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o nás

Vážení kolegové,

máme za sebou prvních šest měsíců 
letošního roku. Řada z nás očekávala, že 
v tomto „postcovidovém“ roce dojde k vý-
raznému uklidnění a stabilizaci prostředí, 
ve kterém se nacházíme. Všichni jsme 
se znovu potřebovali nadechnout a dát 
dohromady řadu věcí, které problémy 
s covidem způsobily. Válka na Ukrajině 
však neumožnila řešit tyto problémy, 
naopak je dále eskalovala. Zároveň se stá-
vajícími problémy vznikla spousta nových 
obtíží a někdy mnohem palčivějších než 
ty, které přinesl covid. 

Jisté je, že se nyní nacházíme ve velmi 
složitém a turbulentním období, které 
bude mít negativní vliv na každého z nás. 
Zvyšování cen energií odstartovalo vlnu 
celkového zdražování, které se promítá 
do všech oblastí podnikání i našeho osob-
ního života. V nebližším období nedojde 
k žádné rychlé změně k lepšímu. Proto 
se musíme na tuto dobu připravit a dělat 
aktivní kroky vedoucí ke zvýšení efekti-
vity. Pro � rmu a zároveň i každého z nás, 
je nyní hledání úspor hlavní prioritou. 
Důležitá je střídmost a omezení veške-
rých zbytečných výdajů.  

Osobně jsem si v loňském roce nechal na-
instalovat na svém domě malou fotovol-
taickou elektrárnu a jsem s její účinnosti 
a hlavně úsporami, které mi přinesla, 
nesmírně spokojen. V dnešní době dopo-
ručuji všem, kteří uvažují o této investici 
a mohou ji zrealizovat, aby ji provedli. 
Proto také máme na střeše tiskárny no-
vou fotovoltaickou elektrárnu s maximál-
ním výkonem 830 kWh, která po schvá-
lení a připojení do sítě umožní vyrábět 
elektrickou energii nejen ekologicky, ale 
i efektivně. Má to smysl. Je to investice 
do budoucnosti, která dává zároveň větší 
jistotu v této nestabilní době.

Přes veškeré problémy, které jsou okolo 
nás, jsem rád že se FINIDRu daří velmi 
dobře. Naši zákazníci v tuzemsku 
a v zahraničí jsou spokojeni a výsledky, 
kterých jsme v prvním půlroce dosáhli, 
dávají předpoklad, že letošní rok může 
jako celek dopadnout velmi dobře. To 
se samozřejmě také odrazí na vánoční 
odměně a podílu na zisku, který pravi-
delně vyplácíme na konci roku. 

Máme období prázdnin, proto bych 
vám rád popřál krásnou dovolenou, 
mnoho nezapomenutelných chvil 
strávených s rodinou a dobrými přáteli. 
Zároveň vám držím palce, abyste našli 
čas a odvahu ke smysluplným a možná 
i nepopulárním krokům, které by měl 
nyní v této době udělat každý, kdo je 
zodpovědný za sebe a své blízké.

Přeji hezké letní dny. 

Váš Jarek Drahoš
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Potah s perleťovým efektem
upoutá pozornost na první pohled

Zde můžeme vidět využi�  modře pastelového 
ods� nu, nicméně kompletní nabídka obsahuje 
celkem 9 barevných provedení.

Tento druh potahového 
materiálu je držitelem 
cer� fi kátu FSC®.

 Je vhodný pro � sk i ražbu.
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Archimedes, řecký matema� k, fyzik, fi lozof, vynálezce 
a astronom, pronesl památný výrok „Dejte mi pevný 

bod a já pohnu Zemí“. Takovým pevným bodem pro 
námořníky byla po stovky let hvězda Severka, nejjasnější 
hvězda v souhvězdí Malého medvěda, která se nachází 

V dnešní turbulentní, složité a nesmírně rychlé době 
chceme také vědět, kam směřujeme, kam chceme jít 
a co na cestě, po které půjdeme, máme udělat. Pro-
blémy, které řešíme, nejsou od pomyslného, mnohdy 
rozbouřeného, oceánu příliš odlišné. Dříve lodě a nyní 
fi rmy mohou bez jasného cíle a strategie velmi jednodu-
še zabloudit. 

Právě proto jsme v rámci úzkého vedení, ve spolupráci 
s externím spolupracovníkem Pavlem Křepelkou, trávili 
měsíce na tvorbě naší strategie. V rámci ní jsme si sta-
novili svou vlastní Severku, ke které chceme jít. Zároveň 

v blízkos�  severního nebeského pólu. Její poloha a jas-
nost dávala námořníkům jistotu, že ví, kam plují a pře-
devším také, že se mohou zase bezpečně vrá� t zpět do 
svého přístavu.

jsme si stanovili, co je pro nás důležité, čeho se máme dr-
žet a co musíme udělat pro to, abychom svého cíle dosáhli.

Důležité je nejen pochopení naší vize, strategie, ale 
především důležitos�  každého člena týmu velké rodiny 
Finidráků. Důležitý je každý z nás, každý z nás svou měrou 
a možnostmi přispívá ke splnění denních, měsíčních, čtvrt-
letních a ročních cílů. Plnění těchto cílů pak umožňuje na-
plnit cíle dlouhodobé. Postupně vás budeme seznamovat 
se strategií FINIDRu, s jednotlivými kroky, s � m, jak vaše 
oddělení, ale především každý z vás přispěje k naplnění 
naší společné strategie. 
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 Pavel Křepelka, akreditovaný kouč & mentor Scale Up Impact, Jaroslav Drahoš, majitel a jednatel ti skárny FINIDR, s.r.o.

Již od nepaměti hledají lidé pevný bod, od kterého se mohou odrazit, případně 
hledají něco, na co by se mohli spolehnout, o co by se mohli opřít. Téměř vždy 
je toto hledání spojeno s touhou po větší jistotě a snahou o snížení obavy 
z neznáma nebo z toho, co má přijít v budoucnosti. 

NAŠE STRATEGIE
V JEDNÉ VĚTĚ
Vždy zodpovědně,
kvalitně a včas

aktuálně Text: Jaroslav Drahoš  | Foto: Lukáš Duspiva



POMÁHÁME
knihám na svět

lidem v růstu

vytvářet férovou
atmosféru

Stejně důležité jako mít svou Severku, je nezbytné 
mít jasnou představu o svém poslání. Je to odpověď 
na rela� vně jednoduchou otázku, proč tady jsme. 
Proč děláme to, co děláme a co nám v naší práci 
dává smysl. 

Pro naplnění poslání fi rmy je nutné také stanovit, 
jakými hodnotami se naše podnikání řídí. Co jsou 
principy, které určují naše ak� vity a chování uvnitř 
fi rmy i ve vztahu s partnery, zákazníky a komunitou, 
v níž podnikáme. Aby hodnoty plnily svou funkci, 
musí být trvalé a neměnné. Pouze, když jimi fi rma 
opravdu žije a nevzdá se jich ani v situaci, kdy to pro 
ni znamená nevýhodu nebo dokonce ztrátu, mají 
opravdu smysl a dlouhodobě fi rmě pomáhají.

Tyto naše hodnoty mají fungovat jako kompas. 
Mají nám pomáhat s těžkými rozhodnu� mi, které 
mají vliv na běžný chod i budoucnost fi rmy. Když 
stojíte před zásadním dilematem, vždy se podívej-
te, zda je vaše rozhodnu�  v souladu s hodnotami 
fi rmy. Pokud ne, pak to není správné rozhodnu� .

Je nesmírně důležité, aby se naše fi remní hodnoty 
přenesly z plakátů na stěnách FINIDRu do našich 
každodenních životů. Bude to pro každého výzva 
a asi všichni budeme muset udělat u sebe pár 
změn. Pokud ale díky tomu bude FINIDR pro nás 
všechny zase o něco lepší místo, tak to určitě bude 
stát za to.

CO ŘÍCI ZÁVĚREM?
Stojíme na začátku další etapy FINIDRu. 
Etapy, která začíná pro každého z nás a na 
kterou se vydáváme společně jako jeden 
tým. Společně to určitě zvládneme. A jak se 
to bude týkat každého z vás konkrétně? To 
se již brzy dozvíte.
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/ DnesDnes ČtvrtletíČtvrtletí

SeverkaSeverka

Naše PosláníNaše Poslání

RokRok 20252025

                                          
500 000 000 knih
vyrobíme do června roku 2025

Firemní HodnotyFiremní Hodnoty

jednám s lidmi tak, jak bych
chtěl/a, aby oni jednali se mnou

hledám nejlepší řešení pro fi rmu

pracuji na sobě

přebírám zodpovědnost

jednám s rozvahou

Toto je naše „Severka“, toto je náš dlouhodobý 
cíl, který když naplníme, bude dávat nám všem 
určitou míru jistoty. Bude velkou zárukou pro 
naši budoucnost, kontinuitu a stabilitu.

Nicméně, abychom tohoto cíle dosáhli, budeme muset podniknout 
celou řadu kroků a změn. Do tohoto procesu bude postupně zapojen 

každý jeden z nás. Bez pomyslného tahání za společný provaz se to ani 
tentokrát neobejde. Není to ale pro nás nic nového, spoustu věcí jsme již 
společně zvládli a jsem přesvědčen, že i nyní budeme úspěšní.



