plných dnů. 
Poslední večer před odletem (měl být 
v 5:00 ráno dalšího dne) se k nám začaly 
dostávat zprávy, že na Islandu vybuchla 
nějaká sopka a že jsou omezeny lety za 
oceán. Účastníci konference z USA a Ka-
nady začali být během večeře celkem 
nervózní a pořád někam telefonovali. Já 
byl klidný, Česká republika a Němec-
ko, jsou naštěstí v Evropě. To nebude 
problém. 

Po skvělé večeři jsem si sbalil věci 
a v 1:00 ráno vyrazil na letiště. Na 
odletové tabuli jsem se ubezpečil, že 
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náš let do Frankfurtu je řádně v plánu. 
Po absolvování důkladné bezpečnostní 
kontroly jsem se znovu mrknul na tabuli 
a u mého letu stálo – OPOŽDĚN. To ne, 
pomyslel jsem si, stačilo, že cesta sem 
byla hodně zajímavá, teď ještě zpátky. 
Čekání se vleklo, informace, zda pole-
tíme, nikdo neměl. Až po dalších šesti 
hodinách se ozvalo hlášení: „Cestující 
do Frankfurtu se dostaví k nástupu.“

„Hurá, letíme“, zaradoval jsem se. 
V letadle jsem se pohodlně posadil 
a usnul, však jsem také celou předchozí 
noc nespal. Po probuzení na monitoru 
přede mnou svítila cílová destinace 
Mnichov. Let byl přesměrován. Letiště 
ve Frankfurtu už žádné lety nepřijímalo.
Přistáli jsme v Mnichově a já se prodral 
do letištní haly. Opravdu prodral, na 
letišti to hučelo jako v úlu a u všech pře-
pážek leteckých společnosti byly fronty, 
jako kdyby něco dávali zadarmo. Stačilo 
třičtvrtě hodiny počkat a byl jsem u pře-
pážky Lufthansy, kde jsem vysvětlil, 
že jsem měl letět do Frankfurtu a pak 
pokračovat do Krakova, a požádal, ať 
mě tedy dostanou do Krakova.
„Do Krakova neletíme“, zněla odpověď.
„Tak mě vezměte do Katovic.“
„Ani do Katovic neletíme.“
„Tak aspoň do Prahy nebo do Vídně“, 
řekl jsem.
„Ani tam už neletíme.“
„A kam ještě létáte?“ zeptal jsem se.
„Nikam, letiště je už pro odlety uzavře-
no.“
„To nemůžete říct rovnou? A co mám 
dělat?“
„No můžete přenocovat v hotelu a če-
kat, až se opět otevře letový provoz, 
nebo třeba jet vlakem. Nádraží je o pa-
tro níže.“

„Přece tady nebudu kysnout přes 
víkend“, pomyslel jsem si a vyrazil 
na nádraží v suterénu letištní haly. 
Cestování vlakem je přece taky fajn. 
Při pohledu na přepážky mi ale ztuhnul 
úsměv na rtech. Od všech přepážek se 
vinula fronta až za vzdálený roh a ani za 

šeřit. To nebyl nejlepší čas na stopování. 
Najednou jsem před námi uviděl malé 
osobní auto s brněnskou espézetkou, ve 
kterém byli jen dva starší lidé. Jak jim 
ale ve 130 km rychlosti dát vědět, že po-
třebuji přibrat směr Praha? Můj mozek, 
který už více než 36 hodin nespal, začal 
usilovně pracovat a já na kousek papíru 
napsal Praha s úmyslem auto předjet 
a vystrčit papír z okna. Ve stotřicetiki-
lometrové rychlosti. Místo okna jsem 
otevřel dveře. Řidič za mnou se leknul 
natolik, že skoro naboural. Rychle jsem 
dveře zavřel a papír připlácnul na sklo. 
Řidič vedlejšího auta přikývnul a po 
pár kilometrech jsme odbočili na malé 
odpočívadlo. 

Manželský pár si vyslechl moji prosbu 
o odvoz alespoň do Prahy, kam už mířila 
autem moje úžasná žena. Pán se podí-
val na mé kufry a řekl, že není problém 
se mnou, ale s mými zavazadly. Záhy 
jsem pochopil. Na zadních sedadlech 
spala jejich náctiletá dcera a kufr auta 
byl samozřejmě plný. Nezbývalo než 
vzít kufr na kolena, batoh dát pod nohy 
a takto poskládaný na zadním sedadle 
vozu Kia Ceed, vyrazit směr Praha. 
Zbytek cesty už byl celkem v pohodě. 
Rodinku jsem pozval na hamburger 
u McDonalds za Prahou a pak si pře-
stoupil do auta k mé ženě a kamarádovi, 
kteří pro mě přijeli. 
Cesta to byla opravdu dobrodružná, 
nicméně jsem se dostal domů z Izraele 
podstatně rychleji než jeden náš kolega, 
který zůstal díky sopce Eyjafjallajökull 
trčet s dodavatelem papíru ve Španěl-
sku. 

Ve FINIDRu jsem postupně přešel z asi-
stenta jednatele přes vedoucího údržby 
až na specialistu pro výběr nových tech-
nologií a podporu výroby a údržby. Dělal 
jsem už skoro všecko. A nikdy to nebyla 
nuda. Jsem vděčný za to, že jsem mohl 
být součástí největšího výrobce knih 
v Evropě.

ním jsem neviděl její konec.
Tak vlakem to nepůjde. Otočil jsem se. 
Za mnou bylo knihkupectví. A v knih-
kupectví jsou přece mapy! Rozpomněl 
jsem se na mladá léta, rychle zaběhnul 
dovnitř, koupil mapu Německa a vyrazil 
na stopa. No skoro. Nejprve jsem se 
musel nějak dostat z letiště na nejbliž-
ší dálnici směr Rozvadov. Zvolil jsem 
taktiku TAXI. 

Kousek za terminálem se o svůj vůz 
opíral znuděný taxikář, a tak jsem 
se zeptal, zda je volný. Otázal se na 
oplátku, kam jedu. Když jsem řekl, že 
do Prahy, rozsvítily se mu oči a na tváři 
rozhostil široký úsměv. Ale jen na chvíli, 
než jsem mu vysvětlil, že s ním se po-
třebuji dostat jen na asi 15 km vzdále-
nou benzinku na nájezdu na dálnici. Na 
dálnici byla zácpa a auta jen tak krokem 
pomalu popojížděla. Postavil jsem se 
na výjezd z benzinky a začal na kousek 
papíru psát nápis REGENSBURG. Ještě 
jsem ho ani nestihnul dopsat, když tu se 
z jednoho auta na dálnici ozvalo němec-
ké volání:
„Kam jedeš?“ „Do Regensburgu a pak 
do Prahy“, odvětil jsem asi dvacetileté-
mu mladému muži ve starém Renaultu. 
„Já jedu do Norimberku, ale pár kilo-
metrů tě mohu vzít“. A tak jsem za pár 
minut seděl v autě, šinul si to rychlostí 
závodního šneka po dálnici v zácpě 
a povídal si s německým mladíkem. 
V tom se z rádia ozvalo: „Na dálnici 
z Mnichova do Norimberku je zácpa 
v délce 20 km, zpoždění jednu a půl 
hodiny“. Podíval jsem se na řidiče a ze-
ptal: „Nemáš to rychlejší domů přes Re-
gensburg? Sice je to dál, ale bez zácpy.“ 
„Ja, ja“, prohlásil a začal se rozhlížet, 
jak se dostat z dálnice. Nejbližší sjezd 
byl několik kilometrů daleko… Po pár 
minutách uviděl souběžně vedoucí polní 
silnici a místo bez svodidel. A už si to 
namířil přes trávu a příkop pryč z dálni-
ce. Prokličkovali jsme několika vesnice-
mi a najeli na dálnici směr Regensburg. 
A já začal přemýšlet, jak dál. Byl duben 
pozdě odpoledne, pomalu se začínalo 





Moje první zkušenost ve FINIDRu 
byla před 17 lety, když jsem 
nastoupil na svou první brigádu. 

Tiskárna nebyla ještě zdaleka tak velká 
jako dnes a já jsem netušil, že to bude 
v budoucnu moje práce.

Na stálo jsem nastoupil v roce 2005 na 
pozici strojník knihařských strojů. Jako 
vyučený kuchař, který vařil převážně 
obědy a meníčka v třinecké restauraci 
Čarodějky, jsem neměl o výrobě ani po-
nětí a vše bylo pro mě úplně nové. Začal 
jsem na trojřezu Wohlenberg, o dva roky 
později jsem přesídlil na nový trojřez 
Kolbus a za další rok jsem čelil výzvě 
stát se strojníkem této nové linky. 

Nové věci mě vždy bavily, takže v násle-
dujících letech jsem se naučil pracovat 
i na dalších strojích. Potěšilo mě, když 
jsem v roce 2014 od Tomáše Romana 
dostal nabídku podílet se na výběru no-

90

vého trojřezu. Společně jsme navštívili 
tři velké výrobce, a to Müller Martini, 
Kolbus a Wohlenberg. V autě jsme vezli 
plný kufr knížek různých formátů a ší-
řek, včetně těch problémových a s žád-
ným z výrobců jsme se nemazlili. 

Po všech náročných zkouškách a tes-
tech na plné čáře vyhrál trojřez firmy 
Müller Martini a dnes stále vím, že jsme 
lépe vybrat nemohli. V praxi se nám 
tento stroj velice osvědčil a po krátké 
době se koupil druhý. 

Ve firmě je mnoho možností kariérního 
růstu a i mě bylo nabídnuto několik 
vyšších pozic. Zůstal jsem ale věrný 
práci u strojů, která mě naplňuje. Práce 
mě ještě nezačala nudit, protože se 
stále děje něco nového a technologie jde 
rychle kupředu a já mám možnost stále 
se učit něco nového a být mistrem ve 
svém oboru.

14Být mistrem
ve svém oboru

Josef Lukšo
týmový strojník knihařských strojů





INVESTICE

„Pro člověka, který chce a má vědomosti, 
není nic nemožné.“

Tomáš Baťa
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Firemní zpravodaj tiskárny FINIDR poprvé vyšel 
v dubnu roku 2005 pod názvem FINIDR NEWS a měl 
celkem čtyři strany. Takto se však jmenovalo pouze 

první číslo.Další zpravodaje pak už hrdě nesly název 
Finidrak, přičemž v logu byl od července 2005 červený 
dráček. S příchodem nového loga tiskárny FINIDR dostal 
v červnu roku 2006 i drak novou, modernější podobu. 
Vyobrazení dráčka jsme pak opustili v roce 2010, ale ná-
zev Finidrak čtenáře doprovází dodnes. Na svých prvních 
12 stran se zpravodaj dostal ve stejném roce 2010. Počty 
stran se od té doby více než ztrojnásobily. Připomeňme 
si jeho podobu v obrazech.

FINIDRAK2005–2018
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1. číslo firemního zpravodaje 

Úspěch na trhu

„ i tanci se netančí
 jen nohama, ale i hlavou…“

Nové stroje
ve FINIDRu

z á ř í
2011

á

Finidrak

Leťte s námi na Hawaii!
„Když počítač „neposlouchá“,

je problém většinou někde mezi
klávesnicí a židlí…“

prosinec

2011

o í a a

F a
Obchodní výsledky a bilancování

Hravá FINI-MIKU-ŠOU

99
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QQ

Vaše šťastná karta
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KK

Vaše šťastná karta
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AA

Vaše šťastná karta

ř z

2012

la í   l  

í o   a 

F a

o o o : á á

ř z

2013

T ec hnolog ic ké  novinky

S trateg ie 2013

Finidrak

Příloha: á í ář

 o l  o í a

Sl av í m e 20 l et

J a rní  inspira ce

„Ke k  a kolo jdou per ektně dohromad “

T ý m o v á p rác e

č e r e n
2013

Strategie a její  p ro s az o v ání

Pr zkum n zor  zamě tnan

Finidrak

Příloha: a o án a

... m j pra idelný port je „ au in “

B u s ines s  tý m y

L etní  náp ady

Neuk zněný talent

T h e L o ndo n B o o k F air

á í
2013

I podnik m že ýt hlý

ezin rodní er k t RA

Finidrak

Příloha: o raní

„FINIDR tempo“ ro te ...

F I N I D R  ve F r an kf u r t u

o i ní p
... lyže i na no á

Fini rá ká or ká rá a

Den otevřen  veří

prosinec
2013

Jaká je naše Strategie?

Finidrak

Příloha: Vánoční inspirace

„Každý Štědrý den je pro mě nezapomenutelný.“

FINIDR Akademie

Bezva akce

Zobání pro ptáčky
... třeba bubliny

Strategie 2015

FINIDR pro život

2012

I nvestujeme do kvality

„ T eq uilla a mañ ana...“

o  l a o a a

F a

Pla   řílo : 

z á ř í

2012

  o  o í

o al a ho o

Poh o  l

F a

o o o : B arvy podz imu

prosinec

2012

Nejlepší dodavatel roku 2012

Kolik profesí umíš ...

200.miliontá kniha

Finidrak

Příloha: Jmenovky na dárky
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Vaše šťastná karta

SVĚT KNIHY PRAHA
2016               12. – 15. května 2016

Srdečně Vás zveme
na 22. mezinárodní knižní
veletrh a literární festival
do stánku naší tiskárny.

Najdete nás v pravém křídle
Průmyslového paláce
ve stánku P 206.

Čestným hostem veletrhu:
SEVERSKÉ ZEMĚ

Témata:
 Fenomén krimi
 Město jako literární kulisa

Otevírací doba:
12. - 14. května - 9:30 – 19:00 
15. května - 9:30 – 16:00

Výstaviště Praha - Holešovice

www.FINIDR.cz

01

2016

Nová hala

Zaměstnanec Fair play

„Aby lidé
zůstali lidmi...“

Finidrácký den 2017
řij te na tradiční

Finidrácký den
do resortu ová olana.

l u n te si svou záložku,
a  nezapomenete,
že v s tu 0. června 0 7
to vše vypukne.

ěšíme se na Vás!

(Vstup pouze pro přihlášené zaměstnance a jejich rodiny.)

01

2017

F N K  N
10. 6. 2017

es rt N vá lana

0

0

0 4

10. - 1 . května  2018
staviště raha  olešovice

e tn  ho t veletrhu zrael
mata  omiks, řevratn  . století

av tivte n na stánku
naší tiskárny 20 , v prav m křídle 

růmyslov ho paláce.

ě íme e na .

www.FINIDR.cz

01

201824. mezinárodní knižní 
veletrh a literární estival

Navštivte v březnu
knižní veletrhy

Tradice od roku 1970
25 000 návštěvníků ze 124 zemí světa
25 000 odborníků z různých oblastí
               knižní kultury

Počátky veletrhu spadají do 17. století
200 000 návštěvníků

04

2016

Naše výhody

Den otevřených dveří

Pirožky a pelmeněLeipziger 
Buchmesse

newsletter
VŽDY KVALITNĚ A VČAS1 / 2015

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

Vážení obchodní partneři, 
máme tady jaro a s ním první letošní číslo newsletteru z naší tiskárny, který je ve znamení dvou 
ocenění, jednoho splněného snu a produktové novinky. 
Přejeme Vám dny zalité sluncem a inspirací.

Potah  
Curious Touch
Rádi Vám představujeme potah 
se sametovým povrchem, díky 
kterému získá Vaše kniha smyslný 
rozměr. Potah Curious Touch si 
můžete vybrat ve více barevných 
variantách. Když navíc přidáte 
parciální lak nebo ražbu, výsledek 
bude dokonalý. Sáhněte si a ucítíte 
ten rozdíl…

Evropská ocenění
Velmi si vážíme Vaší důvěry, díky které můžeme 
společně s Vámi vytvářet krásné knihy. 

Státní cenu udělenou za nejkrásnější knihu 
Rakouska získala kniha „Museum der Träume“, 
kterou jsme měli tu čest tisknout pro naklada-
telství Brandstätter.

Mezi nejkrásnější knihy 5. ročníku soutěže 
International Creative Media Award organizova-
né International Editorial-Design and Research 
Forum získala bronzové místo v kategorii Art 

Books kniha „Listy Oĺge“, 
kterou jsme měli tu čest 
tisknout pro Vydavateľstvo 
Slovart. 

Nakladatelstvím a auto-
rům gratulujeme a přejeme 
mnoho dalších úspěchů.

Vozíček Klárce
Záleží nám na okolí, ve kterém působíme a pravidelně se věnujeme také charitativní činnosti. Vždy 
se snažíme podpořit nebo pomoci konkrétním projektům a jednotlivcům. Na konci měsíce ledna náš 
tým FINIDR pořídil třináctileté slečně Klárce Hospůdkové elektrický vozíček, který jí usnadní život. 
Věříme, že sny se mají plnit.

FINIDR, s.r.o.

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

04

2017

04

2017

Hrajeme tradičně:

Pozvánka
na 6. ročník � remní ligy

BOWLING

BADMINTON

KDY: od ledna 2018

KDE: Sportovní a společenské středisko 
     Bowling a Squash 
     Svojsíkova alej, Český Těšín

KDY: od ledna 2018

KDE: tělocvična Albrechtovy střední školy 
     ul. Tyršova, Český Těšín 

Jaké jsou podmínky?
  poplatek 50 Kč / osoba
  u badmintonu si vezmi vlastní pálku  
  

Jaké jsou podmínky?
    

04

2018

Přijďte s námi oslavit 25. výročí tiskárny FINIDR 

„Velká párty ve FINIDRu“
Firemní večírek ve stylu 20. let pro naše zaměstnance pořádáme dne 2. 3. 2019 

na téma

„Velký Gatsby“
Už teď se můžete těšit na:

»  kapelu MIRAI  «
»  light art show Alexe Dowise  «

»  casino, ruletu, black-jack nebo bingo  « 
»  magické zrcadlo  «

»  tombolu  «

 Více prozradíme na začátku února. Těšíme se na vás.

Chcete vidět
nejmodernější
výrobu knih?

Srdečně Vás zveme na

Den otevřených dveří
u příležitosti představení nové výrobní haly

KDY:

v sobotu 5. listopadu 2016 od 9 do 17 hodin

PROGRAM:

Komentovaná prohlídka provozem tiskárny

Představení nové haly, výrobní prostor 14.000 m²

Aktuální nabídka volných pracovních míst

Zábavný program pro děti i dospělé

Neváhejte a navštivte se svou rodinou
a známými naši tiskárnu knih. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Tým tiskárny FINIDR

Kapacita prohlídek je omezená.
Rezervujte si, prosím, čas prohlídky, který Vám nejlépe vyhovuje. Svou účast, prosím, potvrďte na adrese
http://www.fi nidr.cz/dod nebo na recepci tiskárny FINIDR osobně či telefonicky, tel.: 558 772 233.
Vstup zdarma. Vhodné pro děti od 6 let v doprovodu dospělých.

03

2016

Nové stroje, nové možnosti

Eko energie

„Nic nám nechybí ...“

žíme tradici Těšína

03

2017

Srdečně Vás zveme na již 7. ročník mikulášského odpoledne

FINI MIKU ŠOU
KDY:   středa 29. 11. 2017  od 16:00 hodin

KDE: kulturní dům v hotěbuzi

PROGRAM:
imní království  

přestávka, občerstvení
mikulášská nadílka

POZOR:
věk dě  2  10 let
omezená kapacita 

ší e se na ás

www.FINIDR.cz

FINI MIKU ŠOU
2018
Pro naše zaměstance a jejich ratoles� 
opět připravujeme tradiční

zimní radovánky
s Mikulášem,
které se budou konat

dne 29. 11. 2018.

Už teď se těšíme na:
 Mikuláše a jeho pomocníky
 zábavný program
 sladkou odměnu pro ty nejmenší

Více informací prozradíme
v průběhu října.

Těšíme se na vás.

ŠOU

Pro naše zaměstance a jejich ratoles� 

03

2018

19. - 2 . října 2016 ve Frankfurtu nad Mohanem

Nejv tší knižní veletrh na sv t  se blíží
a my ás srdečn  ve e do stánku naší ti skárny,
najdete nás v hale 4.0.
etošním čestným hostem je Vlámsko a izozemsko.

ěšíme se na Vás ve Frank urtu.

7.000     vystavovatelů

9.900
275.000     návštěvníků

 dní
 výstavních hal

 akreditovaných novinářů
 a bloggerů

www.FINIDR.cz
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2016

Nová hala

Zaměstnanec Fair play

„Aby lidé
zůstali lidmi...“

01

2016

Nová hala

Zaměstnanec Fair play

„Aby lidé
zůstali lidmi...“

02

2016

Nejkrásnější knihy

Certi� kace FOGRA

„Proč nebýt po otci?“

02

2017

Knižní veletrh  11. - 15. října 2017

Naši ti skárnu najdete v hale č. 4.0 ve stánku F 37

Srdečně všechny zveme! www.FINIDR.cz

Víte, že:
se veletrh koná v německém Frankfurtu nad Mohanem
a je největším knižním veletrhem na světě s mezinárodním
obchodním i kulturním přesahem?

je pořádán každoročně přibližně v polovině října
už od roku 1949?

trvá pět dní (středa až neděle), přičemž první tři dny
je otevřen pro odborné návštěvníky. O víkendu se
otevírá i široké veřejnosti . 

se konal v roce 2016 nejen na samotném výstavišti ,
ale přidaly se i okolní podniky s bohatým kulturním
programem?

se veletrhu každoročně zúčastní více než 277 000 návštěvníků
a 7 100 vystavovatelů z více než 100 zemí?

Novinky a speciality z naší produkce
představíme klientům v hale číslo 4.0
na stánku F37. 

Děkujeme všem zaměstnancům,
kteří se na produkci podílí.

69 let existence veletrhu

7000 vystavovatelů

286 000 účastníků

137 zemí světa

5 dní trvání

22 let naši účasti

www.FINIDR.cz

          Knižní veletrh
     ve Frankfurtu
  nad Mohanem
10. - 14. října 2018

02

2018

101





Ve světě probíhá krize, která je 
největší za posledních 80 let. 
Všude je velká nejistota a je nám 

jasné, že dlouhodobě přežijí jen ti nej-
lepší. Lékem na tento stav je najít cestu, 
jak vyrábět kvalitněji, rychleji a k tomu 
také výrazně levněji. 

Zaměřujeme se na nové technologie 
v oblasti tisku i knihařiny. V tiskařině se 
jedná zejména o zušlechťování tiskovin 
v oblasti povrchové úpravy. V knihařině 
potom šlo především o tvarové vyseká-
vání knih. V roce 2009 se stává jediným 
majitelem tiskárny Jaroslav Drahoš. 
Aktivně se účastníme kampaně Celé 
Česko čte dětem, akce, která podporuje 
pravidelné předčítání dětem. Věříme 
v podporu mládí. Věříme v to, že krása 
čteného slova rozvíjí paměť a předsta-
vivost, učí myšlení a utváří pevné pouto 
mezi rodičem a dítětem. Věříme, že tato 
podpora má velký smysl. 

Rok 2009 jsme zakončili vánočním 
večírkem, který  se uskutečnil v KaSS 
Střelnice. Příchod svátků klidu a míru 
oslavovalo na 230 zaměstnanců. Zlatým 
hřebem programu, kromě výborného 
rautu, bylo vystoupení Mažoretek z Hor-
ní Lhoty. Tyto dámy měly v průměru 63 
let, ale přesto, nebo možná právě proto, 
nám všem vyrazily dech.  

Po změně, která nastala ve vlastnické 
struktuře, následují velmi rychle další 
změny. Začala razantní revize portfolia 
klientů.  Změny se týkaly především 
domácího trhu. Takto uvolněné výrobní 
kapacity se nám velmi rychle podařilo 
pokrýt bonitními zákazníky na západo-

těm, jejichž utrpení nám není lhostejné. 
Začátkem roku se každý z nás mohl 
zapojit do sbírky zorganizované na 
pomoc obětem postiženým ničivým 
zemětřesením na Haiti. Zaměstnanci 
společně vybrali 30 450 Kč a tuto částku 
tiskárna doplnila o dalších 50 000 Kč. 
Celkem jsme tedy na účet charitativní 
organizace o.s. ADRA zaslali 80 450 Kč, 
které pomohly k nákupu potravin, polní 
nemocnice, léků, generátorů a jiných 
dalších potřebných věcí.

Stále chceme růst, chceme také, aby se 
o nás ještě více vědělo. Účastníme se 
pro nás již tradičních a velmi důleži-
tých knižních veletrhů s regionálním 
i světovým věhlasem. V průběhu roku 
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evropských trzích. Díky systematickému 
plánu akvizic se nám dařilo v zahraničí 
získávat nové bonitní klienty. Vstoupili 
jsme na francouzský trh a reakce na-
kladatelů potvrdily, že naše rozhodnutí 
bylo správné.

Řada přišla také na novou image tiskár-
ny. Nové logo i marketingové materiály 
přispěly k podstatnému zviditelnění 
zejména na trzích západní Evropy, což 
se následně projevilo nejen nárůstem 
tržeb. Zároveň s novým logem dostal 
také náš firemní zpravodaj novou tvář 
a znásobil počet stran ze čtyř na dva-
náct. I přes mnoho práce jsme schopni 
pozvednout své myšlenky nad každo-
denními starostmi a společně pomoc 

2009–2014Jsme evropským hráčem
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jsme zavítali do Londýna, Birminghamu, 
Frankfurtu, do Švýcarska, Vídně, na 
Slovensko nebo do matičky Prahy na 
tradiční Svět knihy. Rok 2011 je pro tis-
kárnu FINIDR doposud nejúspěšnějším 
rokem v dosavadní historii společnosti. 
Byl to pro nás další růstový rok, kdy 
jsme meziročně vyrobili o 23 % kusů 
knih více v porovnání s minulým rokem. 
Tento nárůst jsme realizovali především 
v klíčových zahraničních teritoriích 
(Německo, Francie, Slovensko a Velká 
Británie). Objem exportu představoval 
v roce 2011 okolo 75 % z celkových 
tržeb společnosti. 

V práci trávíme třetinu našeho života 
a všem nám záleží na pracovních pod-
mínkách a místě, kde žijeme a pracu-
jeme. Každý den ovlivňujeme své okolí 
tím, jak se chováme. Utváříme tím po-
vědomí o naší tiskárně. Nově zavedený 
Etický kodex je jedním z nástrojů, díky 
kterému jsou naše pravidla pro jednání 
a chování v naší tiskárně jasná každé-
mu. Věříme, že v dlouhodobém horizon-
tu se vyplácí ctít morální zásady, a to 
nejen v podnikání, ale i ve všech jiných 
oblastech včetně osobního života.

V prosinci jsme také uspořádali nultý 
ročník Mikulášské šou pro děti, kterou 
jsme hravě nazvali FINI-MIKU-ŠOU. 
Akce tohoto typu byla v naší tiskár-
ně novinkou a záhy se z ní však stala 
tradice, která pokračuje do dnešních 
dní. V současné době se jí účastní každý 
rok přibližně 300 zaměstnanců se svými 
ratolestmi.

Jsme na trhu již necelých 17 let a bě-
hem této doby odešlo do důchodu z řad 
našich zaměstnanců několik desítek 
žen a mužů. Zůstáváme však s nimi stá-
le v kontaktu. Na podzim jsme bezmála 
třicet z nich přivítali zpět v tiskárně 
na přátelském setkání s majitelem. 
Na programu byla prohlídka celého 
provozu, aby měli možnost na vlastní 
oči posoudit, co vše se od jejich odchodu 
změnilo a mohli si společně zavzpomí-
nat. 

Dosáhli jsme plnoletosti! Během 
uplynulých osmnácti let se díky lásce 
k řemeslu a pracovitosti nás všech stal 
z tiskárny přední výrobce knih v měkké 
a pevné vazbě v Evropě. Za dobu své 
existence jsme vytiskli 50 000 titulů 
knih a vyrobili jsme 200 mil. kusů pu-
blikací. V tomto roce jsme také založili 
naše vlastní interní vzdělávací centrum 
FINIDR Akademie. Jeho cílem je rozvoj 
dovedností a znalostí všech našich 
zaměstnanců prostřednictvím našich 
specialistů přímo z praxe. Účelem je, 
aby noví i stávající zaměstnanci znali 
procesy napříč celou firmou. Díky této 
vzájemné aktivitě se posílila i spoluprá-
ce mezi jednotlivými odděleními.

Jsme hrdi, že naše řemeslo navazuje 
na dvěstěletou polygrafickou tradici 
v našem regionu. Naším cílem je vzbu-
dit u mladé generace zájem o tiskař-
ské řemeslo. Chceme ukázat, jak jsou 
šikovné ruce všech zaměstnanců při 
výrobě knihy důležité. V průběhu celého 
roku provádíme exkurze žáků základ-
ních a středních škol nejen z Českého 
Těšína a okolí, ale také ze zahraničí. 
Během zhruba hodinové prohlídky se 
studenti seznámí s historii naší tiskárny 
a získají ucelenou představu o tom, jak 
se vyrábějí knihy. 
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Výjimečnou a zásadní investici roku 
2012 je instalace nového tiskového stro-
je Heidelberg Speedmaster XL106-8-P. 
Je to investice do tiskového stroje, který 
je na trhu absolutní jedničkou. Pro-
duktivita a kvalita je díky této investici 
zásadním způsobem posunuta dopředu. 
V ten samý okamžik investujeme do 
zavěšovací linky Kolbus BF 530, des-
kovačky Kolbus DA-270, ražby knižních 
desek Kolbus PE 312, baličky Kallfass 
Universa 500 Servo, řezačky lepenky 
Roda Idealgandria 130 a bigovacího 
stroje Petratto BatFold.  Je to velká 
investiční smršť, která ale posouvá 
FINIDR na vrchol polygrafie a umožňuje 
konkurovat těm nejlepším v oboru.

Mimořádně nás také těší, že jsme v té 
době získali  ocenění „Nejlepší dodava-
tel roku 2012“ od holandské společnosti 
Real Concept Group, se kterou již něko-
lik let spolupracujeme. Výběr nejlepšího 
dodavatele probíhal hned v několika 
ukazatelích, které jsou vyhodnocovány 
– rychlost nabídek, kvalita produktu, 
zákaznický servis a další. Uspěli jsme 
v konkurenci tiskáren z Holandska, 
Německa, Turecka, Číny, Polska aj., což 
bylo pro nás velkým oceněním za naši 
každodenní práci.

O tom, že se dokážeme společně také 
dobře bavit a trávit čas i mimo práci, 
svědčí nespočet firemních akcí, kterých 
se v průběhu roku v hojném počtu 
účastníme. Připomeňme si, kde jsme se 
všude setkávali:  turnaj v piškvorkách, 
pouštění draků FINIDRAKIÁDA, karne-
val s velikonočním tvořením, vánoční 
oldies party, firemní liga v badmintonu 
a bowlingu, horské túry či výšlapy na 
kole, pohádková neděle s FINIDRem 
a tradiční setkání bývalých zaměstnan-
ců, kteří odešli do důchodu. 