Archimedes, grecki matematyk, fi zyk, fi lozof, wynalaz-
ca i astronom, złożył pamiętne oświadczenie „Dajcie 

mi punkt oparcia a ruszę Ziemię“. Takim punktem oparcia 
dla żeglarzy przez setki lat była Gwiazda Polarna, najja-
śniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Małej Niedźwiedzicy, 

która znajduje się w pobliżu bieguna północnego na nie-
bie. Jej położenie i jasność dawały żeglarzom pewność, 
że wiedzą, dokąd płyną i co ważniejsze, że mogą wrócić 
bezpiecznie do swojej przystani.

aktuálně
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Od niepamiętnych czasów ludzie szukają stałego punktu, od którego mogliby się odbić 
lub czegoś, na czym mogliby polegać, czegoś, na czym mogliby się oprzeć. Niemal 
zawsze poszukiwanie to wiąże się z pragnieniem większej pewności i dążeniem do 
zmniejszenia lęku przed nieznanym lub przed tym, co ma nadejść w przyszłości. 

W dzisiejszych niespokojnych, skomplikowanych i niezwykle 
szybkich czasach chcemy również wiedzieć, dokąd zmierza-
my, dokąd chcemy dojść i co mamy robić na drodze, którą 
będziemy podążać. Nasze problemy nie różnią się zbytnio 
od symbolicznego, często wzburzonego oceanu. Wcześniej 
statki, a teraz fi rmy, mogą bardzo łatwo zbłądzić bez jasnego 
celu i strategii. 

Właśnie dlatego w ramach ścisłego kierownictwa, we współ-
pracy z partnerem zewnętrznym Pavlem Křepelką, spędzi-
liśmy miesiące na tworzeniu naszej strategii, na podstawie 
której określiliśmy naszą własną Gwiazdę Polarną, do której 

chcemy dążyć. Jednocześnie ustaliliśmy, co jest dla nas waż-
ne, czego powinniśmy się trzymać i co musimy zrobić, aby 
osiągnąć nasz cel. Ważne jest nie tylko zrozumienie naszej 
wizji i strategii, ale przede wszystkim znaczenia każdego 
członka dużego zespołu wielkiej rodziny Finidraków. Ważny 
jest każdy z nas, każdy z nas przyczynia się na swoją miarę 
i możliwości do realizacji celów dziennych, miesięcznych, 
kwartalnych i rocznych. Realizacja tych celów umożliwia na-
stępnie realizację celów długofalowych. Stopniowo będzie-
my was zapoznawać ze strategią FINIDRu, z poszczególnymi 
krokami, z tym, jak wasz dział, ale przede wszystkim każdy 
z was przyczyni się do realizacji naszej wspólnej strategii.
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 Jaroslav Drahoš, prezes i właściciel drukarni FINIDR, s.r.o., Pavel Křepelka, akredytowany coach i mentor Scale Up Impact

Text: Jaroslav Drahoš  | Foto: Lukáš Duspiva

NASZA STRATEGIA
W JEDNYM ZDANIU
Zawsze odpowiedzialnie,
dobrze i na czas



POMAGAMY
książkom na świat

ludziom w rozwoju

tworzymy uczciwą 
atmosferę

Równie ważne, jak posiadanie swojej Gwiazdy Polar-
nej, istotne i inspirujące jest posiadanie jasnej wizji 
swojej misji. Jest to odpowiedź na relatywnie proste 
pytanie, dlaczego tu jesteśmy. Dlaczego robimy to, co 
robimy i co nadaje sens naszej pracy.  

Aby wypełniać misję fi rmy, konieczne jest również 
ustalenie wartości, którymi kierujemy się w naszym 
biznesie. Jakie są zasady, które określają nasze działa-
nia i zachowania w fi rmie oraz w relacjach z partne-
rami, klientami i społecznością, w której prowadzimy 
działalność. Aby wartości spełniały swoją funkcję, 
muszą być trwałe i niezmienne. Dopiero gdy fi rma 
naprawdę nimi żyje i nie rezygnuje z nich nawet 
w sytuacji, gdy oznacza to dla niej niekorzyść lub 
nawet stratę, naprawdę mają sens i pomagają fi rmie 
w dłuższej perspektywie.

Te wartości mają działać dla nas jak kompas. Mają 
nam pomagać w podejmowaniu trudnych decyzji, 
które mają wpływ na działanie i przyszłość fi rmy. 
W obliczu poważnego dylematu zawsze sprawdzaj, 
czy Twoja decyzja jest zgodna z wartościami fi rmy. 
Jeśli nie, nie jest to dobra decyzja.

Niezwykle ważne jest, aby nasze wartości fi rmowe 
przeniosły się z plakatów na ścianach FINIDRu do 
naszego życia codziennego. Będzie to dla każdego 
wyzwanie i pewnie wszyscy będą musieli wpro-
wadzić w sobie kilka zmian. Ale jeśli dzięki temu 
FINIDR będzie lepszym miejscem dla nas wszyst-
kich, to na pewno będzie warto.

CO DODAĆ NA ZAKOŃCZENIE? 
Stoimy na początku kolejnego etapu 
FINIDRu. Etapu, który rozpoczyna się dla 
każdego z nas i w który ruszamy razem jako 
jeden zespół. Razem damy radę. A w jaki 
sposób będzie to dotyczyć każdego z nas? 
Tego dowiecie się już wkrótce.
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DziśDziś KwartałKwartał
Gwiazda Gwiazda 
PolarnaPolarna

Nasza MisjaNasza Misja

RokRok 20252025

                                          
500 000 000 książek
wyprodukujemy do czerwca roku 2025 

Wartości Wartości FirmoweFirmowe

traktuję ludzi tak, jak chciał(a)bym 
być przez nich traktowana/y

szukam najlepszych rozwiązań
dla fi rmy

pracuję nad sobą

biorę na siebie odpowiedzialność

działam z rozwagą

To jest nasza „Gwiazda Polarna“, to jest nasz 
cel długofalowy, który jeśli go zrealizujemy, 
da nam wszystkim pewną dozę pewności. 
Będzie to wielka gwarancja naszej przyszłości, 
ciągłości i stabilności. 

Jednak, aby osiągnąć ten cel, będziemy musieli podjąć szereg kroków 
i zmian. Każdy z nas będzie stopniowo włączany w ten proces. Również 

tym razem nie obejdzie się bez symbolicznego ciągnięcia za wspólną linę. 
Nie jest to jednak dla nas nic nowego, wspólnie już z wieloma sprawami 
poradziliśmy sobie i jestem przekonany, że teraz także odniesiemy sukces.

11



rozhovor
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„Cítím se jak u doktora“, 
podotkla Martina, když 
přišla na dohodnutý 
rozhovor pro toto číslo 
Finidraku. Asi proto, že 
jsem byla už připravena 
u počítače, navíc v bílé 
halence, ale společně 
strávený čas utekl velmi 
rychle a v příjemné 
atmosféře. Přečtěte si i vy, 
o čem jsme si povídaly.

Text: Maryla Adamčíková, Mar� na Stružínská  | Foto: Lukáš Duspiva
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Marti, jak dlouho už pracuješ ve FINIDRu?
Nastupovala jsem přímo do sezóny, na podzim roku 
2011. Byla jsem tu chvilku a už obchodník odjížděl 
na veletrh do Frankfurtu, já jsem byla nepolíbená 
polygrafi í a rozkoukávala jsem se, co se děje. Byla 
jsem tehdy na zákaznickém servisu. Francouzská sekce 
fungovala v té době teprve druhým rokem.

Je to už víc jak deset let, na místě je často pokládaná 
otázka, co se od té doby změnilo?
Od té doby se toho změnilo hodně. Myslím, že zakázky 
jsou mnohem složitější. Já jsem se ještě učila na té 
jednoduché produkci. Zákazníci jsou ale mnohem 
více náročnější. Před� m chtěli obyčejné V8 a teď jsou 
jejich představy někde jinde – chtějí mít v jedné knize 
tam ražbu, tam přílohu atd., kniha jako produkt je 
složitější nejen na výrobu, ale i pro nás na obchodě 
na administraci zakázky. Samozřejmě za deset let se 
to změnilo i v počtu lidí. Tehdy jsme na francouzském 
trhu byli ve složení jeden obchodník a jeden refrent 
zákaznického servisu. Dnes jsou na „Francii“ jsou tři 
referen�  zákaznického servisu a jeden obchodník s � m, 
že další posila do týmu nastoupí zanedlouho.

BO válení
u moře už mě 
nebaví!



Jak vzpomínáš na své začátky? 
Nastupovala jsem jako referent zákaznického servisu, kdy 
jsem o polygrafi i nevěděla vůbec nic. Jediné, na základě 
čeho jsem byla přijatá, byla znalost francouzš� ny, což 
byl hlavní požadavek. Tu jsem měla na dobré úrovni, 
protože jsem ji studovala. Co se týká polygrafi e, vše jsem 
se musela naučit. Díky školením a vstřícným kolegům 
a také začátcích vzniku FINIDR Akademie jsem sbírala 
informace. Vždy mi zdůrazňovali „No, to pro obchod 
budete potřebovat“. Na zákaznickém servise jsem 
fungovala pět a půl roku.

Po dvou letech přišla nabídka na lektorování v rámci 
FINIDR Akademie. Bylo to opět něco nového. Byla jsem 
první lektor na obchodě, který zde školil jednotlivé 
procesy a nastavoval systém zaškolování nováčků, který 
jsme � mto zkrá� li až na dobu, kdy už po třech měsících 
má referent své zákazníky. Vyvíjela jsem a tvořila školící 
materiály, školení mě moc bavilo. Teď, z časových 
důvodů, jsem ráda, že mám zastupitelnost u kolegyň. 

Jak se vyvíjela tvá kariéra dál?
Pak přišla kolegyně Kristýna Kyjonková, obchodnice, 
že bude odcházet na mateřskou dovolenou, tak na mě 
nějak „zbyla“ pozice obchodníka. Moc jsem se tehdy 
na to netvářila, ale s podporou obchodního ředitele, že 
budu vhodná i na tuto pozici, jsem nakonec na to kývla 
a posunula jsem se dále. Což mi otevřelo nové možnos�  
poznat klienty, protože jsem začala do Francie jezdit. 
Začala jsem se také učit novým dovednostem, než jsou 
ty, které jsou potřebné na zákaznickém servise. Pozice 
obchodníka je už více o budování vztahu s klientem.

Proč jsi se na to tehdy netvářila?
Protože jsem si tolik nevěřila a nevěděla jsem, jestli mi 
půjde pod kůži akvizice nových klientů. Nemám ráda 
klepání na dveře. Ráda oslovím klienta, nabídnu mu 
naše služby, produkty a započtu s ním spolupráci, ale 
nejsem dobrá v tom urputném přesvědčování, není mi to 
přirozené.

Jak se to poddalo?
Nejlepší je osobní kontakt. Když se s klientem dohodnu 
na osobní schůzku. Úplně nejlepší je doporučení jiného 
klienta, to jsou dveře skoro otevřené. Nejtěžší je získat 
toho klienta, který tě nezná, nikdy o FINIDRu neslyšel 
a ty ho máš přesvědčit, že ze zavedené � skárny, kde je 
spokojený, má přejít k nám. O takového klienta se můžeš 
pokoušet třeba i rok.

Jak se ti práce obchodníka zamlouvala oproti 
zákaznickému servisu?
Bylo to něco jiného, protože najednou člověk dostane 
i zodpovědnost za tým. Před� m také pracoval týmově, 
ale teď ten tým vede, což je něco jiného, než být jeho 
součás� . Musela jsem se naučit jiné věci, zjis� la jsem, 
že s každým člověkem musím pracovat jinak, někdo věci 

pochopí hned, jiný potřebuje jiný způsob komunikace, 
každý člověk v týmu je prostě jiný. Někdo má silnější ráno 
a jiný odpoledne. Tým jsem vedla do roku 2020, takže 
celkem čtyři roky jsem fungovala na pozici obchodníka.

Najednou se však bývalá obchodnice vrací z mateřské, 
takže vyvstala otázka, co dál?
Ano, přišla nabídka od pana Klose posunout mě ještě 
dál. S � m jsem moc nepočítala. Variantou bylo, že 
bych zastupovala zákaznický servis a obchodníka na 
francouzském a anglickém trhu, také proto, že ovládám 
oba cizí jazyky. Na konci roku 2020 mě však pan Klos 
překvapil nabídkou zástupce obchodního ředitele 
a vedoucí administra� vy obchodu v jednom.

Co naplňuje tvůj den, co si má čtenář představit, že 
děláš?
Je to taková pravá ruka obchodního ředitele. Znamená 
to, že společně diskutujeme tvoření a schvalování 
cenových úrovní poptávek, tj. potencionálních 
zakázek, vytvářím analýzy pro cenotvorby např. při 
nákupu nového stroje. Jsem součás�  týmů projektů 
a zlepšování na obchodě. Velký aktuální projekt byl 
přechod na novou verzi Sytelinu, kde jsme za obchodní 
oddělení společně s Evou Muchovou testovaly, jestli 
vše funguje, jak má, podle představ, a zda je zachována 
funkčnost dle poslední verze. Také jsem součás�  skupiny 
středního managementu, aktuálně se účastním projektu 
Zodpovědnost. No a samozřejmě v nepřítomnos�  pana 
Klose ho zastupuji na úrovni administra� vy.

Jak často teď využíváš francouzštinu?
Využi�  francouzského jazyka se teď výrazně snížilo, 
nicméně mi byl ponechán stále jeden velký zákazník, 
je to tře�  největší klient fi rmy. S � m je stále spojena 
administrace zakázky, to mi vyhovuje, protože jsem 
neustále v kontaktu s francouzským jazykem. Když 
jsem to pět let studovala na vysoké škole, tak se toho 
nechci úplně vzdát. Ale ano, francouzsky teď komunikuji 
mnohem méně.

Zůstaly mezi tebou a klienty vytvořené osobní vazby? 
Jak je udržuješ?
Ano, to je o tom budování vztahu, obchodník buduje 
vztahy, a to především na osobních setkáních. Na 
osobních schůzkách si popovídáš i o nepracovních 
tématech, většinou na obědě nebo večeři. Zrovna 
s klientem, který mi zůstal, máme přátelské vztahy. Při 
jedné jeho návštěvě ve FINIDRu jsme podnikli společný 
výlet na Pustevny.

Se změnami pozic ve FINIDRu došlo také na řízení 
auta, o čemž vím, že jsi z toho měla trochu obavy, ale 
nakonec jsi každodenní řidič…
To přišlo náhodně, ruku v ruce, řekla jsem si, že do toho 
půjdu znova a naučím se konečně řídit, byť v té době 
jsem měla řidičák už deset let. Vzala jsem si nějaké 

F i n i d r a k14

rozhovor
kondiční hodiny v autoškole, pomalu jsem se začala 
rozjíždět a do toho přišla informace s těhotenstvím 
kolegyně, shodou okolnos�  to padlo do jedné doby. 
Pro obchodníka je samozřejmos� , že je na cestách. 
Nepovažuji se ale za excelentního řidiče, mám ty své 
známé cesty, do práce, na hory a když mám neznámou 
trasu, jsem raději, aby se mnou někdo jel a hlídal mi 
navigační značky.

FINIDR je tvým prvním zaměstnáním po škole, 
neláká tě myšlenka jiného zaměstnavatele po 
jedenácti letech?
Druhé, v prvním jsem byla rok v Praze na zkušenou, ale 
lákala mě myšlenka pracovat doma. Myšlenka na jiné 
zaměstnání mě v tuto chvíli neláká, protože jsem nově 
a krátce na nové pozici, potřebuji se tam něco naučit, 
a ne to zabalit, pan Klos mě zaučuje a předává něco ze 
svého obchodního a manažerského know-how, nerada 
bych zklamala důvěru, která mi byla dána.

Marti, můžeme nahlédnout do tvého soukromí?
Pocházím a žiji v Ostravě. Víkendy od jara do podzimu 
trávím na chalupě u rodičů v Beskydech, na Horní Bečvě, 
kde se snažím být nápomocná. Ráda cestuji. Vloni 
jsem jela na Sardinii a moc jsem si to užila. Letos mám 
naplánované dovolené podobného typu. První je Norsko, 
tam je to zaměřeno na pěší turis� ku a pak jedu na týden 
do Chorvatska, také s cestovkou, zaměřeno na výlety 
do přírody. Mám ráda, a i poslední dobou vyhledávám, 
poznávací zájezdy obecně. Ráda vzpomínám na výlety 
s mamkou, např. v Nice, Saint Tropez, Monacu, Římě 
a Paříži, to je pro mě srdcovka. V zimě ráda jezdím na 
snowboard do Alp. Co se týče rodiny, bratr má dvě dě�  
Matěje a Kristýnu, jsou to velmi živá stvoření, ze kterých 
má člověk radost, když se smějí. Celé naší rodině naplňují 
smysl života.

Na co se v nejbližší době těšíš?
Těším se na ty dovolené a co mi FINIDR přinese za nové 
výzvy. Každý den se tady člověk učí něco nového, jde do 
práce, ale neví, co přijde, co bude. Také se těším na to, až 
si zase vymyslím novou des� naci na dovolenou pro příš�  
rok. 

Jaké máš přání na závěr?
Ráda bych všem chtěla popřát a taky vzkázat, ať udrží 
pevné nervy, protože období není jednoduché, chtěli 
jsme si v nesezóně odpočinout, ale nebylo tomu tak. Ne 
vždy to každý lehce zvládá, ale jako celek jsme to zvládli. 
Takže přeji, od vrátnice až po úzké vedení, ať si lidé 
během léta odpočinou, nemyslí na práci a naberou síly, 
ať můžeme v tak úspěšném roce dále pokračovat. 

Děkuji za rozhovor.