Každý den již v té době putuje z naší 
tiskárny průměrně 20 titulů do různých 
zemí, v několika jazycích, v rozmani-
tém provedení. Průměrně 60 000 knih 
denně se vydává do světa k zákazníkům 
a čtenářům. Náš modernizovaný stro-
jový park jsme doplnili druhým špičko-
vým osmibarvovým tiskovým strojem 
Heidelberg XL106-8P 18k. Tento stroj 

oproti předešlému roku.  Za to, že jsme 
na trhu již 20 let, vděčíme především 
přízni našich klientů. Jako poděko-
vání za důvěru a věrnost jsme pro ně 
připravili večírek v krásné stověžaté 
Praze. V průběhu celého večírku mohli 
hosté lepit svá přání či poděkování na 
připravený „Strom vzkazů“. Ty byly ne-
jen krásné, ale měly i další podtext. Za 
každý vzkaz, který se dostal na strom, 
daroval FINIDR 20 EUR na výstavbu ško-
ly v Etiopii, kterou zajišťovala organiza-
ce Člověk v tísni, o. p. s. Naše tiskárna 
tak přispěla na výstavbu školy v Etiopii 
částkou 80 000 Kč a dárcovský šek 
převzala přímo na večírku paní Tereza 
Inková, zástupkyně organizace Člověk 
v tísni. 

V Českém Těšíně jsme k 20. výročí
FINIDRu uspořádali pro širokou veřej-
nost Den otevřených dveří.  Naši tis-
kárnu navštívilo celkem 650 zvídavých 
návštěvníků z našeho okolí. Mimo to, že 
jsme dále investovali do strojů, mnohem 
více jsme však investovali do oblasti 
vzdělávání našich zaměstnanců. Jsme 
přesvědčeni, že investice do vzdělání 
jsou klíčové a neméně důležité jako 
investice do strojního vybavení.
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vajícím i novým klientům přiblíží, jaké 
technologie u nás máme a jak vypadají 
jednotlivé stroje včetně popisků ve 
všech pěti jazycích. 

Stále také pracujeme na zlepšování 
kvality. Získali jsme jako druhá tiskár-
na v České republice a 104. na světě 
certifikát kvality ofsetového tisku PSO 
(Process Standard Offset) od meziná-
rodní certifikační autority, švýcarské 
společnosti UGRA. PSO certifikace patří 
mezi nejprestižnější oborová hodnocení 

se rozhodli kromě investic do strojové-
ho parku a vzdělávání také uvolnit část 
financí do nové propagace. Jako první 
přišly na řadu naše webové stránky, 
kterými se prezentujeme v pěti jazycích 
na internetu. Také jsme natočili 15 videí 
z naší tiskárny formou krátkých shotů 
jednotlivých strojů a imagové video 
o naší tiskárně, kterým se prezentuje-
me nejen na webu, ale i na veletrzích. 
Video jsme také zakomponovali do 3D 
layoutu výroby, což je zjednodušený 
pohled na naši halu, který našim stá-

a dosažení certifikátu je zárukou nej-
vyšší kvality našich procesů od obchod-
ního úseku přes prepress studio, CTP až 
k samotnému tisku. Kromě správnosti 
procesů byly auditovány také nastavené 
parametry a odborné znalosti pracov-
níků.

Rok ve znamení čtrnáctky byl pro naši 
společnost velmi náročný, také mimo-
řádně úspěšný, a to v mnoha oblastech. 
V tomto roce slavíme 20 let od založení 
tiskárny a zároveň rosteme o 20 % 

s tiskovým formátem 106 × 75 cm je 
schopen vyrobit 18 000 oboustranně 
potištěných archů za hodinu. Stroj 
je vybaven maximální automatizací, 
in-line měřením barevnosti v průběhu 
tisku, plnou komunikací s prepress 
oddělením. Je také vybaven extrémně 
rychlou výměnou tiskových forem. Dva 
tyto nejmodernější stroje nemá v České 
republice v dané době žádná z tiskáren.

Zaujmout nové klienty je čím dál složi-
tější a konkurence je velká. Proto jsme 
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Do FINIDRu mě přivedla touha 

poznat něco nového. Lákalo mě 
prostředí knih i zázemí velké 

české firmy. Nastudovala jsem si o něm 
maximum informací, chtěla jsem ve vý-
běrovém řízení uspět. Měla jsem letité 
zkušenosti i odpovídající praxi, postou-
pila jsem do 2. kola na pozici asistentky 
majitele a měla s ním osobní pohovor. 
Ti z vás, kteří jste se setkali s panem 
Jaroslavem Drahošem, mi dáte za 
pravdu. Vyzařuje ohromné charisma 
a jeho 196 cm výška vzbuzuje přirozený 
respekt. Vybral si mě. Společné začátky 
jsme neměli snadné. Přece jen nějakou 
dobu trvalo, než jsem si získala jeho 
důvěru, než jsme našli společnou řeč 
a prvotní křeč z ohromného šéfa se po 
několika měsících vytratila. 

Starala jsem se o jeho program, agen-
du, organizovala akce a mnoho dalšího. 
Když bylo potřeba zabrat, plnit úkoly 
na poslední chvíli, dělat změny a rychle 
se rozhodnout, věděla jsem, že všech-
no zvládneme. Mám výhodu srovnání 
s mými předchozími zaměstnavateli 
a ve FINIDRu se cítím dobře, je to moje 
srdcovka. Časem jsem získala pře-
hled o strojích ve výrobě, rozvoji firmy 

jako udělala jaký průšvih, že tě sesadi-
li? Nebo tě povýšili?“. Marketing jsem 
dělala už na pozici asistentka majitele, 
ale skloubit obě činnosti, dělat je pocti-
vě a nezbláznit se z toho, dlouhodobě 
nešlo. Tak jsem si vybrala a pan Drahoš 
mi dal důvěru a možnost se rozvinout 
zase v jiné oblasti. Zaměřila jsem se na 
to, co mě zajímalo. Ráda za sebou vidím 
výsledek své práce. Pokud se povede, je 
to odměna. Velmi ráda vzpomínám na 
organizování veletrhů, akcí pro naše
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a produktových novinkách, kterými se 
právem chlubíme. Líbí se mi, že když je 
potřeba pomoct ve výrobě, tak jdou lidi 
z kanceláří a táhneme za jeden provaz. 

Když jsem v roce 2009 nastupovala, 
měli jsme 300 zaměstnanců a od té 
doby se počet lidí téměř zdvojnásobil. 
Obrat firmy se zvětšil taky více než 
dvakrát. Příjemně mě překvapilo, když 
jsme v roce 2016 spočítali, že u nás 
vyrobené knihy putují do 45 států celého 
světa. 

Je pro mě osobně velmi důležité pro 
koho pracuji, filosofie firmy, také pra-
covní prostředí a jak si mě váží. Je tady 
běžná úcta k bývalým zaměstnancům, 
pro které se pořádají akce, mikulášské 
besídky pro děti zaměstnanců, pomoc 
při řešení finančních potíží, podpora 
sportovních a zdravotních aktivit, cha-
rita aj. Tady mám taky možnost se díky 
školením a kurzům zlepšovat. Skvělé je, 
že většinu z toho, co se naučím, využiji 
při své práci, cítím se jistější.

Když jsem po sedmi letech přestoupila 
na pozici specialista marketingu, tak se 
mě několik lidí ustaraně ptalo: „A to jsi 

Monika Ocieczková
specialista marketingu (nyní na rodičovské dovolené)

Štěstí na lidi

klienty a mnoho kreativní práce souvi-
sející s marketingem. Jsem vděčná, že 
jsem část svého života spojila s touto 
firmou a ráda se sem po mateřské 
dovolené vrátím.

To, že se FINIDRu daří, není jen tak 
samo sebou. Je to zásluhou majitele 
a také obchodního ředitele Miroslava 
Klose. Oba jsem zažila jako své šéfy 
a od každého se naučila mnoho cen-
ného. Jsou partneři, a i přes občasné 

normální, na nic si nehrají. Měla jsem tu 
čest spolupracovat s nesmírně skvělými 
kolegyněmi, kolegy a externími part-
nery. Vím, že jen díky mé práci jsem je 
mohla poznat a něco se od nich na-
učit. Už navždy jsem obohacena o tato 
setkání.

FINIDRu přeji do dalšího čtvrtstoletí, ať 
si zachová svou tvář a lásku k tomu, co 
dělá. 
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rozdílné pohledy a výměny názorů, tvoří 
skvělou dvojici. Vedou nás s přehledem 
jedním směrem. Myslím, že i přes tech-
nologické vymoženosti elektronických 
knih máme před sebou dobrou budouc-
nost. Jestli to Gutenberg sleduje z nebe, 
má z nás radost. 

A co jsem se tu ještě naučila? Že 
slušnost a úsměv nic nestojí a i v práci 
ohromně pomáhají. Že talentovaní lidé, 
kteří skutečně něco umí, jsou úplně 



10
Na loď s názvem FINIDR jsem 

nastoupil před deseti lety. Při 
nástupu na palubu FINIDRu byly 

moje znalosti o polygrafii a výrobě 
knih minimální. První den nástupu mě 
zaujala nástěnka v kanceláři mistrů, 
na které bylo asi 15 různých vizitek se 
jmény. Druhé moje překvapení bylo, 
když jsem byl představován zaměst-
nancům jako nový mistr a ti na to 
reagovali větami jako: „Na jak dlouho?“ 
nebo „Takových tu bylo“.

Postupem času jsem zjistil, že ony 
vizitky jsou jména mistrů, kteří ve 
FINIDRu již nepracovali a této nástěnce 
se říkalo zeď nářků, což mi na sebevě-
domí v tu chvíli moc nepřidalo. Dnes 
zde již pracuji desátým rokem a žádná 
taková nástěnka v kanceláři už není.

Postupem času jsem zjišťoval, jak je 
polygrafie náročná, ale na druhou 
stranu zajímavá. Zkušenosti jsem 
získal díky lidem na své směně, kteří 
mě do tajů polygrafie zasvětili a mile 
překvapili svou samostatností. Teď 
s úsměvem vzpomínám, jak mi tenkrát 
vedoucí expedice, paní Danka Kiszo-
vá, dala negativní zpětnou vazbu před 
ostatními mistry o špatném nachystání 
paletového místa pro expedici. Můžu 
říct, že jsem měl po noční a ten den 
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jsem toho moc nenaspal. Na druhou 
stranu tímto zajistila, že se tato situace 
neopakovala a naše spolupráce poté 
fungovala na perfektní úrovni.  

Největší výzvou pro mě bylo, když 
jsem v roce 2011 převzal vedení celé 
knihárny, která v tu dobu měla kolem 
120 zaměstnanců a měsíční obrat 
firmy ve vánočním trhu byl cca 55 mil. 
Kč. Po deseti letech společné plavby 
knižním trhem se počet zaměstnanců 
na knihárně zvýšil na 220 a v loň-
ském roce jsme přesáhli 100 mil. Kč 
firemního měsíčního obratu. Což beru 
jako úspěšný růst, díky investicím do 
strojového parku a změnám, které ve 
výrobě děláme a tvoříme. 

Od doby, kdy jsem nastoupil, jde vše 
mnohem rychleji. Výrobní příkazy se 
v minulosti tiskly, teď jsou elektro-
nicky. Zakázky se odhlašovaly po-
mocí čteček čárových kódů, teď je to 
mnohem jednodušší v on-line plánu. 
Snažíme se neustále hledat nové mož-
nosti a řešení vzniklých situací. I co se 
týče zaměstnanců a s ohledem na vývoj 
pracovního trhu; museli jsme změnit 
komunikaci k nim. Začali jsme za-
městnávat cizince, změnilo se i školení 
nových zaměstnanců. Já osobně jsem 
prošel lektorským kursem. K tomu se 

váže jedna veselá historka z roku 2015, 
kdy začínal být problém s nedostatkem 
zaměstnanců, a tak jsme začali nabírat 
uchazeče z Polska. Jelikož nejsem se 
zdejšího kraje, byla pro mě komunika-
ce trošku složitější. Vzpomínám si na 
to, když za mnou přišla paní z Polska 
a spustila: „Chciałabym wakacje w 
październiku”. To jsem absolutně ne-
tušil, co po mě žádá…Teď už vím, že je 
to dovolená v říjnu. Snažím se v pol-
štině stále zdokonalovat, a proto také 
navštěvuji kurzy a učím se polsky.  

FINIDR mi změnil i osobní život, a to, 
když jsem si tu našel dnes již mou 
manželku Žanetu, se kterou jsem nyní 
pět let šťastně ženatý. Další změnový 
rok byl pro mě 2018 a ti, co mě znají, ví 

Michal Strnad
vedoucí provozu knihárny

Ten den jsem
toho moc nenaspal
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jistě proč. Stres a nezdravý životní styl 
způsobil nadváhu, s tím spojené pro-
blémy s bolestí zad, vysokým tlakem, 
a tak bych mohl pokračovat. Zlomový 
okamžik nastal po Vánocích 2017, když 
jsem se viděl na fotkách a taky jsem 
na váze viděl číslo, které bylo přes 120 
kg… řekl jsem si: „A dost!“ Zpočátku 
jsem začal chodit na procházky, upravil 
si jídelníček. Dnes můžu říct, že jsem 
o více jak 30 kg lehčí, procházky jsem 
nahradil běháním a cítím se daleko 
lépe.

Ve FINIDRu neustále hledáme nové 
možnosti a přijímáme nové výzvy, 
které nás posouvají dále. Vždy si 
umíme navzájem pomoci. Na pod-
zim 2018 jsme dávali 19 kusů knih do 

není vždy tak úplně jednoduché a člo-
věk kolikrát musí improvizovat, pro-
tože nároky na kvalitu a čas na výrobu 
zakázky jsou čím dále náročnější.

Za dobu, co jsem tady, jsem zjistil, jak 
je náročné knihu vyrobit. Musí projít 
několika procesy, než je z ní kvalitní 
produkt. Můžu říct, že po deseti letech 
pořád objevuji některé taje polygra-
fie a stále se učím něčemu novému 
a v tom je právě polygrafie nádherná. 

Myslím, že FINIDR ušel velký kus cesty 
a chtěl bych mu popřát do dalších 
let mnoho úspěchů, vyrobených knih 
a spokojených zaměstnanců.

jednoho šubru. Ve čtvrtek se vymyslelo 
logisticky, jak to bude nejrychlejší. Na 
pátek ráno přišli pomoct zaměstnanci 
z různých oddělení a za tři hodiny bylo 
hotovo. Bylo super, jak nám to všem 
šlo. 

Nedávno jsme vyráběli zakázku, kde 
v knize měly být čtyři stužky. Maximum 
závěsového stroje jsou dvě stužky, 
a tak jsme je lepili ručně. Vzhledem 
k tomu, že to byl velký náklad, řešili 
jsme, jak stužkovat přímo ve stroji, což 
se nám povedlo a posunulo nás to opět 
dále. 

Jsme zakázková výroba a můžu s hr-
dostí říct, že všechny zakázky, které 
jsme přijali, jsme vyrobili. I když to 





9
Píše se jaro roku 2010, když jsem 

poprvé uslyšel o firmě FINIDR. 
Po první návštěvě uběhlo pár 

dní a nastupoval jsem na pozici mistra 
knihárny.

O tom, z čeho se skládá jednotlivá 
výroba knížky jsem neměl ani tušení. 
Polygrafické pojmy pro mě byly jed-
nou velkou neznámou. Jelikož bydlím 
v okrese Nový Jičín, který je trochu dále 
od Českého Těšína, tak kromě tří lidí, 
kteří pracovali ve FINIDRu, jsem nikoho 
jiného vůbec neznal. To byla pro mne 
velká výzva. Nový kolektiv pracovníků. 
Pak se naučit novou technologii a výrob-
ní proces. 

Tenkrát ještě nebyla žádná FINIDR Aka-
demie, která pomáhá k lepší orientaci 
při nástupu nových zaměstnanců. Nebyl 
čas na delší zaučování pro to, abych měl 
lepší vnímání a přehled o výrobě. Neboť 

nápady, které pomohly jakkoliv k usnad-
nění práce, zdokonalení procesu nebo za 
zorganizování náročnějších zakázek.

Po čtyřech letech mě majitel, pan
Drahoš, oslovil, zda bych nezastával 
nově vytvořenou funkci dispečera výroby. 
Nikdo přesně nevěděl, co má tato pozice 
obnášet. Postupem času se funkce a role 
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jak všichni víme, ve FINIDRu od července 
začínají dovolené a od srpna vánoč-
ní sezóna. Po jednom měsíci mi byla 
přidělena směna. Nastalo pro mě období 
učení a seznamování. Velmi mi tenkrát 
pomohli pracovníci ze směny, kteří mě 
učili a předávali jejich know-how na jed-
notlivých pracovištích. Musím říct, že po 
uplynutí mé první vánoční sezóny jsem si 
mohl říct, že trochu rozumím kniháren-
ské výrobě. 

Další půlrok pro mě byl jenom o zdoko-
nalování a naučení se polygrafických poj-
mů. Po uplynutí jednoho roku jsem si byl 
jistý v tom, co řídím a byl tak nápomocen 
svému okolí. Začal jsem si usnadňovat 
práci, ať už v tvorbě plánu, tak v systému 
řízení směny. Když na to tak vzpomínám, 
musím uznat, fungovalo to. 

Za celou dobu mého působení ve 
FINIDRu jsem rád za své zrealizované 

Tenkrát nebyla
FINIDR Akademie

Vladimír Vlk
dispečer výroby

dispečera výroby doladily. Prvotní my-
šlenkou bylo, aby někdo zastával a řídil 
výrobu napříč směnami. Představa do 
budoucna byla, aby zajišťoval co nejhlad-
ší průběh výroby přes směny, předával 
informace, upozorňoval na složitější 
výrobu zakázky, dotahoval věci do konce 
tak, aby zakázka byla vyrobena co ne-
jefektivněji, komunikoval s obchodním, 

gy, práce na systémových záležitostech 
je to, co mě posunuje dál.

Chtěl bych na závěr mého příspěvku 
popřát FINIDRu k 25. výročí spoustu 
spokojených zaměstnanců a zákazníků. 
Majiteli, panu Drahošovi, zdraví a pevné 
nervy.
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technologickým a plánovacím úsekem. 
Byl právoplatný zástupce vedoucího 
knihárny a v neposlední řadě, aby se 
na něho mohl kdokoliv obrátit o radu 
s jakoukoliv problematikou. 

I když je práce někdy velmi náročná 
a stresující, tak jsem rád za to, že jsem 
členem týmu FINIDR. Spolupráce s kole-



Do naší tiskárny jsem nastoupila 
hned po střední škole, koncem 
roku 2012. Nejdříve jsem byla na 

pozici tehdejších odběraček a pomáhala 
tiskařům. Po půl roce jsem se dostala 
na skládačky, kde mě zaučovala Mar-
celka Kluzová a popravdě jsem z toho 
stroje byla úplně paf. Byla to pro mě 
španělská vesnice a říkala jsem si, že 
tohle není vůbec pro mě.

Po době zaučování mě postavili k ma-
šině samotnou, a i když jsem byla stále 
pod dohledem, to byla teprve ta správná 
škola. Člověk si musí všechno vyzkoušet 
sám. Přijít na vlastní fígle, jak zachá-
zet se strojem. Práce mě začala bavit. 
Později jsem se dostala na skládačku 
6 (MBO) a tam mě skládání pohltilo 
naplno. Postupem času začalo přibývat 
více automatů a pokaždé se mi poštěs-
tilo zaučit se na novém stroji, čímž jsem 
získávala nové zkušenosti a poznatky, 
které jsem později uplatnila na pozici 
předáka a snažila se pomáhat ostatním. 

Díky této funkci jsem se naučila ovládat 
všechny skládačky a jsem za to vděčná, 
protože práce, kterou dělám, pro mě má 
smysl. V roce 2016 jsem byla vybrána 
do programu „Talenti ve výrobě“, který 
mě velice obohatil. Přišla jsem na své 
silné i slabé stránky, učila se pracovat 
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sama se sebou a samozřejmě i s tím, 
jak komunikovat s lidmi. Jedním z hlav-
ních témat byla právě komunikace – jak 
předcházet a zvládat konflikty, jak zís-
kat opravdu potřebné informace, a hlav-
ně se naučit vidět, rozumět a řešit pro-
blémy. V programu probíhal i workshop, 
kdy jsme si měli vybrat oblast, která 
potřebuje zlepšit. Tak vznikl projekt 
„Kniha první pomoci“, kde jsou uvedeny 
nejčastější problémy při skládání a jak 
je řešit. Sama za sebe můžu říct, že tato 
příležitost mi hodně dala. Lidé se při 
těchto strojích učí celou dobu a je úplně 
jedno, jak tam jsou dlouho. Ne vždycky 
zabere to, co jste zkoušeli naposledy. 
Je to hodně pestrá práce, i když to tak 
nevypadá. Důležitý je i kolektiv, který 
je na skládačkách super. To se pak 
hned lépe pracuje. Velkou oporou mi 
byla i maminka, která na skládačkách 
pracovala 12 let a byla to právě ona, kdo 
mě dostal ke skládání. Když jsem měla 
nějaký problém a nevěděla si rady, 
maminka se mi vždy snažila pomoci 
a poradit, za což jsem vděčná, protože 
její rady jsem si zapamatovala a stala se 
samostatnější.

Jsem ráda, že jsem součástí této firmy 
a pomáhám tvořit něco krásného, a to 
knihy.

7Skládání mě
pohltilo naplno

Valerie Děrdová
strojnice ve výrobě





6
Vnaší firmě zdaleka nepracuji tak 

dlouho jak někteří mí kolegové, 
ale i po těch více jak 6 letech už 

vím, že bych neměnila. Počátky byly 
pro mě těžké. Poprvé jsem nastoupila 
do tak velké „fabriky“, takže jsem brzy 
zjistila, že na mě nikdo nebude čekat. 
Nikoho jsem neznala, takže to taky moc 
velké plus nebylo, ale postupem času 
jsem se otrkala, poznala jsem své kole-
gy a nadřízené a práce mě začala bavit. 
Pro mě je velice důležitý kolektiv a já se 
dostala k super lidem. Z některých se 
postupem času stali i mí přátelé. 

Jelikož jsem člověk, co rád něco pozná-
vá a pořád do něčeho musí vrtat, tak mě 
brzy naučili vše potřebné a postavili ke 
stroji. Pamatuji si jako včera mou první 
směnu jako strojník na snášecí lince, 
kdy se mi podařilo hned při prvním 
seřízení (podotýkám, špatném) vylámat 
snad víc jak 10 kolíků. V té chvíli jsem 
nevěděla, jestli mám brečet, nebo se 
smát! Naštěstí mi pomohla kolegyně 
z druhé linky a jelo se s úsměvem dál.  
Ale chybami se člověk učí, a od té doby 
si raději dávám pozor. 
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Po nějaké době, co se firma rozvíjela 
a rozvíjí dál, přivezli do firmy nový sná-
šecí stroj se dvěma šičkami. Informace, 
že se budeme na něm zaučovat my, 
společně s holkami od šiček, byl docela 
šok, protože holky, co šily bloky po 
našem snášení, nebyly kolikrát nadše-
né naší odvedenou prací. Nikdy jsem 
nechápala proč! No upřímně, teď když 
šiju i já, tak už to chápu. Moje počáteč-
ní reakce byla mylná. S holkami jsme 
se dobře poznaly, pomůžeme si, když 
potřebujeme a vycházíme spolu.

V roce 2016 byl ve firmě spuštěn tzv. 
Talentový program, kde byli vybráni 
zaměstnanci přímo z výroby. Byla jsem 
vybrána i já a toho si cením, protože to 
byla neuvěřitelná zkušenost, ale hlavně 
to byla pro mě obrovská výzva. Naučilo 
mě to spoustu věcí, které používám do-
dnes, ale co bylo hlavní, tak to, že jsem 
se naučila lépe komunikovat s lidmi 
a řešit problémy. Teda alespoň doufám! 
Program jsem absolvovala úspěšně, 
i když poslední den, kdy jsme měli 
prezentovat před naším vedením, jsem 
byla opravdu nervózní. Měl to spravit 

vynikající oběd před prezentacemi, ale 
upřímně jsem se moc nenajedla, už jen 
proto, že mi pod třesoucíma rukama 
padaly všechny nudle z polévky.

Kdybych mohla napsat všechno, proč 
právě pracuji ve FINIDRu, tak napíšu 
celou knihu. Dostáváme informace 

Lucie Benková
strojnice ve výrobě

Chybami
se člověk učí
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o všem, co bychom měli vědět, jak už od 
nadřízených nebo prostřednictvím fi-
remního časopisu Finidrak, což je super. 
V časopise jsou i soutěže. Měla jsem to 
štěstí a už jsem i vyhrála. Byla mož-
nost vybrat si výhru kvalitní víno nebo 
bonboniéru. Ti, kdo mě znají, asi vědí, 
že bonboniéru jsem si nevybrala. Máme 

tu, a hlavně našemu panu majiteli za to, 
že neustále firmu rozvíjí a nic mu není 
lhostejné. Firmě přeji, ať se i nadále 
rozrůstá a má nejen spousty spokoje-
ných zákazníků, ale i zaměstnanců.

skvělé vánoční večírky, Finidrácké dny 
a různé akce, kde se všichni poznáme 
i jinak než z práce.

Tímto bych chtěla poděkovat všem, 
kteří mě učili, pomáhají mi a dávají mi 
důvěru. Taky holkám ve svém kolektivu, 
nadřízeným za jejich vytrvalost a ocho-



5
Než jsem nastoupila do FINIDRu, 

vykonávala jsem mnoho profesí, 
od pomocné síly, přes úklid až po 

práci v kanceláři. Každá práce mě svým 
způsobem nějak naplňovala, ale stále 
jsem měla dojem, že to není ono. 

Když jsem přišla poprvé do FINIDRu 
a bylo mi řečeno, že budu pracovat na 
snášečce, chtělo se mi smát. Okamžitě 
jsem si představila slepice a kurník. 
Paní z personálního, která mě přijímala, 
mi také objasnila, že vysnášené bloky 
půjdou na šití. Tak to byla další pohnut-
ka, kdy mi cukaly koutky při představě, 
že zaměstnanci sedí s dlouhou nití 
navlečenou v jehle a šijí knihy. Jako na-
prostý neznalec, jsem práci na snášení 
přijala. 

Netvrdím, že z počátku to bylo nějak 
snadné, to není v nové práci nikdy. 
Připadala jsem si jako Alenka v říši 
divů. Samotný pracovní proces na 
snášečce nebyl nějak složitý, to spíše ze 
začátku uložení na paletu a ta rychlost. 
Postupem času se pro mě vše změnilo. 
Přesto, že jsem nikdy nebyla milovník 
knih a četby, ten proces, který se musí 
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vynaložit, než taková kniha vznikne, 
mě zaujal. Dostalo mě to, a hlavně ta 
práce na snášení, kde jsem se dostala 
do pozice strojnice. Dá se říci, že svou 
práci žeru.

Spousta lidí mě nemá rádo za mou 
rychlost. Chtěla bych se tímto omluvit, 
ale jiná už nebudu. Baví mě překonávat 
mé vlastní možnosti a i možnosti jiných. 
Vždy, když ke mně na osádku přijde 
nový člověk a tvrdí, že tohle se zvlád-
nout nedá, tak pokud je to ten správný 
člověk, vždy to s postupem času zvládne 
a já jsem právem hrdá na to, že je právě 
v mé osádce. 

Ne vždy je to jednoduché, každý jsme 
jiný, každý máme jiné priority a jiné cíle. 
Ten, kdo nastoupí do FINIDRu, musí 
počítat s tím, že se bude muset naučit 
spoustu nových věcí, udělat nejeden 
ústupek či přistoupit na kompromis, aby 
se naučil vycházet se svými spolu-
pracovníky. Pokud se mu toto podaří, 
bude mu odměnou nejen možnost stát 
se součástí výroby knih, ale i spousta 
nových přátel.

Představila jsem si
slepice a kurník

Petra Latochová
strojnice ve výrobě
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„Úspěch není něco, za čím se honíte.
Je to něco, o co se neustále musíte snažit.
Pak možná přijde, když to čekáte nejméně.“ 

Michael Jordan
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V roce 2015 jsme aktualizova-
li Etický kodex. Etický kodex 
představuje závazek naší tiskár-

ny podnikat poctivě a naplňovat cíle 
společnosti. Obsahuje naše základní 
hodnoty, stanoviska i konkrétní pravidla 
chování pro všechny naše zaměstnance. 
Společným cílem nás všech je, abychom 
naplňovali strategii tiskárny tak, aby 
firma prosperovala v souladu s principy 
poctivého podnikání. 

Naposledy jsme do rozšíření výrobních 
prostor investovali v roce 2006. Tehdy 
jsme naše výrobní prostory zvětšili 
o více než 4 200 m2. Od této doby jsme 
ve stejném výrobním prostoru téměř 
zdvojnásobili obrat. Další rozvoj společ-
nosti a plánovaný růst již nyní narážel 
na omezené prostory k výrobě, které 
měla společnost momentálně k dispo-
zici. 
Na konci roku 2015 jsme proto začali 
stavět novou výrobní halu, která umož-
nila rozšířit výrobní prostory o téměř 
5 000 m2. Nová hala byla dokončena 
a uvedena do provozu v červnu 2016. 

Velmi nás potěšila Státní cena udělená 
za nejkrásnější knihu Rakouska. Získala 
ji kniha „Museum der Träume“, kterou 
jsme s velkým potěšením vyráběli pro 
nakladatelství Brandstätter. Bylo nám 
také velkou ctí, že jsme i v roce 2015 ob-
drželi tři ocenění za Nejkrásnější knihy 
Slovenska 2014, které jsme vyrobili pro 
Vydavateľstvo Slovart. Velmi si vážíme 
každého takového úspěchu. Poprvé 
jsme podpořili francouzskou prestižní 
akci „Noc knihy“. Jedná se o předá-

Naše tiskárna se aktivně zapojila také 
do unikátního projektu „Zelená firma“. 
V rámci projektu ekologicky likvidujeme 
firemní elektrospotřebiče a baterie. 
Umožňujeme také svým zaměstnancům 
zbavit se vysloužilých elektrozařízení 
prostřednictvím sběrného boxu, což 
významně přispívá k ochraně životního 
prostředí, přírodních zdrojů a zdraví 
člověka. 

Dne 27. 8. 2015 jsme ve FINIDRu vyro-
bili 250 miliontou knihu. Oslava začala 
již ráno, kdy na všechny naše zaměst-
nance čekalo překvapení v podobě 
sladké snídaně. Také oběd ve firemní 
jídelně byl slavnostní. Ve 13 hodin jsme 
zastavili výrobu a všichni zaměstnanci 
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vání cen za literární tvorbu, kdy se na 
jednom pódiu sejde autor díla společně 
s nakladatelem. Autor přichází s myš-
lenkou, nakladatel dává této myšlence 
formu a tiskárna potom hmatatelnou 
podobu. 

To, že patříme mezi TOP podniky v obo-
ru polygrafie, dokazuje také získání 
bonitního certifikátu „CrefoCert“. Jsme 
finančně stabilní společnost s výbornou 
platební morálkou a pravděpodobností 
úpadku v horizontu 12 měsíců do 1 %. 
Metodika pro udělení certifikátu Crefo-
Cert je v souladu s postupy společnosti 
Creditreform Rating AG, jejíž ratingový 
nástroj schválila pro hodnocení úvěro-
vého rizika Evropská centrální banka. 