5x PROČ
s Mar� nou STRUŽÍNSKOU

PROČ FINIDR?
BO byla dobrá nabídka s využi� m
francouzš� ny v MS kraji

PROČ francouzština?
BO se mi na gymplu zalíbila a šla mi více
než anglič� na

PROČ Norsko?
BO krásná příroda

PROČ turistika?
BO válení u moře už mě nebaví a můžu
se těšit, že něco pěkného uvidím a zažiji

PROČ knihy?
BO sociální sítě mě vůbec neberou,
kniha je prostě mnohem lepší
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z � skárnyz � skárny Radek Dadák | Foto: Lukáš Duspiva

Jaké stroje jsme
letos pořídili?
Tento rok se nese v duchu investic. Pro lepší 
výkon, zvýšení kapacit nebo pro případ poruchy 
jsme pořídili tyto stroje.

Tiskový stroj Heidelberg XL106-4 P3
Nový čtyřbarevný � skový stroj s obracením archů po 
druhé věži se zařadil do skupiny � skových strojů XL již 
provozovaných ve FINIDRu. Tento stroj � skne především 
jedno nebo dvoubarevnou produkci, a to s dvojnásob-
ným výkonem opro�  předchozímu stroji SM 102-4 P3, 
který nahradil.

Ražba Kolbus PE312
S nárůstem zušlechťování obálek knih je spojen i nárůst 
požadavků na horkou ražbu. Podařilo se nám pořídit dru-
hý, téměř nový, stroj Kolbus PE312, který zvýší kapacitu 
ražby a zároveň slouží jako záloha pro případ poruchy 
původního stroje.

CTP Heidelberg Suprasetter 106 s paletovým 
nakladačem
Naše CTP stroje patří k maximálně vytěžovaným, a proto 
jsme obměnili nejstarší CTP za nový. Opro�  předchozímu 
stroji je vybaven paletovým nakladačem kovolistů a jeho 
výkonnost je cca trojnásobná.

Ohýbačka desek k CTP
Protože s narůstající produkcí se také zvyšuje počet 
kovolistů, pořídili jsme automa� ckou ohýbačku, která za 
vyvolávacím automatem ohne desku sama. Po jejim nain-
stalování a odladění, bylo nadšení kolegů z CTP tak velké, 
že jsme objednali hned druhou k dalšímu stroji. Dorazí 
v průběhu prázdnin.

Skládačka MBO M80
Na konci loňského roku se nám podařilo koupit z � skárny, 
jež ukončila svou činnost, skládačku MBO M80. Ta sice 
nemá plně automa� zované nastavování, jako některé top 
verze, ale díky paletovému nakladači umožní přesunout 
část produkce z nejstarších skládaček bez paletového 
nakladače a zároveň zvýšit celkovou kapacitu skládaní.

Šicí linka Meccanotecnica Multiplex
Ve druhé polovině června byla nainstalována šicí linka 
Aster Mul� plex, která se skládá z 28 snášecích stanic, 
předávací a zásobníkové stroje a šičky Aster, kterou již 
dobře známe z linek 7 a 8. Linka může být v budoucnu 
rozšířena o druhou šičku a paletový vykladač a umožní 
tak ještě efek� vnější ši�  knižních složek.

Laminátor Ecosystem Aqua Prima
Disperzní laminace se v posledních letech osvědčila, 
a proto jsme se rozhodli koupit druhý disperzní laminá-
tor, který umožní zvýšení kapacity produkce. Zároveň 
v případě poruchy současného laminátoru poslouží jako 
záloha.

Stroj pro automatické ovrstvování sít pro 
sítotisk Grünig G-COAT 414
Automa� cká ovrstvovačka především ušetří práci kolegy-
ním na přípravě sít a zároveň zpřesní vrstvu natahované 
světlocitlivé emulze na síto opro�  současnému ručnímu 
ovrstvování. Instalace proběhne koncem června.

Ražba Kolbus PE312

 Ražba (Automat do tłoczeń) Kolbus PE312

  Tiskový stroj (Maszyna drukarska) Heidelberg XL106-4 P3

Jakie maszyny kupiliśmy 
w tym roku?
Ten rok jest pod znakiem inwestycji. Aby poprawić wydajność, zwiększyć możliwości 
produkcyjne oraz przygotować się na ewentualne awarie, kupiliśmy następujące maszyny.

Maszyna drukarska Heidelberg XL106-4 P3
Nowa czterokolorowa maszyna drukarska z obracaniem 
arkuszy za drugą wieżą dołączyła do grupy maszyn 
drukarskich XL, z których korzystamy w FINIDRze. Ta 
maszyna drukuje głównie produkcję jedno lub dwukolo-
rową, z dwukrotnie wyższą wydajnością w porównaniu 
do poprzedniej maszyny SM 102-4 P3, którą zastąpiła.

Automat do tłoczeń Kolbus PE312
Wraz ze wzrostem ilości uszlachetnionych okładek wzro-
sły także wymagania dotyczące tłoczenia na gorąco. 
Udało nam się kupić drugą, prawie nową maszynę Kol-
bus PE312, która podniosła wydajność tłoczenia, a także 
służy jak rezerwa w razie awarii pierwotnej maszyny.

CTP Heidelberg Suprasetter 106 z ładowarką 
paletową
Nasze maszyny CTP należą do najbardziej eksploatowa-
nych, dlatego wymieniliśmy najstarsze CTP na nowe. 
W porównaniu do poprzedniej maszyny, nowa jest wy-
posażona w paletową ładowarkę form drukowych a jej 
wydajność jest ok trzykrotna.

Zaginarka blachy do CTP
Ponieważ wraz ze wzrostem produkcji wzrosła liczba form 
drukowych, kupiliśmy automatyczną zaginarkę, która sama 
zagina formy drukarskie za automatem wywołującym. Po jej 
zainstalowaniu i konfi guracji, zachwyt kolegów z CTP był tak 
wielki, że zamówiliśmy od razu drugą do drugiej maszyny 
CTP. Zostanie dostarczona w wakacje.

Falcerka MBO M80
Pod koniec zeszłego roku udało nam się kupić od drukarni, 
która kończyła swoją działalność, falcerkę MBO M80. Nie po-
siada ona co prawda w pełni zautomatyzowanych ustawień, 
jak niektóre topowe wersje, ale dzięki ładowarce paletowej 
umożliwia przesunięcie części produkcji z najstarszych fal-
cerek bez automatycznego ładowania oraz zwiększa ogólne 
możliwości produkcyjne falcowania.

Linia szyjąca Meccanotecnica Multiplex
W drugiej połowie czerwca została zainstalowana linia szyją-
ca Aster Mul� plex, która składa się z 28 stacji zbierających, 
maszyny transferowej i magazynowej oraz maszyny szyjącej 
Aster, którą już dobrze znamy z linii 7 i 8. Linia może zostać 
w przyszłości rozszerzona o drugą maszynę szyjącą i auto-
mat paletowy, co umożliwi jeszcze bardziej wydajne szycie 
składek książkowych.

Maszyna do laminowania Ecosystem Aqua Prima
Laminowanie dyspersyjne w ostatnich latach sprawdziło się 
i dlatego postanowiliśmy kupić drugą maszynę do laminowa-
nia dyspersyjnego, która umożliwia zwiększenie wydajności 
produkcji. Służy zarówno jak rezerwa w razie awarii dotych-
czasowej maszyny.

Maszyna do automatycznego warstwowania sit 
do sitodruku Grünig G-COAT 414
Automat do warstwowania w szczególności oszczędza 
pracę kolegów przy przygotowaniu sit, a zarówno poprawia 
dokładność warstwy emulsji światłoczułej naciąganej na sito 
w porównaniu do ręcznego warstwowania. Instalacja odbę-
dzie się pod koniec czerwca.
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Vysázeli jsme dalších

1 900 stromů
Už druhým rokem sázíme za každou zakázku jeden nový strom. Ve spolupráci 
s neziskovou organizací jsme jich vysázeli už víc než 15 000. Čas od času je 
nicméně dobré vyhrnout si rukávy a pomoci vlastními silami.

Na přelomu dubna a května jsme měli opět mož-
nost vyměnit palety, knihy a počítače za krumpáče 

a stromky. Konala se to� ž v pořadí již pátá a šestá 
výsadba stromů se zapojením našich Finidráků. Po 
Smrčině a Velkém Javorovém jsme se tentokrát vydali 
na svah hory Šindelná do výšky kolem 900 m n. m. Toto 
místo, kde byla do nedávna zastoupená pouze prořídlá 
smrková monokultura, jsme se vydali osázet původními 
druhy, které do těchto míst patří, což jsou buky a jedle.

Počasí nám nakonec přálo oba dva dny výsadby. V pátek 
29. dubna jsme měli štěs�  na ukázkově slunečné počasí, 
za� mco další pátek 6. května bylo po deš� , mlhavo a vůbec 
nebylo jisté, jestli nás nepřízeň počasí nevyžene dřív, než 
zasadíme první stromek. Nicméně opak byl pravdou. Vlhká 
půda byla pro sázení mladých stromků ideální, a i když jsme 
byli všichni za chvíli umazaní až za ušima, práce nám šla 
hezky od ruky. Dokonce tak hezky, že jsme celkem hbitě 

vysázeli všechny námi donesené buky a jedle. O to více 
času zbylo na posezení u horkého guláše, který byl skvělou 
tečkou za každým z těchto opravdu náročných dnů. 

Pokud jste se výsadby stromů proza� m nemohli účastnit, 
nevěšte hlavu! Už nyní to� ž plánujeme podzimní sázení 
a bude se nám hodit každá pomocná ruka.

z � skárnyz � skárny Lenka Ďurišová  | Foto: Lukáš Duspiva
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Pogoda na szczęście dopisała w oba dnia sadzenia. W pią-
tek 29 kwietnia cieszyliśmy się pięknym słońcem, podczas 
gdy w następny piątek 6 maja było po deszczu, mglisto 
i wcale nie było pewne, czy zła pogoda nas nie wypędzi, za-
nim zasadzimy pierwsze drzewko. Jednak było odwrotnie. 
Wilgotna gleba była idealna do sadzenia młodych drzewek 
i chociaż przez jakiś czas wszyscy byliśmy brudni nawet 
za uszami, praca poszła dobrze. Było nawet tak ładnie, że 
wszystkie przywiezione buki i jodły posadziliśmy całkiem 

sprawnie. Tym bardziej został czas na odpoczynek przy go-
rącym gulaszu, co było świetnym punktem w każdy z tych 
naprawdę wymagających dni.

Jeśli nie miałeś jeszcze okazji wziąć udziału w sadzeniu 
drzew, nie martw się! Już planujemy nasadzenia jesienne 
i każda pomocna dłoń się przyda.

Posadziliśmy kolejnych

1 900 drzew
Już drugi rok za każde zlecenie sadzimy jedno drzewo. We współpracy z organizacją 
non-pro� t posadziliśmy ich już ponad 15 000. Co jakiś czas jednak dobrze jest 
zakasać rękawy i pomóc własnymi siłami.

Na przełomie kwietnia i maja mieliśmy ponownie 
możliwość zamienić palety, książki i komputery na 

kilofy i drzewa. Miało bowiem miejsce już piąte i szóste 
z kolei sadzenie drzew z udziałem naszych Finidraków. 
Po Smrczinie i Wielkim Jaworowym udaliśmy się tym ra-
zem na zbocza góry Šindelná na wysokość ok 900 m n. 
m. Miejsce to, gdzie do niedawna reprezentowana była 
tylko nieliczna monokultura świerkowa, postanowiliśmy 
obsadzić oryginalnymi gatunkami należącymi do tych 
miejsc - czyli bukami i jodłami.

z � skárnyz � skárny Lenka Ďurišová  | Foto: Lukáš Duspiva



Jak to vidím já

Po nějakém čase stráveném na zákaznickém servisu mě 
práce začala neskutečně moc bavit. Ať už z důvodu denní 

komunikace s německým zákazníkem, tak i po té technické 
stránce. Začal jsem se více zajímat o celkovou výrobu knihy. 
Chodil jsem do výroby sledovat jednotlivé výrobní procesy 
a snažil jsem se stále zdokonalovat.

Vzhledem k tomu, že jsem se rychle učil teore� cké věci, 
ovládání systému a celkově jsem se rychleji přizpůsobil, začal 
jsem více působit jako zástupce obchodníka. Práce nebyla 
o moc víc rozdílná opro�  zákaznickému servisu, pouze jsem 
měl v nepřítomnos�  obchodníka větší kompetence, které se 
vztahovaly právě na něj. To byla tehdy ještě práce „lehčí“.

Od června 2021 působím jako obchodník pro německý trh. 
Zpočátku to byla šílená jízda, protože jsme na větší por� olio 
zákazníků byli pouze tři, takže bylo neskutečně moc práce. 
A pak přišel ten „Boom“.

Začal problém s dostupnos�  papíru, začalo se zdražovat 
a celá práce se kompletně změnila. Už to nebylo jen o tom 
vystavit dobrou nabídku a zaplánovat zakázku, ale také o tom 
si zjis� t, jestli vůbec seženeme materiál a za jakou cenu. 
Při zakázkách plánovaných hodně dopředu bylo třeba začít 
hlásit zákazníkům, že cena je pouze orientační, načež pak 
následovalo 4x kolečko vysvětlování, proč tomu tak je. Když 
už to vypadalo, že se zákazníci dokážou smířit s indika� vními 
cenami, začali jsme být neskutečně naplnění, což je samo-
zřejmě skvělé, ale nedokázali jsme plnit termínové poža-
davky zákazníků. Takže opět dlouhé kolečko „proč nabízíme 
termíny tak pozdě“, „proč to nejde dřív“ a podobně.

Opro�  předchozím dvou rokům je práce zcela jiná, čímž je 
pro mě stále zajímavá, a i přes její větší náročnost mě pořád 
baví. I přes všechny s � m spojené těžkos�  si v týmu umíme 
udržet úsměv na rtech a dobrou náladu. Jsem rád, že se 
fi rmě daří, a že tomu i já mohu trochu pomoci.

Do FINIDRu jsem nastupoval na pozici zákaznického servisu pro německý trh. 
Proběhlo zaučení a předání portfolia a hurá na to. Dnes bych si možná i dokázal 
postesknout, jak byly ty začátky krásné, záživné a hlavně „klidné“.

22 F i n i d r a k
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Londýnský knižní veletrh
Ve dnech 5. - 7. dubna 2022 jsme se spolu s kolegou Martinem 
Štouračem zúčastnili jednoho z největších světových veletrhů knih 
v Londýně. Konal se po dvouleté, covidem vynucené, přestávce. Celé 
akce se zúčastnilo více než 1 700 společností v zastoupení spisovatelů, 
ilustrátorů, nakladatelů, tiskáren a knihkupců.

Právě veletrhy, jako byl tento, jsou pro nás ideální pla� or-
mou pro setkávání se se stávajícími zákazníky, k jednání 

o ukončených i probíhajících projektech a samozřejmě také 
k navazování nových kontaktů pro budoucí spolupráci. 

Výbornou zprávou je, že výstavní síň Olympia byla opět 
naplněná odbornou veřejnos� , podobně jako tomu bývalo 
v dobách před covidem. Což bohužel ještě loni na podzim 
ve Frankfurtu úplně tak nebylo.

V průběhu všech tří výstavních dní jsme se potkali 
s celou řadou našich zákazníků, kterým jsme představili 

novinky a se kterými jsme také probrali další možnos�  či 
alterna� vy spolupráce. V neposlední řadě se řešil i výrazný 
nárůst cen vstupů, které se promítly i do výsledných cen 
knih. Zdražování není pro nikoho příjemné, ale bohužel 
v současné situaci, kdy je nedostatek prak� cky všeho 
materiálů, není jiná cesta.

Na závěr nutno podotknout, že naprostá většina setkání 
proběhla v pohodové atmosféře, naši zákazníci jsou 
s FINIDRem spokojeni, a proto se rádi vracejí s dalšími 
objednávkami. 

Aproč se neinspirovat rovnou u těch nejlepších? 
Právě z tohoto důvodu jsme zažádali 

o členství a následně byli úspěšně přija�  do 
organizace, která je největší inicia� vou společenské 
odpovědnos�  (CSR) a Cílů udržitelného rozvoje 
(SDGs) od OSN v České republice.

Asociace sdružuje více než 500 fi rem a ins� tucí, které mají stejný cíl: 
Aby se společenská odpovědnost a udržitelnost stala přirozenou 
součás�  podnikání i fungování každé organizace v Česku.

Více o samotné organizaci se můžete dozvědět zde:
www.spolecenskaodpovednost.cz

Stali jsme se členy Asociace společenské
odpovědnosti
Dopad našeho podnikání na svět kolem nás nám 
není lhostejný. V oblasti společenské odpovědnosti 
se dlouhodobě věnujeme celé řadě aktivit, ale 
chceme se neustále zlepšovat.
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Kamil Novák, Lenka Ďurišová z � skárny
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Svět knihy
ve festivalovém duchu

Ve dnech 9.–12. června se konal pravděpodobně historicky 
nejvíce mimořádný knižní veletrh Svět knihy.

Zdůvodu rekonstrukce Průmyslového paláce se přesu-
nul na přilehlé zatravněné plochy do klima� zovaných 

stanů. Více než veletrh tak celá akce připomínala spíše 
letní hudební fes� val.

Největší tuzemský veletrh je známý svou přátelskou 
a uvolněnou atmosférou. Přesun z historické památky 
období secese do stanů, a také změna termínu z dubna 
na teplý červen, tuto atmosféru ještě umocnil. Na ploše 
kolem známé Křižíkovy fontány tak vyrostlo doslova měs-
tečko stanů a montovaných hal různých velikos� . Mezi 
nimi se proplétaly davy nadšených knihomolů a voněly 

stánky s občerstvením. Někdo pospíchal na besedu s oblí-
beným autorem, jiný přišel ulovit knižní novinky s veletrž-
ní slevou. Pro nakladatele, autory a zástupce � skáren je 
to také ideální místo pro přátelská setkání.

Náš stánek byl pro tato shledání ideálním místem. Hosty 
jsme již podruhé virtuálně přenesli do lesů, protože naše 
expozice se opět zaměřila na téma naší inicia� vy výsad-
by stromů. Kromě toho jsme samozřejmě prezentovali 
i celou řadu knih, které ztělesňují úroveň a kvalitu naší 
produkce.