2015–2018Jsme zelená firma
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se sešli u zavěšovací linky Kolbus. Vy-
vrcholením byl křest 250 milionté knihy 
od nakladatelství Print Consult, kterou 
pokřtil majitel tiskárny, pan Jaroslav 
Drahoš. Jsme velmi rádi, že je o knihy 
z naší tiskárny zájem a my jsme mohli 
díky společnému úsilí vyrobit již čtvrt 
miliardy knih. 

V roce 2016 jsme kolaudovali novou 
halu. Hala je vybavena všemi moderní-
mi technologiemi, které splňují veškeré 
současné požadavky jak z oblasti eko-
logie, tak i bezpečnosti práce a požární 
ochrany. Součástí výstavby bylo zřízení 
zcela nového parkoviště pro 124 vo-
zidel, kolárny a nové moderní jídelny. 
U příležitosti představení nové výrobní 
haly jsme otevřeli své brány veřejnosti 
a přivítali více než 1 100 návštěvníků, 
kteří měli možnost prohlédnout si naši 
nejmodernější výrobu knih doplněnou 
odborným a zajímavým výkladem. Na 
naší akci spolupracovala také českotě-
šínská Albrechtova střední škola, která 
prezentovala Polygrafický obor a také 
nově vznikající obor tiskař.

Stále pracujeme na zlepšování kvality. 
Naše tiskárna získala od mezinárodního 
certifikačního institutu FOGRA certi-
fikaci ofsetového tisku „Fogra PSO“. 
Certifikace zaručuje dosažení barevné 
standardizované shody tisku a digi-
tálního nátisku s normami ISO 12647-
2: 2013 nebo referenčními normami 
FOGRA. Služby, které poskytujeme 
našim klientům, jsou tak plně s jejich 
očekáváním.  

Program pro děti propojený se čtením 
obohatila organizace Celé Česko čte 
dětem, kterou aktivně již 10 let pod-
porujeme a která propaguje myšlenku 
pravidelného předčítání dětem. Také 
pomoc potřebným u nás ve FINIDRu 
dostala prostor. Sociálně terapeutické 
dílny Slezské diakonie a chráněná dílna 
Puntík prodávaly návštěvníkům výrobky 
svých chráněnců. 

Ekologie hraje v našem podnikání 
stále větší roli. Úspěšně jsme získali 
certifikaci „Hospodaření s uhlíkovou 
stopou“. Všechny naše firemní tištěné 
výrobky jsou CO2 neutral. Naše firemní 
katalogy, letáky, produktové novinky, 
firemní časopis a další tiskoviny mají 
nulovou uhlíkovou stopu. Jsme zároveň 
největším výrobcem FSC® certifikova-
ných knih v ČR – tj. knih vyrobených ze 
suroviny z šetrně obhospodařovaných 
lesů s prokazatelným původem dřeva. 
K výrobě všech knih pak využíváme 
ekologicky šetrnou elektrickou energii 
z obnovitelných zdrojů, kterou odebírá-
me ve 100 %. 



Od roku 2016 jsme generálním partne-
rem Albrechtovy střední školy v Českém 
Těšíně, která jako jediná v Moravsko-
slezském kraji, nabízí a vyučuje obor 
polygrafie. Cílem je úzce spolupracovat, 
a tím vzdělávat a vychovávat absolventy 
s dobrou uplatnitelností ve svém povo-
lání. Na Albrechtově škole se vyučuje 
obor polygraf s maturitou již 8. rok. Ně-
kteří absolventi této školy u nás pracují, 
někteří zase dokončují studium na vyso-
kých školách a jsme s nimi v kontaktu. 
Vedle polygrafické třídy s maturitou 
jsme pomohli otevřít také nový učební 
obor tiskař. Velmi úzká spolupráce se 
školou a jejími žáky, včetně odborné 
pomoci, dává předpoklad, že budeme 
mít i v budoucnu řadu zájemců, kteří 
budou pokračovat v krásné tiskařské 
tradici. Jsme přesvědčeni, že dlouho-
době má tato spolupráce velký přínos 
nejen pro školu a pro naši tiskárnu, ale 
i pro samotné studenty.  

Rok 2017 byl pro nás významný pře-
devším v tom, že jsme se po letech 
zaměřených především na růst, rozhodli 
směřovat velkou část svých aktivit do 
stabilizace společnosti a zlepšování 
jejich klíčových procesů.  Pokračova-
li jsme především v aktivitách, které 
umožnily vytvářet atraktivní podmínky 
pro naše stávající, ale i nové zaměst-
nance. Programy zaškolení, které 
jsou realizovány v rámci naší „FINIDR 
Akademie“, umožňují novým zaměst-
nancům velmi rychle získat potřebné 
znalosti k úspěšnému zařazení do 
výrobního procesu. 

V rámci vzdělávání jsme velmi hrdí na 
ocenění SCHOOL FRIENDLY, které jsme 
získali od Sdružení pro rozvoj Morav-
skoslezského kraje. Vždy jsme pomáha-
li v našem regionu. Jsme rádi, že jsme 
byli oceněni za tuto naši činnost, jíž 
přispíváme ke vzdělanosti dětí, a tedy 
i budoucnosti našeho kraje. Stříbrné 
ocenění jsme si převzali na slavnostním 
galavečeru za účasti hejtmana Morav-
skoslezského kraje. 

To, že knihy z FINIDRu vyhrávají, jsme 
se mohli přesvědčit i v roce 2017. 
Knihou roku v soutěži Magnesia Litera 
2017 se stal titul Jezero od Biancy 
Bellové, kterou jsme u nás vyrobili. Mezi 
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Nejkrásnějšími knihami Slovenska se 
umístily hned 3 tituly z naší dílny - Pie-
snenie (Milan Lasica - Marek Orman-
dík), Ročenka slovenskej architektury 
2014/2015, Traja kamoši a fakticky fan-
tastický poklad (Babča B. Kardošová).

Slavnostně jsme pokřtili 300 milion-
tou knihu, kterou se stal titul „Paris 
mythique“ od francouzského naklada-
telství.  

Stejně jako každý rok, i rok 2017 byl 
v oblasti investic a modernizace zamě-
řen na pořízení a zavádění moderních 
technologií, které zvýší efektivitu výrob-
ního procesu a kvalitu našich výrobků. 
Společně s Albrechtovou střední školou 
(ASŠ) jsme slavnostním vyhlášením 
vítězů 13. 6. 2018 ukončili první ročník 
polygrafické soutěže Duplex. Cílem 
této soutěže byla pomoc studentům 
přenést znalosti z praxe i do reálné 
podoby a zároveň podpořit spolupráci 
mezi tiskaři a polygrafy už při studiu. 
Chtěli jsme propojit oba obory a najít 
tak vhodný formát, který doposud nebyl 
v ČR zaveden. Úkolem bylo vyhotovit 
zakázku dle předem daných pravidel, na 
dvě aktuální témata: 10. výročí polygra-
fie na ASŠ a 550. výročí tisku v Če-
chách. Pro mladé polygrafy a tiskaře 
to byla zajímavá výzva, jak při realizaci 
konkrétního zadání využít vše, co se do-
posud naučili. Již tradičně pak zástupci 
naší firmy zasedli v porotě soutěže pod 
názvem Výběrové řízení nanečisto na 
Albrechtově střední škole a pomohli 
tak nasimulovat reálné situace u poho-
voru. Cílem akce je nabrat zkušenosti 
a usnadnit studentům jejich první krok 
při hledání práce a úspěšném zvládnutí 
výběrového řízení. 

Ve 2. polovině roku 2018 nám společ-
nost UNIPACK nainstalovala zbrusu 
novou baličku palet, která umožňuje 
implementaci páskování přímo do balí-
cího procesu. Balení do folie s navazu-
jícím automatickým páskováním nám 
dovolí zvládnout stále rostoucí produkci, 
zefektivnit proces expedic a šetřit pohy-
bové ústrojí našich expedientů, kteří už 
nemusí každou paletu páskovat ručně.





3
Před třemi lety pro mě knížka 

snad jen zabírala místo v knihov-
ně. Když jsem ale nastoupil do 

FINIDRu, mnohé se změnilo. První dny 
v práci jsem byl přesvědčen, že odejdu. 
Nechápal jsem, co ti lidé dělají. Pořád 
kolem stroje pobíhali, něco mačkali a ze 
závěsu vypadla hotová krásná knížka. 
Tak říkajíc jsem se kousl do rtu a začal 
se učit. Pochopil jsem, že není zakáz-
ka, kterou bychom nemohli vyrobit. 
Nešlo říci zákazníkovi, že to neumíme. 
Mnohdy se šlo až na hranice schopnosti 
stroje, ale nakonec zákazník dostal své 
knihy. 

Práce mě začala bavit a kniha je dnes 
pro mě krásný výrobek, za kterým je 
příběh lidí, příběh firmy FINIDR. Líbí 
se mi, že firma stále drží krok s no-
vými trendy a sama se pokouší nové 
trendy určovat. Stále obnovuje strojový 
park pro výrobu knih a snaží se svým 
zaměstnancům zpříjemnit pracovní 
podmínky. Jsem tedy rád, že jsem to 
na začátku nevzdal a dnes můžu být 
součástí tohoto příběhu.
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Kousl jsem se 

Roman Bartoš
týmový strojník ve výrobě





Ke knihám mám velmi kladný vztah 
už strašně dlouho, Honzíkovu 
cestu jsem přečetl snad stokrát.   

Často jsem navštěvoval antikvariáty 
a hledal archivní kousky do své sbírky, 
můj nejoblíbenější je asi vydání Kytice 
z roku 1942. 

Když mi bratranec v roce 2016 řekl 
o možnosti pracovat v tiskárně FINIDR, 
neváhal jsem. Na „pohovor“ jsem přijel 
bez ohlášení a v tento moment začala 
má kariéra ve FINIDRu.

Nastoupil jsem na řezačku papíru, ale 
celou dobu jsem se chtěl posunout 
někam dál. Vedení společnosti mi dalo 
jedinečnou šanci zaučit se na tiskovém 
stroji bez předchozích zkušeností, což, 
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jak jsem později zjistil, by v jiných tiskár-
nách bylo téměř nemožné. Naučit se tisk-
nout bylo asi největší výzvou, kterou jsem 
ve FINIDRu rád přijal, a díky podpoře 
mistrů tisku a skvělého kolektivu se mi to 
nakonec povedlo. Za tohle jim všem patří 
můj velký dík. 

Od září 2018 jsem dostal možnost pře-
dávat žákům Albrechtovy střední školy 
v Českém Těšíně, co jsem se naučil; 
konkrétně přípravu před tiskem a tisk 
samotný, včetně vyhodnocování kvality 
tisku pomocí spektrometrického měření, 
což byla taky velmi zajímavá zkušenost. 
Doufám, že se s nimi jednou ve firmě 
budeme, jako se svými budoucími kolegy, 
potkávat.

3Jedinečná šance

Adam Krescanko
tiskař





Protože barva odjakživa byla nedíl-
nou součástí mého osobního i pro-
fesního života, rozhodl jsem se být 

na místě, kde se rukopisům vdechuje 
život v podobě knih.

Téměř dvacet let jsem se pohyboval 
v obalovém průmyslu, kde docházelo 
k zušlechťování konečného výrobku 
tiskem a já si říkal, jestli není na čase 
vrátit se k podstatě polygrafie — tedy 
právě k tisku knih. Kniha je totiž více 
než jen nosič informací, je za ní spousta 
práce a když se podaří skloubit myš-
lenku autora s následným zpracová-
ním, vzniká jedinečný produkt. Dobře 
udělaná a krásná kniha získává své 
místo v knihovně po několik lidských 
generací.
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Po dlouhém zvažování jsem nakonec 
zvolil FINIDR. Tato změna byla jedním 
z mých životních milníků, který se 
nezdráhám nazvat životním restartem, 
nejen proto, že jsem se za prací stěho-
val přes polovinu republiky, ale zejména 
proto, že jsem se ocitl v procesu, který 
lze nazvat oslavou polygrafie.

Každý, kdo někdy zažil proces výroby 
knihy od prvního vytištěného archu, 
který se stává složkou, blokem, je za-
věšen do desek a vůbec prochází řadou 
operací, kde každá z nich jej přibližuje 
konečnému výsledku, mi dá zapravdu.

Kniha je hodnotný produkt a já jsem 
rád, že můžu být u jeho vzniku. Vlastně 
si zde plním jeden ze svých snů…

1Restart

Robert Götz
vedoucí provozu tisku
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OCENĚNÍ

„Držíme tiskařskou tradici Těšína.“
Jaroslav Drahoš

Během každého roku díky našim zákazníkům i skvělé práci našich zaměstnanců s hrdostí
přebíráme ocenění za nejkrásnější knihy. Velmi si vážíme důvěry našich klientů, díky které
se můžeme podílet na zrození těchto knih. 

ROK OCENĚNÍ AUTOR, DÍLO

1996 Nejkrásnější česká kniha 1996 1. Hearn, KAIDAN

2002 Nejkrásnější česká kniha 2002 M. Ďurovič a kol., Restaurování a konzervování archiválií a knih

2003 Nejkrásnější česká kniha 2003 Jaroslav Budiš, Nebe pod Berlínem

2007

Ocenění zlatá stuha P. Sis, Zeď

Najkrajšie knihy Slovenska 2007
Tomáš Janovic, Dřevený tato

Edícia, BRATISLAVA–PRESSBURG

2008

Nejkrásnější česká kniha 2008 A. Ježková, Prahou kráčí lev

Kniha roku chesscafe.com Ch. Hertan, Facing Chess Moves

Český bestseller roku 2008 Z. Svěrák, Povídky

2009

Najkrajšie knihy Slovenska 2009 Vysoká škola múzických umění v Bratislave 2009

Cena knihovníků za nakladatelský přínos
v oblasti literatury pro děti a mládež

D. Krolupperová, Zákeřné keře

Cena knihovníků za nakladatelský přínos
v oblasti literatury pro děti a mládež

M. Krejča, T. Jelenová, Putování vodníků od rybníka k rybníku

2010 Najkrajšie knihy Slovenska 2010
Tomáš Janovic – Milan Lasica, Pavel Vilikovský, Tri lásky

Andrea Nižňanská, Iveta Chovanová, Štiavnické interiéry

2011 Najkrajšie knihy Slovenska 2011
Julius Satinský, EXPEDÍCIE 1973–1982

Peter Karpinský, Sedm dní v pivnici

2012

Najkrajšie knihy Slovenska 2012 Veronika Šikulová, Diera do svetra

Vítězná kniha roku ceny Magnesia Litera
Štěpán Hulík, Kinematografie zapomnění

Iréne Némirovská, Francouzská suita

Nejlepší dodavatel roku 2012 ocenění jsme získali od firmy Real Concept Group

2013 Najkrajšie knihy Slovenska 2013

Marta Hlušíkova, Moj dedko rýchly šíp

Martin Slobodník, Labrang – Svět tibetského kláštora

Július Satinský – Listy Olge

Alexandra Salmela, Mimi a Líza

2014

Nejkrásnější kniha Rakouska a státní cena
kniha „Museum der Träume“ nakladatelství Christian Brandstätter
Verlagsgesellschaft m.b.H. & Co KG

5. ročník Internationale Creativ Media 
Award – kategorie Art Books

Listy Olge – Julius Satinský (Vydavatelstvo Slovart)

Najkrajšie knihy Slovenska 2014

Ema a růžová velryba (Mária Lazárová, Vydavateístvo Slovart)

Ja nič, ja muzikant (Branislav Jobus, Vydavatelstvo Slovart)

Ján Galanda (Aurel Hrabušický, Vydavatelstvo Slovart)

2015 Nejkrásnější české knihy roku 2015 Praha v srdci (Renáta Fučéková, Nakl. Práh)

2016

Nejkrásnější kniha Rakouska roku 2016 In Paradisum (Ivese Petryho, nakladatelství Luftschacht)

Najkrajšie knihy Slovenska 2016

Piesnenie (Milan Lasica – Marek Ormandík)

Ročenka slovenskej architektury 2014/2015

Troja kámoši a fakticky fantastický poklad (Babča B. Kardošová)

2017

Magnesia Litera 2017 Jezero (autorka: Bianca Bellová)

Nejkrásnější české knihy roku 2017 edice Jedna Báseň, svazek 1 – Koleno, svazek 2 – Maryčka Magdonova

Nejkrásnější knihy Slovenska 2017
Martin Štrba - Pevná zem pod hlavou (Bohunka Koklesová)

Lily a Momo (Katarína Macurová)

2018 Nejkrásnější kniha Německa 2018 Die grüne Stadtküche (Claudia Hirschberger, Arne Schmidt)





Většina nakladatelů se obyčejně 
dostává do stresu, když jim zavolá 
osobně majitel tiskárny. Znamená 

to totiž, že mu došla trpělivost, resp. 
že dluhy již překročily hranici, do které 
volá z tiskárny jenom obchodník nakla-
datelskému výrobákovi. 