„Na největším knižním tuzemském veletrhu jsme ani 
letos nechyběli. Jsem ráda, že díky červnovému termí-
nu se letos do Prahy mohla vydat i téměř celá kancelář 
zákaznického servisu pro český trh. Setkání tváří v tvář 
totiž telefonické rozhovory a e-maily nikdy nenahradí, 
a právě proto doufám, že v tradiční účasti na tomto 
veletrhu budeme pokračovat i nadále.“

 Miroslava Lasotová, obchodnice

„Neuběhl ani rok a opět se náš tým objevuje na Výstavi-
šti v Praze Holešovicích. Je tady tradiční knižní veletrh 
Svět Knihy. Letos v trochu provizorních podmínkách 
klimatizovaných stanů, které byly pro náš marketing 
i celkovou organizaci trochu náročnější. To ovšem 
neubralo na chuti a intenzitě návštěv našich stávajících 
i potenciálních klientů, kteří náš stánek brali doslova 
útokem! Atmosféra byla stále přátelská a pár dní uteklo 
jako voda.“
 Jiří Matuszek, obchodník

Pomoc Ukrajině

V březnu jsme absolvovali další audit pro certi� kaci zpracovatelského 
řetězce FSC. Jednalo se o roční kontrolní audit v průběhu kterého je 
ověřováno, zda dokumentace a procesy v naší tiskárně jsou ve shodě 
se standardy a požadavky FSC-STD.

Do České republiky od začátku války na Ukrajině uteklo doposud 
více než 300 000 uprchlíků, převážně žen a dětí. Ty se musely v co 
nejkratším čase zapojit zpět do běžného života, najít si práci nebo 
začít chodit do školy.

Po dvou letech, kdy se audit konal na dálku, jsme měli 
možnost obhájit naši cer� fi kaci „normální“ formou 

čili „face to face“ kontaktem auditora s odpovědnými 
osobami za jednotlivé oblas�  – skladové hospodář-
ství, nákup, obchodní úsek, fakturace, personální úsek 
a BOZP.

Ještě před auditem si jako každým rokem auditor vyžá-
dal kompletní dokumentaci k cer� fi kaci FSC. V průběhu 
auditu byly kontrolovány další dokumentace týkající se 
školení FSC, BOZP a VZV. Poprvé byly u auditu kontrolo-
vány základní pracovní požadavky FSC, což je novinka ve 
standardu FSC zavedená v průběhu posledního roku.

Jedním z projektů, do kterého jsme se společně s naklada-
telstvím Albatros a dodavatelem papíru Antalis pus� li, je 

� sk dvou � síců kusů česko-ukrajinských slovníků. Ty opus-
� ly brány naší � skárny a zamířily do charita� vních organizací 
(Červený kříž, Člověk v � sni aj.), kde je následně přerozdělili 
potřebným ukrajinským občanům, kteří našli azyl v České 
republice.

Další obdobná spolupráce s nakladatelstvím Albatros
a papírnami Antalis, Europapier a Papyrus vznikla v rámci 
společného vydání série pohádkových knih v ukrajinském 

Cer� fi kace FSC se už neubírá jen směrem kontrolovaných zdrojů 
surovin pro výrobu, ale v posledních letech se více zaměřuje na 
bezpečnost práce a nově i pracovní podmínky zaměstnanců.

Výsledkem auditu byla opět spokojenost auditora se zjištěnými 
fakty a profesionálním přístupem všech zúčastněných v průběhu 
auditu.

Získali jsme možnost pokračovat dalším rokem ve výrobě 
knižních � tulů s cer� fi kátem FSC, který naším odběratelům 
garantuje, že na výrobu knihy byl použit cer� fi kovaný materiál 
pocházející ze šetrně obhospodařovaných lesů s prokazatelným 
původem dřeva.

jazyce. Jedná se o bohatě ilustrovaná díla talentovaných 
ukrajinských autorů.

Knihy jsou distribuovány v sí�  tuzemských uprchlických 
a azylových center, kde jsou následně darovány dětem.
Všechny výše zmíněné zúčastněné strany včetně nás se do 
projektu zapojily bez nároku na honorář. 

Už 28 let přinášíme radost výrobou krásných knih a jsme 
vděčni, že i v této situaci můžeme pomáhat právě � mto 
způsobem.

z � skárny
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Bronislav Kantor, Kateřina Misiarzová

Kontrolní audit FSC©
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FINIDR – první krůčky 1994–1998 
V roce 2024 oslavíme 30. výročí od založení tiskárny FINIDR. S blížícím se jubileem, jsme 
se rozhodli v tomto a následujících vydáních Finidraku, otevřít novou rubriku, která se vám 
pokusí vždy v pětiletých intervalech přiblížit historii a cestu, kterou jsme společně ušli.

Pro úvod této rubriky si vypůjčím citát Alberta Einsteina: 
„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi balanc, musí-

te se neustále pohybovat dopředu“.

FINIDR neustále směřuje úspěšně vpřed. Neméně důležité 
je ale také umět se na chvíli zastavit a poohlédnout zpátky.  

Zvládli jsme toho určitě hodně a spoustu toho máme ještě 
před sebou. Naše fi remní DNA je jedinečná. Těžko ji může 
někdo zkopírovat či napodobit. Budujeme ji bezmála tři 

dese� le�  a každý z nás v ní zanechává svou stopu. Náš 
přístup k práci, naše nasazení, ale i naše nálada, se propisu-
je do našeho fi remního DNA, které odráží námi defi nované 
hodnoty a pomáhá nám splnit náš závazek vůči zákazníkům 
a také vůči nám samotným. 

Vraťme se do časů již dávno minulých a připomeňme si 
klíčové a mnohdy i úsměvné okamžiky prvních pě�  let 
v mozaice vzpomínek našich bývalých i stávajících zaměst-
nanců, zákazníků a dodavatelů.

Texty pamětníků jsou výňatky z kroniky, kterou jsme � skli 
u příležitos�  25. výročí založení FINIDRu.

/

Vlasta Machová
Nakladatelství Melantrich

Vzpomínám si na začátek roku 1994, kdy 
jsem jako výrobačka nakladatelství Melantrich 
objednala v nově vzniklé � skárně FINIDR � sk 
a knihařinu pro � tul Jarmily Loukotkové „Bůh 

či ďábel“. Byla to vůbec první zakázka, kterou ve 
FINIDRu dostali! Po pětadvace�  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. 

1994Danuta Kiszová
vedoucí expedice (nyní v důchodu)

Moje první vzpomínka na návštěvu ve FINIDRu 
je stroze vybavená kancelář v hlavní budově 
Vojenského opravárenského podniku (VOP). 

FI a NI a DR seděli okolo stolu a s nohami na stole pilně 
studovali denní � sk. 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 � skárně, protože v té době 
vlastnili pouze tři stoly a tři židle, ale v � ráži už byla 

napsána „Tiskárna FINIDR“. Zaměstnanci byli lidé 
různých profesí. Dokonce i pan farář u nás 

balil palety. Slova „to nejde“,
byla zakázaná.

Mar� n Feldek
Nakladatelství Columbus

Jarek Drahoš mě oslovil 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 
� skárnou s měsíčním obratem, který 

je možná větší, než jaký udělal 
s nakladatelstvím Columbus 

za celých dvacet pět let 
spolupráce.

1995

„Nejdůležitější byla naše odvaha a důvěra lidí, kteří 
věřili v nás, v naši vizi, strategii a v budoucnost 
tiskárny FINIDR. My zase věřili v ně.“ 
                                                                                                                Jaroslav Drahoš
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1996

Radek Lakota
plánovač výroby

Do FINIDRu jsem nastoupil v roce 1998 poté, 
co fi rma získala budovy, ve kterých po několika 

rekonstrukcích a početných přístavbách vyrábí dodnes. 
Mým prvním úkolem bylo zajis� t a koordinovat veškeré 

práce spojené s předělávkami a následným sestěhováním 
výroby pod jednu střechu. Již po půl roce po úspěšném 

rozjezdu v nových prostorách přišla od spolumajitele 
a ředitele výroby nabídka přestoupit na společnou loď - 
k polygrafi i a podílet se na prudce rostoucí výrobě knih. 

Když jsem kolem sebe viděl zápal pro věc, tah na branku, 
chuť společně něco dokázat a v neposlední řadě důvěru 

v člověka – bylo rozhodnuto. Jdu do toho! Já, i po 
jedenadvace�  letech ve FINIDRu, stále zažívám 

každé ráno po příchodu do práce zvědavost, 
jak se včera naplánovaný den povedl 

a jaké výzvy k řešení
na mě čekají. 1998

Ivana Dubielová
vedoucí plánování a vedoucí 

předti skové kontroly

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 
navš� vil 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 předmětem 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 fi rmu velká a nejistá 

inves� ce. Stálo mě to dost úsilí vysvětlit 
své vedoucí, že tato inves� ce se vrá�  

v kvalitě. Povedlo se.

Jaroslav Drahoš
majitel ti skárny

První českou knihu, kterou jsme vyrobili, si pamatuji 
dodnes. Byla to kniha od nakladatelství Melantrich. 

Jmenovala se „Bůh či ďábel“. Knihařili jsme ji v brněnské 
� skárně a do této � skárny jsem osobně vezl ve starém favoritu 

vzadu v kufru potahy. Dovézt do Brna 8 000 kusů nepolaminovaných 
potahů a nevysypat tento vzácný náklad, když v té době nebyly 

fi xační folie, byl úkol víc než ob� žný. 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 � skárny 
a ráno v pět zase „na značky“. V té době to nebylo nic výjimečného pro 
nikoho ze společníků. Ráno v půl páté zapáskovat včera vy� štěné archy, 

naložit je na auto a odeslat je do knihárny, potom do druhé hodiny 
dělat svou práci, a od druhé hodiny do dese�  večera pomáhat 

v � skárně na řezačce, montáži, kopírování � skových desek. Tak to 
šlo den za dnem a měsíc za měsícem. Dařilo se nám a bylo to 

i vidět. Atmosféra byla úžasná. Velmi si vážím společníků 
a všech zaměstnanců, kteří v tomto šíleném roce zvládli 

takové neuvěřitelné tempo a všechny překážky, 
které byly spojené s náběhem

� skárny. Ce
lo

u
řa

du
dalších příběhů najdete

zde:

1997

27
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FINIDR – pierwsze kroki 1994–1998 
W roku 2024 będziemy obchodzić 30-lecie założenia drukarni FINIDR. Wraz ze 
zbliżającym się jubileuszem, zdecydowaliśmy się utworzyć rubrykę, która w tej 
i kolejnych edycjach Finidraku, będzie starała się przybliżyć wam historię i drogę, 
którą wspólnie przebyliśmy, zawsze w pięcioletnich interwałach. 

Na wstępie tej rubryki skorzystam z cytatu Alberta Ein-
steina: „Życie jest jak jazda na rowerze. Żeby utrzymać 

równowagę, musisz się poruszać na przód“.

FINIDR stale z sukcesem zmierza naprzód. Niemniej jednak 
ważne jest, umieć na chwilę się zatrzymać i popatrzeć 
wstecz. Dużo już zrobiliśmy i dużo mamy jeszcze przed 
sobą. Nasze fi rmowe DNA jest wyjątkowe, nie da się go 
skopiować ani naśladować. Budujemy je już prawie od 
trzech dekad i każdy z nas zostawia w nim swój ślad. Nasze 

podejście do pracy, zaangażowanie, ale także nastrój, 
zapisuje się w naszym fi rmowym DNA, które odzwierciedla 
zdefi niowane przez nas wartości i pomaga nam wypełniać 
zobowiązania wobec klientów, a także wobec nas samych.

Powróćmy do dawno minionych czasów i przypomnijmy 
sobie kluczowe, często także zabawne chwile pierwszych 
pięciu lat, poprzez mozaikę wspomnień naszych byłych 
i aktualnych pracowników, klientów i dostawców.

Teksty świadków historii to fragmenty kroniki, którą wydru-
kowaliśmy z okazji 25-lecia założenia FINIDRu.

Vlasta Machová
Wydawnictwo Melantrich

Pamiętam początek roku 1994, kiedy 
jako pracownica produkcji wydawnictwa 

Melantrich zamówiłam w nowo powstałej drukarni 
FINIDR druk i oprawę tytułu Jarmili Loukotkowej 
„Bóg czy diabeł“. Było to pierwsze zlecenie, jakie 

w ogóle w FINIDRze dostali! Po dwudziestu pięciu 
latach przypomnę historię, która dziś by się już 
prawdopodobnie nie zdarzyła… Młody inżynier 
ekonomii, Jaroslav Drahoš, musiał skoczyć na 
produkcję, żeby na tą książkę naciąć papier. 

Inaczej by nie wyszła na czas... Czy był to test 
„ukrytego diabła“ z książki tej znanej 

czeskiej autorki? W każdym razie 
Jaroslavowi się udało.

1994Danuta Kiszová
kierownik działu logistyki
(aktualnie na emeryturze)

Moje pierwsze wspomnienie wizyty w FINIDRze 
to surowo wyposażone biuro w głównym budynku 

VOP. FI, NI i DR siedzieli dookoła stołu z nogami na nim 
i pilnie studiowali prasę codzienną. Na moje zdziwione 

pytanie „Co robicie?“, naśladując młynarzy z bajki Dumna 
księżniczka, ułożyli ręce na kolanach i zrobili gest: „Mielimy, 

mielimy“. Z uśmiechem i spokojem mielili swoją pierwszą 
wydaną książkę. Była produkowana co prawda w innej 
drukarni, dlatego że w tym czasie mieli tylko trzy stoły 

i trzy krzesła, ale w stopce była wpisana „Drukarnia 
FINIDR“. Pracownikami byli ludzie o różnych 

zawodach. Nawet ksiądz u nas pakował 
na palety. Słowa „nie da się“, były 

zakazane.

Mar� n Feldek
Wydawnictwo Columbus

Jarek Drahoš zwrócił się do mnie 
jako do jednego z tych, którzy byli przy 
tym, kiedy powstawał FINIDR i poprosił 

mnie o kilka słów wspomnień. Nie przeczę, 
że mi to pochlebiło. FINIDR jest dzisiaj 

drukarnią z miesięcznym obrotem, który 
jest pewnie większy, niż ten, który 
zrobił z wydawnictwem Columbus 

w trakcie całych dwudziestu 
pięciu lat współpracy.

1995

„Najważniejsza była nasza odwaga i zaufanie ludzi, którzy 
wierzyli w nas, w naszą wizję, strategię i w przyszłość 
drukarni FINIDR. My z kolei wierzyliśmy w nich.“ 
                                                                                                                                Jaroslav Drahoš
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1996

Radek Lakota
planista produkcji

Pracę w FINIDRze rozpocząłem w roku 1998 
po tym, jak fi rma nabyła budynki, w których po 

kilku remontach i licznych dobudowach produkuje do 
dzisiaj. Moim pierwszym zadaniem było zapewnienie 

i koordynacja wszystkich prac związanych z przebudową 
i późniejszym przeniesieniem produkcji pod jeden dach. Już 

po pół roku po udanym starcie w nowych przestrzeniach, 
od współwłaściciela i kierownika produkcji przyszła oferta 

przesiadki na wspólny statek – do poligrafi i i udziału w szybko 
rozwijającej się produkcji książek. Kiedy zobaczyłem wokół 

siebie pasję do sprawy, dążenie do celu, chęć udowodnienia 
czegoś razem i wreszcie wiarę w ludzi – decyzja była 
podjęta. Wchodzę w to! Po dwudziestu jeden latach 

w FINIDRze nadal każdego ranka po przyjściu 
do pracy odczuwam ciekawość, jak udało 

się spełnić wczorajszy plan i jakie 
wyzwania czekają na mnie 

dzisiaj.
1998

Ivana Dubielová
kierownik planowania i kierownik 

kontroli prepress

W połowie września 1998 rozpoczęłam pracę 
w FINIDRze jako kopista, dzisiejsze CTP, chociaż 

kopiarnia w 2 % wciąż u nas funkcjonuje. Po kilku 
miesiącach odwiedził nas na kopiarni dostawca płyt 

drukarskich, a jego pierwsze pytanie brzmiało: “Czy ma
Pani klin“? Każda inna kobieta by się pewnie obraziła, 
ale ja po doświadczeniach z szarą, nudną profesorką 

i przedmiotem sensytometria, od razu odpowiedziałam: 
„Nie mam“.  Natychmiast wyciągnął z torby klin 

i zaoferował mi dwa w cenie jednego, w promocji 
za 5 000 Kč. W tym czasie była to dla fi rmy 

wielka i niepewna inwestycja. Sporo wysiłku 
kosztowało mnie wyjaśnienie mojej 

przełożonej, że ta inwestycja 
z pewnością się opłaci. 

Udało się.

Jaroslav Drahoš
właściciel drukarni

Pierwszą czeską książkę, którą wyprodukowaliśmy, 
pamiętam do dziś. Była to książka wydawnictwa 

Melantrich. Nazywała się „Bóg czy diabeł“. Oprawę robiliśmy 
w drukarni w Brnie i osobiście wiozłem tam w bagażniku starej 

škody favorit oklejki. Dowieźć do Brna 8 000 sztuk nielaminowanych 
oklejek i niczego nie rozsypać, bo w tamtym czasie nie było folii 

mocujących, było zadaniem bardzo trudnym. Udało się. Po szybkim 
przywiezieniu dostarczonych arkuszy, potwierdzeniu dokumentów, 

trzeba było szybko jechać dalej do Pragi na spotkanie z klientami. Późnym 
wieczorem z powrotem do drukarni a rano o piątej znów „na pozycję“. 
W tym czasie nie było to nic niezwykłego dla żadnego ze wspólników. 

Rano o wpół do piątej okleić wczoraj wydrukowane arkusze, zapakować 
do auta i odesłać do drukarni, później do drugiej godziny robić swoją 

pracę, a od drugiej do dziesiątej wieczór pomagać w drukarni na 
maszynie do cięcia, montażu, kopiowaniu płyt drukarskich. Tak 

mijał dzień po dniu i miesiąc po miesiącu. Szło nam dobrze 
i było to widać. Atmosfera była wspaniała. Bardzo szanuję 

wspólników i innych pracowników, którzy w tym 
szalonym roku utrzymywali niesamowite tempo 

i pokonywali wszystkie przeszkody, 
związane z narodzinami 

drukarni.