Mnohokrát jsem za dvacet pět let 
spolupráce s FINIDRem byl i já takovým 
nakladatelem. Přesto mi Jarek Drahoš 
zavolal naposled jako příteli. Oslovil 
mě jako jednoho z těch, co u toho byli, 
když FINIDR vznikl, a požádal mě o pár 
vzpomínkových řádek. Nepopírám, že 
jsem byl polichocen. FINIDR je dnes 
tiskárnou s měsíčním obratem, který 
je možná větší, než jaký udělal s nakla-
datelstvím Columbus za celých dvacet 
pět let spolupráce. Spíše by to tedy 
měla být moje vzpomínka na pětadvacet 
let s Jarkem Drahošem než na příběh 
Columbusu s FINIDRem. Lovím v pa-
měti zábavné historky. No, jednou mi 
je nedovoluje popsat Alzheimer, jindy 
autocenzura. 

Seděli jsme s Ivem Šmoldasem a mat-
kou jedné z mých dcer ve Vršovickém 
suterénu, když nám jedna Ivova kama-
rádka přišla představit poďobaného Mo-
raváka v silných brýlích, chystajícího se 
vybudovat tou dobou největší tiskárnu, 
alespoň v Českém Těšíně. Říkal jsem 
si, že se ta Ivova kamarádka rozhodla 
šokovat Moraváka svým kvalitním kon-
taktem v nakladatelské branži a že nás, 
tedy především Iva Šmoldase, použila 
jen jako nástroj ke svedení toho Mora-
váka. Byli jsme jedni z prvních, co tou 
dobou už tiskli v Hongkongu. Abychom 
však té milé dámě pomohli, předstírali 
jsme, že do té nové těšínské tiskárny 
všechny své zakázky přesuneme.

Nevím, jestli Jarka Drahoše tehdy ta 
dáma svedla. My jsme dnes už jen pidi 
nakladatelství, FINIDR však tiskne 
pro většinu těch, co tou dobou tiskli 
v Hongkongu, Jarek Drahoš v mezidobí 
přestal nosit brýle a já si už nedovolím 
zariskovat žádnou další historku.

Všechno nejlepší FINIDRu
i Jarkovi Drahošovi k výročí. 

Martin Feldek
Nakladatelství Columbus

Když si v paměti vyvolám vzpomín-
ku na své první setkání s tiskár-
nou FINIDR, mám pocit, že se 

vracím do nakladatelského pravěku.

Všude kolem zuří devadesátky se všemi 
průvodními znaky té doby. Po vnitro-
bloku omšelých budov, kde sídlí firmy 
největšího dlužníka v celé knižní branži, 
pobíhá vysoká mužská figura a za ní 
vlaje dlouhý černý zimník. Oním mužem 
v elegantním kabátě je Jaroslav Drahoš. 
A stejně jako já se snaží zjistit, kde se 
neplatič schovává tentokrát…

Tato dramatická situace se za více než 
dvě desítky let proměnila v úsměvnou 
vzpomínku, kterou dávno překryla ra-
dost ze spousty krásných knih, jež jsme 
společně přivedli na svět.

Dnešní knižní branže je docela jiná, než 
bývala tenkrát, v začátcích naší spolu-
práce. S radostí a vděkem však můžu 
zcela upřímně říct, že tisknout ve FINI-
DRu byla, je a nepochybně nadále bude 
čistá radost. I v dnešních turbulentních 
časech, kdy celá řada někdejších jistot 
vzala za své, se můžeme spolehnout na 
to, že FINIDRem slíbené bude splně-
no: termínově, kvalitativně, zkrátka po 
všech stránkách.

A tak z celého srdce přeji FINIDRu, aby 
se mu i nadále podařilo udržet pro-
fesionalitu skloubenou s přátelským 
prostředím, díky nimž se na každou 
vytištěnou knihu pokaždé upřímně 
těšíme.

Karin Lednická
Nakladatelství DOMINO, s. r. o.





Když se řekne 25 let, tak člověka 
patrně automaticky napadá 25 
let v životě člověka, nejlépe ženy. 

Je to báječný věk, kdy se lehce získané 
zkušenosti perfektně snoubí s krásou 
a vzniká esence toho nejlepšího, co nám 
život dává. A když nad tím tak přemýš-
lím, tak si říkám, proč by tomu mělo být 
jinak v životě společnosti. 

Po 25 letech působení na trhu, má 
taková firma bezesporu notnou dávku 
zkušeností, prošla si všemi dětskými 
nemocemi, má za sebou spoustu omylů, 
ze kterých se mohla poučit, ale ještě 
stále má dostatek dravosti, aby mohla 
ukázat, co vše v ní dřímá.

Pakliže bych měl já osobně zmínit 
nějaké silné okamžiky, které mě pojí 
se společností FINIDR, tak mě napadají 
hned tři. Na úvod to bude bezesporu 
moje první návštěva ve FINIDRu, kdy 
jsem měl možnost zajet do Českého 
Těšína a vidět to, o čem jsem slyšel 
od svých kolegů. V té době jsem měl 
bezesporu praktickou a mnohaletou 
zkušenost s polygrafickou výrobou, ale 
v relativně malé tiskárně ve Východních 
Čechách. Když jsem dorazil do FINI-
DRu, tak si do dnešních dnů pamatuji, 
jak jsem byl fascinován kontinuálním 
návozem kamionů papíru na straně jed-

né a odvozem hotových knih na straně 
druhé. Něco takového jsem do té doby 
nikdy neviděl a bylo to vskutku úžasné 
představení.

Druhým momentem byla polygrafická 
výstava Drupa 2012, kdy dorazil Jarek 
Drahoš v celé své velikosti na výstavu 
a hned při podání ruky mi sdělil, že 
si přijel koupit nový tiskový stroj. Stál 
jsem tam jako zkoprnělý a vůbec nechá-
pal co se děje. Stejně tak reagovali moji 
podstatně zkušenější kolegové, kteří 
také tak nějak nedokázali pochopit, 
že se tu najednou z čista jasna někdo 
objeví se záměrem nakoupit technolo-
gii za cca 2,5 mil. Euro. A ve finále si ji 
opravdu koupil!

No a do třetice všeho dobrého – je to 
okamžik, kde jsme díky Jarkovi seděli 
na Velikonočním ostrově, hleděli na 
horizont moře s nádhernou scenérií 
soch Moai a pokuřovali doutník. Tedy, 
abych byl přesný, Jarek pokuřoval svůj 
oblíbený doutník a já se snažil v tom na-
lézt zalíbení. To se mi sice nepodařilo, 
ale ten pohled mám před svýma očima 
dodnes. A přesto, že jsem již proces-
toval pěkný kus světa, tak Velikonoční 
ostrov zahalený svojí mystikou patřil 
k tomu nejúžasnějšímu, co jsem měl 
možnost zažít.

Martin Prouza
Heidelberg Praha spol. s r. o.

Tiskárna FINIDR je dnes generál-
ním polygrafickým partnerem naší 
multioborové Albrechtovy střední 

školy.  Podílí se na odborné přípravě 
a výchově žáků učebního oboru tiskař 
(od roku 2017) a maturitního oboru 
polygrafie (od roku 2008). Smlouva 
o spolupráci mezi tiskárnou a školou 
byla slavnostně podepsána v kavárně 
Avion v dubnu 2016. 

Vše však začalo už minimálně o de-
set let dříve, někdy v roce 2006, a ne 
na úrovni tiskárna – škola, ale spíše 
v rovině osobní – pan Ing. Jaroslav 
Drahoš a já. Pan Drahoš jako jeden 
z mála v té době – stratég a vizionář – si 
byl už tehdy vědom potřeby zabývat se 
odborným vzděláváním nových generací 
zaměstnanců. Já jako ředitelka střední 
odborné školy, školy, která se měla stát 
kampusem odbornosti pro region, jsem 
si uvědomovala nutnost přizpůsobovat 
oborovou strukturu potřebám trhu prá-
ce, rušit nebo zavádět obory podle mož-
ného budoucího uplatnění absolventů.  
Není divu, že naší společnou snahou 
bylo otevření nového oboru vzdělání 
polygrafie. Pochopení v tomto se nám 
bohužel ani jednomu moc nedostáva-
lo. Pan Drahoš nedosáhl ve své firmě 
viditelného ohlasu, jiné polygrafické 
firmy v regionu zájem o otevření oboru 
tiskařského neměly, nemluvě o chuti 
podílet se na vzdělávání učňů. 

Já jsem na tom byla obdobně.  U nás 
ve škole, kde se učilo dosud oborům 
gastro, hotelnictví a obchodním, to 
bylo vnímáno spíše jako fantazírování 
než záměr rozvojové koncepce školy, 
navíc zřizovatel MSK v té době vydal pro 
demografický pokles žáků „embargo“ 
na otevírání nových oborů. Neměli jsme 
výukové plány ani odborné učitele, ani 
prostory pro nové učebny, ani strojové 
a počítačové vybavení a hlavně nemě-
li jsme uchazeče o studium. A jak to 
dopadlo?  V roce 2008 zahájilo studium 
polygrafie neuvěřitelných 60 žáků (!), 
a to ve dvoře na Frýdecké 37, v nově 
zrekonstruovaných vybavených objek-
tech, které tam stály už před sto lety 
a původně sloužily jako hospodářské 
budovy klášterním sestrám Boromej-
kám. 

Až dnes si plně uvědomuji, jak „trou-
falý“ to byl počin.  Byl to výsledek 
cílevědomosti, důslednosti, vytrvalosti, 
organizačních schopností a možností, 
víry ve svou pravdu, a také obětavosti 
právě pana Drahoše. Důkazem může být 
to, že sám se stal externím odborným 
učitelem a obě třídy prvního ročníku 
vyučoval předmětu s příznačným ná-
zvem Úvod do polygrafie. Uvedl studium 
oboru polygrafie nejen do naší školy, 
našeho města, ale i celého Moravsko-
slezského kraje. 

Vanda Palowská
Albrechtova střední škola, Český Těšín





Oúspěchu společnosti FINIDR 
není možné pochybovat. Úspěch 
nepřichází sám. Za úspěchem 

vždy stojí člověk. A obrovský kus práce. 
Jarek Drahoš. Když se řekne Jarek Dra-
hoš, vybaví se mi opravdový lídr, který 
má vizi a vášeň – zapálení pro věc. Lídři, 
jako je on, vědí, jak komunikovat s lidmi, 
aby je inspirovali a vytvářeli prostředí 
důvěry.

Jsem nesmírně vděčná, že mi před 
deseti lety pan Drahoš nabídl, že nás 
jeho společnost bude aktivně podporo-
vat. A tak celých krásných deset let je 
FINIDR hlavním sponzorem Celé Česko 
čte dětem pro věcné dary – tiskoviny.

Opravdoví lídři se nedívají shora dolů. 
Vidí za roh. Nereagují jen na to, co se 
stane, ale utvářejí budoucnost.

Eva Katrušáková
Celé Česko čte dětem, o. p. s.

Majiteľ a šéf FINIDRu Jarek Dra-
hoš si pred časom pre jeden svoj 
článok požičal odo mňa citát: 

„Rozumný človek by to nedokázal.“ Ja 
sám ho mám tiež len požičaný z dávnych 
čias od jednej veľmi mladej kamarátky, 
ktorá týmito slovami komentovala, keď 
sa nám podarilo niečo, čo vlastne teore-
ticky nebolo možné.

Ja sám odvtedy tento citát často použí-
vam. Robíme občas veci, ktoré nikomu 
rozumnému na začiatku nedávajú zmy-
sel. A podaria sa nám. Zaraďujeme sa 
tak ku všetkým tým, ktorí sa peši vydali 
na južný pól, testovali padáky alebo 
majú fixnú ideu, že v ich študentskom 
filme bude hrať svetová hviezda.

Trúfam si povedať, že to skúšame len 
preto, lebo okolo seba vidíme príbehy, 
ako je ten finidrovský. Príbehy, ktoré 
tiež stoja len na vízii, fantasmagórii 

a v podstate sú nerealizovateľné, keď si 
dopredu všetko viete presne spočítať.  
(Nechcem týmto nikomu nahovárať, že 
Jarek nemal všetko dopredu spočítané.)

FINIDR je pre mňa žiarivý príklad 
fungujúceho kapitalizmu. Pre takéto 
príbehy ľudia zvonili pred veľa rokmi na 
námestiach kľúčmi. Tí ľudia boli odvtedy 
mnohokrát sklamaní a zradení, pretože 
sloboda vyniesla nahor mnoho hochšta-
plerov a grázlikov. Ale každému, kto by 
mal chuť pochybovať o rozumnosti za-
vedenia kapitalizmu u nás, môžeme bez 
bázne a hany ukázať svetovú tlačiareň 
v Českom Těšíne.

Za Slovart sa môžem len srdečne poďa-
kovať za všetku podporu a spoluprácu, 
veľmi si ju vážim. Verím, že bude ešte 
dlho pokračovať, pretože na prvý pohľad 
vlastne tiež vyzerá – nerozumne…

Juraj Heger
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r. o.





Dostalo se mi cti napsat pár slov do 
vašeho výročního čísla časopi-
su. Nejdříve bych chtěl, jakožto 

„starší“ moc pogratulovat mladšímu 
k 25. výročí. EUROPAPIER-BOHEMIA 
slavil stejné výročí v lednu 2018, takže 
se naše začátky datují téměř stejně. 
25 let je krásným atraktivním věkem. 
Navíc jsem si jist, že má FINIDR teprve 
to nejlepší před sebou. 

Naše dlouhodobá spolupráce vznikla 
po roce 2000. Máme za sebou počáteční 
seznamování, první zakázky, získávání 
vzájemné důvěry a velice úspěšný rozvoj 
spolupráce. Na samém začátku jsme 
zásobovali FINIDR z malého provizor-
ního skladu v Ostravě a vozili jsme jed-
notky palet papíru. Kolega Jiří Vavrečka 
vařil na pobočce kávu spirálovým 
vařičem a panu Kantorovi jsme naše 
nabídky faxovali. Dnes pracuje Jirka již 
23 let ve společnosti a je manažerem 
velké a moderní pobočky v Ostravě, kte-
rá zaměstnává 14 lidí. Naše společnosti 
vedle sebe rostly současně, využívaly 
vzájemné spolupráce a dostaly se až na 
výsluní, kde se dnes nachází.

Společnost FINIDR jsem vnímal vždy 
dvěma pohledy. Na jedné straně vidím 

tým profesionálů, moderní pokrokovou 
tiskárnu, kde najdete efektivní výrobu 
a ty nejmodernější technologie. Na stra-
ně druhé lidskou tvář firmy, která se 
chová eticky, slušně, rozvíjí své zaměst-
nance a naslouchá jim.

FINIDR je pro nás silným obchodním 
partnerem, který se dynamicky rozvíjí, 
rozšiřuje svoje kapacity a zvyšuje efek-
tivitu práce. Víte, mnohdy je to v tis-
kárnách vidět hned „jakmile vejdete do 
dveří“. Naše spolupráce je kromě ob-
chodních úspěchů a spousty dodaných 
tun papíru něčím, kde panují přátelské 
a férové vztahy, což bohužel v dnešní 
době ne vždy platí. Celé roky na nás 
byly kladeny vysoké nároky a požadavky 
na nejlepší kvalitu i servis. Rád mohu 
konstatovat, že jsme se i díky FINIDRu 
naučili být flexibilnějším a profesionál-
nějším velkoobchodem.

Závěrem bych chtěl popřát FINIDRu 
mnoho dalších úspěšných let. Jarkovi 
Drahošovi přeji pevné zdraví a minimál-
ně tolik úspěchů, jako zažil v předcho-
zích 25 letech. Zaměstnancům přeji, aby 
i nadále chodili rádi do práce a mohli 
být pyšní, že pracují právě pro FINIDR!

Marek Vošta
EUROPAPIER-BOHEMIA

To se psal rok 1994 a bývalý státní 
podnik Vojenský opravárenský 
podnik 065 dislokovaný v objek-

tu bývalých „kasáren“ se v důsledku 
reorganizace armády ČR připravoval 
k privatizaci. Vzhledem ke snižujícímu 
se objemu potřeb zakázek ze strany 
ministerstva obrany nebyly některé 
objekty dostatečně využity. 

Právě v této době došlo k prvním kon-
taktům vedení státního podniku s pány 
Ing. Jaroslavem Drahošem, Miroslavem 
Filipczykem a Ing. Petrem Niedobou, 
kteří projevili zájem změnit sídlo spo-
lečnosti s ručením omezeným FINIDR 
a dislokovat ji v pronajatých nebyto-
vých objektech bývalého VOP 065, s. p. 
Došlo k dohodě a ke dni 24. 2. 1994 byla 
v obchodním rejstříku zaregistrována 
společnost FINIDR, s. r. o. již se sídlem 
v areálu VOP. Od svého začátku se 
společnost zaměřila na oblast polygra-
fické výroby a zahájila svoji činnost. Od 
prvopočátku se vyznačovala dynamikou. 
Zakladatelé společnosti měli jasno ve 
své činnosti a my ve VOP 065 jsme se 
nestačili divit. Z původního nájemního 
vztahu na 250 m2 v hale 17 docházelo 
průběžně k navyšování potřeb výrobních 
ploch, které měly vazbu na rostoucí po-

čty pracovníků. Po nájmu prostor v hale 
17 přibyly nájmy dalších prostor v budo-
vách 16, 7, 4 a 19. Spolupráce VOP 065 
a FINIDRu pokračovala a dosáhla svého 
maxima koncem roku 1998. Státní 
podnik byl k 1. 11. 1998 privatizován 
a jeho vlastníkem se stala společnosti 
VOP GROUP, s. r. o.  Tato společnost se 
stala právním nástupcem Vojenské-
ho opravárenského podniku 065 s. p. 
a převzala jej úplatně včetně majetku, 
zaměstnanců či práv. Mezi prvními 
kroky po privatizaci bylo, že společnost 
VOP GROUP, s. r. o. odprodala společ-
nosti FINIDR, s. r. o. nově vybudovaný 
objekt výrobní haly o ploše cca 8 000 m2, 
pro který neměla sama využití.

Od toho okamžiku přestala být společ-
nost FINIDR závislá na nájmech prostor, 
začala působit v objektech ve svém 
vlastnictví, což ji umožnilo začít investo-
vat a nastartovat svůj dynamický růst. 

Po 25 letech dobré vzájemné spoluprá-
ce je možno napsat dlouhé pojednání. 
Každá firma si svojí misí a vizí vytváří 
svoji jedinečnost. A firma FINIDR do-
sáhla hodně. Při začátcích v roce 1994 
neváhali zakladatelé firmy, která ještě 
neměla zaměstnance, vyhrnout si ru-

Vilém Widenka
VOP GROUP, s. r. o.

kávy a v prvních pronajatých prostorách 
dělat úklid včetně mytí oken. Svoji vizi 
se jim i přes občasné problémy, které 
doba přináší, podařilo konkretizovat 
a realizovat. Nezbývá než dodat, to vše 
stálo obrovská kvanta práce, ale byly 
taktéž vytvořeny obrovské hodnoty. Je 
třeba vidět, že se managementu firmy 
podařilo získat pro realizaci vytýčené 
strategie početný kolektiv zaměstnan-
ců. 

Firma vytváří zaměstnancům jistoty, 
trvale investuje, zvyšuje svůj podíl na 
polygrafickém trhu, což je v dnešním 
vysoce konkurenčním prostředí složité. 
Pozitivně se zde projevuje stav, kdy se 
firmě podařilo propojit manažerské 
a vlastnické vztahy. Co dál? Je těžké 
radit špičkové firmě, která má v čele 
vysoce kreativního manažera Jaroslava 
Drahoše. Držte se své vize a aktuali-
zujte ji včas v dnešním turbulentním 
prostředí.

A stále si musíme být vědomi faktu, že 
ani geniální manažer nedosáhne svých 
cílů, neobklopí-li se schopnými lidmi. To 
se Vám ve FINIDRu daří. My, co to sle-
dujeme zpovzdálí, smekáme a úspěch 
Vám přejeme.    





Někdy v roce 1994 nás v Ostravě 
v kancelářích Ospapu na Poráž-
kové ulici navštívili tři pánové: 

Drahoš, Filipczyk a Niedoba. 

Požádali nás o dodávky papíru pro jejich 
nově vznikající tiskárnu na výrobu knih 
v Českém Těšíně. Bylo to pro nás docela 
překvapení, protože v té době již ve 
stejném městě vyráběly knihy dvě velké 
tiskárny (Těšínská tiskárna a Těšínské 
papírny), tak jsme uvažovali, jakou mají 
perspektivu a jak dlouho asi vydrží.

Nicméně příležitost k rozšíření naší ob-
chodní činnosti jsme si nemohli nechat 
ujít, tak jsme začali dodávat papíry z na-
šeho sortimentu – ofsetový, natíraný 
a voluminézní z Finska. Všechny začína-
jící dodávky řešila Majka Řepecká s paní 
Kúdelovou a ty se vždy snažily domluvit 
na množství a  rychlých dodávkách.

Z počátku bylo větším rizikem objedná-
vat role voluminézního papíru v jiných 

šířkách, než jsme dosud prodávali, ale 
po odsouhlasení smlouvy o pojistných 
zásobách, jsme začali objednávat i tento 
sortiment.

Tenkrát jsme měli vlastní dopravu a pa-
matuju si, jak se náš řidič, pan Chmelař, 
poprvé vrátil z FINIDRu. Líčil, jaký měl 
strach, když musel projít „vojenskou“ 
kontrolou na vrátnici vojenského areálu, 
kde FINIDR sídlil. Pak už jsme si na 
kontroly zvykli a vše běželo hladce. 

Náročné byly dodávky – rychlovky, kdy 
jsme museli domlouvat přesčasy lidí na 
obou stranách, abychom papír doručili 
na odpolední směnu, když se změnil 
výrobní program ve FINIDRu a muselo 
se dodat něco přednostně.

Naštěstí díky ochotě zaměstnanců jsme 
se spolupodíleli na rozvoji FINIDRu 
a postupně sledovali, jak tato tiskárna 
roste a jaké krásné knihy umí vyrobit.

Petr Breburda
OSPAP, a. s.

Poprvé jsem vešla do FINIDRu 
v roce 2010. Za těch devět let se 
toho hodně změnilo. Firmě na-

rostl násobně obrat, rozrostla se co do 
počtu lidí, má dnes významně větší pro-
story a celou řadu nových technologií, 
kterými tiskne knížky do celého světa. 

Co ale zůstalo po celé ty roky stejné 
a jedinečné, to je srdce, které lidé ve 
FINIDRu do své práce vkládají. Lidé ve 
FINIDRu jsou opravdoví a hrdí na to, co 
dělají. Za roky spolupráce s nimi, jsem 
měla možnost je mnohé poznat a vím, 
že pro FINIDR dýchají a slovo loajalita 
není fráze. Jejich vztah k FINIDRu začí-
ná u Jaroslava Drahoše, se kterým lidé 
chtějí tvořit budoucnost.

Vzpomínám si na moje první setkání 
s Jardou. Charismatický, energický, 
vizionář a především úžasný člověk. 
Během jedné minuty mne dokázal strh-
nout pro všechny nápady, které chtěl 
spolu s námi ve firmě realizovat. Člověk 
v jeho přítomnosti cítí, že dokáže všech-

no, nač si vzpomene. Dodává energii 
a schopnost věřit v nemožné. Prožila 
jsem s ním krásná koučovací setkání, 
u kterých rychlost jeho myšlenek a vizí 
byla pro něj samotného destruktivní. 
Je to člověk, který chce vše a hned 
a pořád. Věděla jsem, že potřebuje své 
myšlenky uspořádat ve větším klidu. 
Proto jsem ho na koučink začala brát 
ven do přírody. Bylo potřeba vzít ho 
třeba do hor a šlapat do kopce takovou 
rychlostí, aby nemohl mluvit ani myslet, 
jen vnímat pohyb a prostor.

Jaroslav se mnou došel na vrchol Lysé, 
Pradědu i Sněžky. Nadhled z hor mu 
často pomohl najít to podstatné. Na těch 
cestách jsem měla možnost poznat ho 
jako člověka, který každý den zdolává 
(a potřebuje zdolávat) nějaký vrchol, 
který před sebou vidí. A zdolává ho 
s energií, srdcem a touhou jít stále dál. 

Přeju jemu a všem Finidrákům, aby šli 
za odvážnými sny a nebáli se za nimi jít 
se srdcem plným láskou ke své práci.

Radka Šušková
New Dimension, s. r. o.





Vzpomínám si na začátek roku 
1994, kdy jsem jako výrobačka 
nakladatelství Melantrich objed-

nala v nově vzniklé tiskárně FINIDR tisk 
a knihařinu pro titul Jarmily Loukotkové 
„Bůh či ďábel“.

Byla to vůbec první zakázka, kterou ve 
FINIDRu dostali! Po pětadvaceti letech 
připomenu historku, která by se dnes 
pravděpodobně už nestala…

Mladý inženýr ekonomie, Jaroslav Drahoš, 
si musel odskočit do výroby, aby na tuto knížku 
sám nařezal papír. Jinak by včas nevyšla… Byla 
to zkouška „skrytého ďábla“ z knihy oné známé 
české autorky? Každopádně v ní Jaroslav obstál. 

Začátky jsou vždy těžké, dnes je však FINIDR poly-
grafickým gigantem. A slavný Melantrich? Dávno 
už neexistuje, a to je mi opravdu moc líto. Někdy 
jsou konce smutné, ale toho se FINIDR jistě obávat 
nemusí.

Vlasta Machová
Nakladatelství Melantrich







Vprůběhu roku se potkáváme na 
nejrůznějších akcích, které jsou 
plné zábavy, sportu a zajímavých 

prožitků určených nejen nám zaměst-
nancům, ale i našim rodinám. Finidrác-
ký den, který je pořádán s bohatým 
programem pro děti i dospělé a je 
příležitostí, jak si společně užít volné 
sobotní odpoledne v přírodě ve sportov-
ním a soutěživém duchu, se stal od roku 
2008 již tradičním setkáním. 

Každoroční mikulášská nadílka a pestrý 
program pro děti našich zaměstnanců 

potkáváme i nadále na pravidelných 
setkáních nebo akcích pořádaných 
právě jen pro ně.

Nezapomínáme také slavit naše úspě-
chy společně, a proto při příležitosti 
vyrobení 100., 200. a 300. milionté knihy 
připravujeme pro naše zaměstnance 
chutné snídaně či slavnostní oběd, které 
jsou zpestřením běžného dne.

V průběhu roku si pak sportovní nad-
šenci mohou změřit své síly a výdrž ve 
firemní lize v badmintonu a bowlingu.
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vykouzlí úsměv a potěší každou ratolest 
a navíc je další z možných příležitostí 
setkávání našich zaměstnanců a jejich 
rodin v předvánočním čase.

Poděkování za celoroční práci našim 
zaměstnancům realizujeme v příjemné 
atmosféře tematického firemního večír-
ku, který je zároveň oslavou dne výročí 
založení tiskárny FINIDR, s. r. o. 

Velice si vážíme našich bývalých za-
městnanců, kteří si již užívají zaslouže-
ného důchodu. Těší nás, že se společně 

Akce pro naše
zaměstnance
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Již několik let spolupracujeme 
s Albrechtovou střední školou 
v Českém Těšíně v oblasti zajiš-

tění odborné praxe pro studenty oboru 
polygrafie a odborného výcviku pro žáky 
oboru tiskař. Hlavním cílem je udržení 
tradice v regionu a přilákání absolventů 
do naší tiskárny.

Žáci v rámci svého výcviku jsou rovněž 
zapojeni do FINIDR Akademie. S prak-
tickým výcvikem pomáhají především 
naši technici procesu a tiskaři, kteří 
předávají své bohaté zkušenosti žákům. 
Studenty seznamujeme s oborem 
polygrafie a žáky s oborem tiskař 
a současně je postupně začleňujeme do 
pracovních procesů v reálném provozu. 
V průběhu praxe od nich zjišťujeme 
zpětnou vazbu tak, abychom mohli tento 

vhodný formát, který doposud nebyl 
v ČR zaveden. Pro mladé polygrafy 
a tiskaře to byla zajímavá výzva, jak při 
realizaci konkrétního zadání využít vše, 
co se doposud naučili. Úkolem bylo při-
pravit a vytisknout plakát s tématikou 
letošního výročí 550 let tisku v Čechách. 
Studenti při soutěži využívali nejen své 
kreativní, ale především své technické 
schopnosti a výsledky jejich prací doka-
zují, že mají dobře našlápnuto. Součástí 
byly i různé workshopy, díky kterým 
si prohloubili své znalosti i v dalších 
oblastech. 

Těšíme se na nové mladé posily a pevně 
věříme, že se nám spoluprací s Albrech-
tovou střední školou a našimi podporu-
jícími aktivitami podaří zachovat tradici 
polygrafického oboru na Těšínsku.
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proces neustále zlepšovat a posouvat 
dál, přičemž komunikace probíhá i se 
školou a učiteli odborného výcviku.

Každoročně se na konci roku účastníme 
slavnostního oceňování nejlepších stu-
dentů Albrechtovy střední školy, nazva-
ným Juvenálie. Majitel naší tiskárny pan 
Drahoš, nejlepším studentům školního 
roku pogratuluje a předá věcné dary, 
které naše tiskárna pro tuto událost po-
skytuje. V roce 2018 proběhl také první 
ročník polygrafické a tiskařské soutěže 
Duplex 2018. Výsledky několikatýdenní 
práce studentů byly vyhodnoceny ve více 
kategoriích a kromě zajímavých cen si 
účastníci odnášeli také bohaté zkuše-
nosti, které určitě mohou zúročit nejen 
při dalším studiu. Při přípravě soutěže 
bylo cílem propojit oba obory a najít tak 
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Podporujeme
budoucí generace





Naším společným cílem je, abychom 
v maximální možné míře plnili naši 
stanovenou strategii, prosperovali 
a naplňovali principy poctivého podni-
kání. V kodexu jsou formulována naše 
základní očekávání ve vztahu k za-
městnancům a také mezi zaměstnan-
ci, a dále k těm, s nimiž podnikáme, 
včetně našich obchodních partnerů.

Tvoříme tým FINIDR.
Tým aktivních, slušných
a poctivých lidí.

Oblasti:

I. Kdo jsme – naše vize, strategie, cíl, hodnoty, společenská zodpovědnost

II. Stavíme zákazníka na první místo

III. Pečujeme o vztahy uvnitř firmy a jsme loajální

IV. Nakládáme hospodárně s majetkem firmy

V. Máme aktivní přístup

VI. Vyhýbáme se střetu zájmu

V roce 25letého výročí posilujeme naše firemní hodnoty:

 SLUŠNOST = Jednám s lidmi tak, jak bych chtěl, aby oni jednali se mnou.

 AKTIVITA = Hledám nejlepší řešení pro firmu.

 POZITIVNÍ MYŠLENÍ = Pracuji na sobě.

 ZODPOVĚDNOST = Přebírám zodpovědnost.

 ČESTNOST = Jednám s rozvahou.

Etický kodex 
 „Vize spojuje lidi v rámci organizace. Propojuje to, co lidé
dělají a co je pro ně důležité, s tím, čeho chce dosáhnout
organizace. Každý ve fi rmě musí vizi znát a musí také cítit, 
že je její součástí, má-li dojít naplnění!“

Ian McDermott 

Slušnost

Vzájemná úcta

Pozi� vní myšlení 

Zodpovědnost 

Ak� vita

Čestnost

Důvěra





Výroba knihy je velmi krásná, 
zajímavá, ale také náročná. Knih-
tisk byl a je úzce spjat s naším 

regionem. Jsme otevřená firma, a proto 
chceme umožnit všem zájemcům po-
znat a také pochopit tento proces.

Vidět na vlastní oči výrobu krásných 
a rozmanitých knih doplněnou od-
borným a zajímavým výkladem na-
šich zaměstnanců je u nás možné při 
příležitosti Dne otevřených dveří nebo 
plánovaných exkurzí.  Tyto komentova-
né prohlídky provedou všechny zájemce 
z řad rodinných příslušníků, studentů 
či široké veřejnosti, celým procesem 
výroby knihy. 

Zároveň také organizujeme Dny pra-
covních příležitostí, které jsou určeny 
zájemcům o práci, abychom je sezná-
mili s pracovním prostředím, firemní 
atmosférou a nabídkou pracovních pozic 
přímo v provoze. 
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Otevíráme
dveře
veřejnosti
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 Dny otevřených dveří





Za dobu, kdy naše firma úspěšně 
působí v našem regionu už 25 let, 
si naše tiskárna vydobyla v Evropě 

své pevné místo a právem patří mezi 
významné polygrafické evropské spo-
lečnosti.  Do této elitní společnosti patří 
nejen díky své velikosti, ale především 
díky svému dlouhodobému přístupu 
k filosofii podnikání. 

Jsme hrdí na to, že se nám společně po-
dařilo vybudovat tuto společnost, která 
je vysoce společensky vnímána nejen 
z důvodu, co dělá, ale také proto, jak to 
dělá.  Chceme v tomto dále pokračovat 
a dále se ve všech uvedených oblas-
tech zlepšovat. Proto jsme se rozhodli 
vytvořit a postupně realizovat strategii 
společenské odpovědnosti tiskárny 
FINIDR, která koncepčně, systema-
ticky a v dlouhodobém horizontu bude 
naplňovat naše společné představy 
o firmě, která je součástí našeho života. 
Představy o působení na trhu, působení 
v našem regionu, ale také o každoden-
ních vzájemných vztazích. Je to strate-

V oblasti PEOPLE vycházíme z toho, že 
FINIDR patří mezi významné zaměstna-
vatele v našem regionu. Mezi naše prio-
rity patří neustálé zlepšování podmínek 
pro naše zaměstnance.

Vždy jsme považovali za největší kon-
kurenční výhodu náš tým - tým Finidrá-
ků. Tým, který táhne za jeden provaz. 
Každý je v tomto našem týmu důležitý. 
Každý je jeho součástí a ovlivňuje řadu 
oblastí v naší společnosti.  Pro fungová-
ní společnosti je důležitá nejen kvalita 
produkce, produktivita výroby, ale také 
korektní vztahy na pracovišti a celková 
atmosféra v naší společnosti. Vážíme 
si úsilí každého z našich zaměstnan-
ců a plně si uvědomujeme, že práce 
v tiskárně není jednoduchá. Vyhovět, 
splnit a realizovat náročná očekávání 
našich zákazníků, je v dnešní době 
stále náročnější. Nám se to ale nejen 
daří, postupně měníme řadu procesů 
a postupně je zlepšujeme. Věříme, že 
s každým dalším krokem budeme v pl-
nění strategie úspěšní a posuneme se 
zase o velký kus dál.
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gie, která je postavena na vzájemném 
respektu a vzájemné úctě. Je postavena 
na osobní i kolektivní odpovědnosti ne-
jen vůči dnešku, ale i vůči budoucnosti. 
Budoucnosti naší a především budouc-
nosti našich dětí. Tato strategie je také 
o hledání a nacházení vzájemného poro-
zumění a je také o značné dávce pokory, 
kterou by každý z nás měl v sobě najít. 
Strategii splečenské odpovědnosti napl-
ňujeme a do budoucna budeme naplňo-
vat v těchto třech klíčových oblastech:

PEOPLE - motivování, sebevědomí, 
samostatní a odpovědní zaměstnanci 

PLANET - odpovědnost vůči našemu 
regionu a životnímu prostředí

PROFIT – dobré a korektní vztahy s na-
šimi zákazníky a partnery

Každá z těchto oblastí je pro nás důleži-
tá a její koncepce se bude dále postupně 
utvářet. 

Dalším stavebním kamenem je pro nás 
etika. Jsou to pravidla slušného chová-
ní, způsob, jakým jednáme a prezentu-
jeme sebe a naši společnost je oblastí, 
která ovlivňuje každou činnost ve 
FINIDRu. Etický kodex tiskárny FINIDR 
vyjadřuje náš pohled na svět, vyjadřuje 
jasná pravidla a závazek pro každého 
„Finidráka“.  

Další důležitou oblastí je oblast vzdě-
lávání. Pro každého z nás je v této době 
mimořádně důležitá. Je úplně jedno, na 
které pozici člověk pracuje. Bez neustá-
lého vzdělávání, pravidelného školení 
a zvyšování kvalifikace nelze v tomto 
světě zůstat konkurenceschopný. 
Proto vznikla v naší společnosti v roce 
2012 FINIDR Akademie. Tato akademie 
umožňuje a bude i do budoucna umož-
ňovat rozvoj každého našeho zaměst-
nance. Každý, kdo chce, se může dostat 
k řadě nových informací, které mu 
pomohou uspět na svém pracovišti. 
Neméně důležitou částí strategie je mo-
tivace, kterou máme a dále ji postupně 

Dalším významným bodem je poraden-
ství. I v této oblasti se snažíme vytvářet 
pro naše zaměstnance velmi nadstan-
dardní podmínky. Jedná se o poradnu 
finanční, právní nebo  poradenství 
o zdravém životním stylu. Z každé
složité situace vede cesta ven. Všem, 
kteří chtějí, těm podá FINIDR pomocnou 
ruku.

nastavujeme. Vždy bude v sobě obsa-
hovat prvky výkonnosti, kvality, profe-
sionality a odpovědnosti. Tato motivace 
je závislá na dosaženém zisku společ-
nosti.  Podílet se na ní bude každý, kdo 
prokazatelně přiloží ruku k dílu, nebude 
pasivní a bude věci kolem sebe měnit. 
Každý může přispět řadou drobných 
i větších zlepšení, které povedou k vý-
borným výsledkům společnosti.
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FINIDR
pro život



Zdraví je to nejdůležitější a nejcennější 
co máme. Jak je důležité, si většinou 
uvědomíme až potom, co jsme nemocni 
my či někdo blízký. K tomu, aby byl člo-
věk zdravý, nestačí o tom jenom mluvit, 
ale je proto třeba také něco udělat. Pre-
venci v přístupu ke svému zdraví vidíme 
jako zásadní a klíčovou. Je to jediná 
možná cesta, jak se cítit dobře. Jediná 
cesta, která vede k plnohodnotnému 
životu bez omezení. Svým zaměstnan-
cům nabízíme program, který může 
pozitivně ovlivnit kvalitu jejich života. 
Konkrétně se jedná o pomoc fyziotera-
peuta, odborníka proti stresu, speciální 
cvičící programy, zdravá strava v jídel-
ně, sportovní dny pro rodiny s dětmi 
nebo firemní liga v bowlingu a badmin-
tonu. Aktivní účast a zapojení do těchto 
programů umožňuje našim zaměstnan-
cům bezplatnou účast u specialistů, se 
kterými spolupracujeme. 

V oblasti PLANET vycházíme z naší 
odpovědnosti vůči místu, kde podniká-
me. Velmi si vážíme životního prostředí. 
Proto je pro naši tiskárnu důležité eko-
logické chování a děláme v této oblasti 
mnoho kroků. Jedním z nich je nákup 
ekologicky šetrné elektrické energie 
z obnovitelných zdrojů, který u nás 
probíhá od ledna roku 2016 a již nyní ji 
odebíráme ve 100 %. Naším dlouhodo-
bým cílem je i do dalších let odběr 100 
% energie z obnovitelných zdrojů.

Naše tiskárna se aktivně zapojila do 
unikátního projektu „Zelená firma“. 
V rámci projektu ekologicky likvidujeme 
firemní elektrospotřebiče a baterie. 
Umožňujeme také svým zaměstnancům 
zbavit se vysloužilých elektrozařízení 
prostřednictvím sběrného boxu, což 
významně přispívá k ochraně životního 
prostředí, přírodních zdrojů a zdraví 
člověka.
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Aktivně snižujeme svou uhlíkovou sto-
pu. Plán řízení uhlíkové stopy stanovuje 
náš závazek pro měření, sledování 
a snižování uhlíkové stopy. Prostřednic-
tvím tohoto plánu chceme dlouhodobě 
snižovat svůj dopad na životní prostředí. 
Součástí je postup pro řízení uhlíkové 
stopy, dále cíle snižování emisí CO2

a stejně tak i akční plán pro dosažení 
tohoto snižování ve stanoveném období. 

V oblasti PROFIT lze zkráceně říci, že 
„Stavíme naše zákazníky a partnery 
na první místo“. Dlouhodobé vztahy se 
zákazníky a partnery jsou založeny na 
důvěře a partnerství. Neustále hledáme 
postupy, metody a způsoby, jak co nej-
lépe, v nejvyšší kvalitě a v dohodnutém 
termínu, vyhovět požadavkům našich 
zákazníků, jak najít cestu pro spolupráci 
s partnery na bázi WIN x WIN. Je to pro 
nás samozřejmostí. Moc děkujeme za 
spolupráci a přejeme všem zákazníkům 
a partnerům mnoho dalších úspěšných 
let.

Od roku 2008 jsme také zapojeni do cer-
tifikačního systému FSC®. FSC® (Forest 
Stewardship Council®) je mezinárodní 
nezisková organizace, která vznikla 
v roce 1993 s cílem podpořit šetrné 
obhospodařování lesů a vytvořit certifi-
kační systém jako nástroj pro sledování 
původu dřeva od těžby, přes zpracování 
až po konečný výrobek – např. nábytek, 
papír a výrobky z něho.

209





Jsme rádi, že můžeme 
v průběhu roku v našem 
okolí pomoci tam, kde je 

potřeba. Máme jasně nastave-
nou strategii podpory, kterou 
směřujeme především k dětem 
a k jejich školním i mimoškol-
ním aktivitám v našem městě 
Český Těšín a jeho blízkém 
okolí. Věříme, že podpora 
všech uvedených aktivit má 
smysl a budeme v konkrétní 
pomoci pokračovat i v následu-
jících letech.

Podporujeme

RAKEŤÁCI







Za dobu 25 let od založení naší 
tiskárny jsme ušli významnou 
a úspěšnou cestu a překonali řadu 

překážek. A proto jsme si všichni toto 
výročí jako významné připomněli a spo-
lečně oslavili. VELKÁ PÁRTY ve FINIDRu 
ve stylu Velkého Gatsby proběhla v so-
botu, 2. 3. 2019, v prostorách Kulturního 
a společenského střediska Střelnice 
v Českém Těšíně za účasti 430 osob.

Celý večer se ve zlatavém sálu pohy-
bovali všichni ve slavnostním dobovém 
oblečení z 20. let minulého století, což 
ještě více podtrhlo atmosféru oslavy 
25. výročí naší tiskárny.

Kapela Arrhythmia, světelná light 
art show s příběhem FINIDRu nebo 
tanečnice ve stylu 20. let byly milým 
překvapením večera. Celou akci však 
rozparádila skupina MIRAI, která byla 
opravdovou třešničkou na dortu této 
mimořádně vydařené párty. 
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…je to
jen konec 
začátku

25let je krásný věk jak pro 
člověka, tak i pro firmu. 
Děkuji našim zákazníkům, 

dodavatelům a firmám, všem, kteří 
s námi v průběhu těchto uplynulých 
let spolupracovali. Děkuji současným 
i bývalým zaměstnancům, kteří v prů-
běhu 25 let ve FINIDRu pracovali. Každý 
z nich zde prožil kus svého života. 
Pracovalo a pracuje zde mnoho rodin-
ných „klanů“, řada zaměstnanců přišla 
na doporučení těch stávajících, vzniklo 
mnoho nových osobních i pracovních 
přátelství. Své „ano“ si navzájem řeklo 
několik desítek zaměstnanců. Věřím 
v naše zaměstnance, věřím v další 
úspěšnou budoucnost naší tiskárny.

Tento materiál zřejmě poprvé mapuje 
v ucelené podobě historii naší tiskár-
ny. Od začátku tuto historii psali lidé 
a jejich příběhy. Při největší vůli však 

před sebou ještě mnoho. Uspět v dneš-
ním globálním světě není jednoduché. 
V tomto turbulentním prostředí je důle-
žité najít pevný bod, o který se můžeme 
opřít a který nám dá jistotu, kterou 
v tomto čase všichni potřebujeme. 

Věřím, že FINIDR byl a vždy bude tím 
pevným bodem pro lidi, kteří v něm pra-
cují nebo s ním spolupracují. Věřím, že 
děláme správné kroky a máme dostatek 
odvahy. Neustále hledáme nové cesty 
v businessu, v procesech, ve vedení lidí 
a jejich motivaci. 

Přejeme všem mnoho úspěchů, zdraví 
a štěstí a v následujících letech ještě 
mnoho splněných cílů a snů.

                          Jaroslav Drahoš s rodinou

nejde dát prostor všem, kteří pro-
šli branami FINIDRu a kteří si určitě 
zasloužili dostat alespoň část prostoru 
k vyjádření svého příběhu v této kronice. 
Věřím ale, že tyto krásné příběhy, které 
nám upřímně vyprávěli někteří bývalí, 
ale i současní Finidráci, vám umožní 
dostatečně nahlédnout pod pokličku FI-
NIDRu. Nahlédnout do doby bouřlivých 
začátků, konsolidace a následně stabi-
lizace tiskárny. Je to příběh o 25 letech 
neustálého hledaní cesty. Je to záro-
veň příběh o pokoře, důvěře, nadšení 
a improvizaci. Zároveň je to také příběh 
o systematické realizaci naší strategie. 
Důležité ale je, že tento příběh naší 
tiskárny nekončí, ale vlastně začíná. 

Řečeno slovy klasika, je to jen konec 
začátku. FINIDR v roce 2019 slaví 25 
let, mnohem důležitější než to, co bylo, 
je to, co máme před sebou. Máme toho 
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