1997
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z � skárnyz � skárny Lenka Ďurišová, Ondřej Prokop

DUPLEX

Nadějní mladí polygrafové 
a tiskaři Albrechtovy střední 
školy měli po Covidové pauze 
opět příležitost ukázat svůj 
talent.

Vprvním kole studen�  polygrafi e soutěžili ve tvorbě 
grafi ky na téma Školní komix a vytvářeli fotografi e 

dle zadání, které znělo: Imaginární krajina z papíru. Ve 
druhém kole následoval trojboj polygrafů a � skařů, ve 
kterém měli za úkol skládání a manipulaci s papírem
a samozřejmě nemohlo chybět ani míchání barvy.

Na vyhlášení výsledků, které se konalo 31. března 2022 v aule 
českotěšínské Albrechtovy střední školy, se podílel i FINIDR. 
Výherci v kategoriích � skař a polygraf byli odměněni pozor-
nostmi z naší � skárny. Později se také dozvěděli, co práce v naší 
� skárně obnáší, jelikož po slavnostním vyhlášení probíhala 
prezentace polygrafi ckých zaměstnavatelů našeho kraje.
Výhercům přejeme hodně zdaru ve studiích!

Zvýše zmíněného důvodu letos společnost Pantone na 
Světový den vody uvedla 3 ods� ny „barvy špinavé 

vody“, které poukazují na to, s jakou barvou pitné vody se 
musí lidé mnohdy smířit. Můžete mezi nimi najít mléčně 
šedou, hnědou, hořčicově žlutou nebo lesně zelenou.

Pro upozornění na problémy lidí s nedostatečným přístupem 
k pitné vodě spolupracuje společnost Pantone s neziskovou 
organizací Charity: Water, která uvádí i další barvy. Patří 
mezi ně (zemitě) červená charakteris� cká pro území Mada-
gaskaru, kde má přístup k čisté pitné vodě jen 54 % obyvatel 
a v zemědělských oblastech jen zhruba tře� na obyvatel. 

Zelenou vodu pijí lidé často v Indii, kde žije tře� na chudého 
obyvatelstva světa a kde, kvůli třídní stra� fi kaci v rámci kas-
tovního systému, je o to těžší se ze svého postavení vymanit. 
Hnědá barva je pak charakteris� cká pro Kambodžu, kde je 
dostatek podzemní vody, ale často je kontaminovaná indus-
triálním odpadem, arzenikem, bakterií E. coli nebo lidskými 
výměšky.

Kdo by jen tušil, že je až tolik ods� nů barev vody, které lidé 
musí na našem světě pít. Buďme rádi za vodu, kterou tady 
máme. Snažme se s ní proto zbytečně neplýtvat. 

Čistá voda není samozřejmost
Možná se nyní podivíte, ale nalít si čistou vodu z kohoutku do 
sklenice je pro spoustu lidí na světě luxus.  A to je bod, na který se 
společnost Pantone snaží upozornit. Tato společnost je známá 
především pro svůj patentovaný barevný prostor, Pantone 
Matching System, a každoročně vyhlašovanou barvu roku.
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z � skárnyOndřej Prokop

Po stopách historie

Zájem široké veřejnos�  o prohlídku prostor současného 
FINIDRu B ve Štefánikově ulici byl opravdu veliký. Celkem 

jsme provedli čtyři velké skupiny, kterým jsme ukázali ta nej-
zajímavější místa a nechali je tak nasát atmosféru � skárny, 
která ve své vrcholné době � skla také pro císařský dvůr.

Každá prohlídka se nesla v duchu prolínání historie a sou-
časné výroby. Na začátku se celá skupina zastavila u � sko-
vých rotačních strojů a prohlédla si současný proces � sku. 
A jelikož historických faktů, milníků a zajímavos�  bylo 
opravdu hodně a nechtěli jsme, aby se při výkladu na něco 
zapomnělo, připravili jsme pro návštěvníky krátké video 
mapující celou historii Prochasků až do současnos� . 

Po historické osvětě jsme se přesunuli do tzv. „muzea“. 
Není to však muzeum v pravém slova smyslu. Jedná se 
o část místnos� , kde jsou zachovalé historické � skové 
a sázecí stroje. Zachovalé bylo i místo, kde se sázely 
tzv. litery. Tedy různé druhy a velikos�  písmen ze směsi 
olova, cínu a an� monu, které se pak sázely do formy. Do 
budoucna plánujeme pro tyto stroje najít vhodné místo 
a zrenovovat je tak, abychom zachovali tuto jedinečnou 
historickou atmosféru.

Pod rouškou tajemství 
Poté následovala zastávka do míst, kde býval původní vstup 
do Prochaskovy � skárny. Byl tehdy situován z Hlavní ulice. 
Dnes už samozřejmě neexistuje, nicméně dodnes můžeme 
na ulici vidět pozůstatky prvního schodu a také jiné členění 
fasády. Uvnitř pak byly u stropu ozdobné štuky. Do těchto 
míst jsme tak umís� li i plán původní budovy a portréty 
posledního majitele z rodu Prochasků - Karla Prochasky 
a jeho manželky. Samozřejmě se jedná o kopie těchto děl. 
Originální díla jsou uložena v depozitáři FINIDRu a další dvě 
dvojice v Muzeu Těšínska.

Je však až s podivem, jak málo informací se zachovalo 
o generaci Prochasků. Představte si, že se jedná o pět 
generací majitelů a � skárnu, která měla velké jméno 
v rakousko-uherské monarchii. A přesto je jejich vlastní 
rodinná historie pořád pod rouškou tajemství a historikové 
si vlastně nejsou zcela jis� , kdo je kdo…

Tajná cesta z města?
Exkurze pokračovala ukázkou současných výrobních 
prostor. Zakončení prohlídky poté vedlo místem kolem 
komína, který je dominantou � skárny od začátku její 
existence až do dnešních dnů. Nechyběla ani informace 
o tajné podzemní chodbě, která vedla pod řekou do Polska. 
Možný východ mohl být až někde v místech Piastovské 
věže. Avšak to už se dnes nedozvíme, jelikož je už zasypána. 
Těch informací a zajímavos�  je však tolik, že by to bylo 
ještě na delší vyprávění… Jakmile bude možnost, určitě 
doporučuji toto místo navš� vit a nasát více než 216letou 
� skařskou tradici.

Velké poděkování patří všem kolegyním a kolegům, kteří 
se podíleli na přípravách této akce. Zvláštní díky pak náleží 
Jaroslavu Drahošovi, Tomáši Romanovi, Katce Misiarzové 
a Pavlíně Badurové z Muzea Těšínska.

Pátek 20. května patřil v Českém Těšíně historii 
a kultuře. Probíhala zde Muzejní noc, do které se 
zapojily desítky organizací, spolků a institucí, a to 
včetně naší tiskárny. Při této příležitosti jsme několika 
desítkám zájemcům otevřeli brány areálu bývalé 
Prochaskovy tiskárny.
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z tiskárnyJaroslav Drahoš

Kdyby Slunce vědělo, 
co všechno chtějí úředníci 
Všichni s obavami sledujeme, co se děje s cenami energií. Příčin jejich 
dramatického růstu je povícero a jsou známy, ať už je to válka na Ukrajině, 
snaha o zelenou planetu a snižování emisí CO2 nebo politická rozhodnutí 
let minulých, které propojily evropský trh s energiemi a nastavily možnosti 
spekulací na burze energií. 

I FINIDR je velkým spotřebitelem elektrické energie, a tak 
jsem se rozhodl již na konci roku 2020, že nejlepším řeše-

ním je investice do vlastní fotovoltaické elektrárny. V prů-
běhu roku 2021 proběhla projektová příprava, administrace 
žádosti o dotaci, výběrové řízení na dodavatele. A na jaře 
letošního roku jsme mohli úspěšně začít instalovat foto-
voltaické panely i veškeré potřebné další prvky na střechu 
výrobní haly. 

Celková špičková výrobní kapacita elektrárny je 830 kWp, 
což znamená, že v případě ideálních podmínek a orienta-
ce panelů, by elektrárna byla schopna dodávat v jednom 
okamžiku do sítě FINIDRu až 830 kW elektrické energie. Pro 
porovnání: naše tiskárna dnes ve špičce provozu spotřebo-
vává asi 1 300 kW. Samozřejmě, že panely vyrábí elektřinu 
pouze pokud svítí sluníčko, tudíž dle předběžných propoč-
tů budou schopny pokrýt cca 12-15 % naší celkové roční 
spotřeby.

Takže hurá, hned začínáme platit méně za elektřinu! Nebo 
ne? Bohužel po nainstalování elektrárny se teprve rozbí-
há administrativní a technický proces schválení připojení 
elektrárny do elektrické sítě. Mraky papírů, dokladů, 
povolení, fyzické otestování elektrárny, které nebylo možné 
vyřídit před dokončením instalace. A to může trvat i něko-
lik měsíců. Takto máme v našem státě nastavený systém 
připojování zelených zdrojů k síti. Sluníčko svítí, elektrárna 
je na střeše, elektrony se radostí třesou, aby mohly předat 
energii našim strojům a my musíme čekat na dokončení 
byrokratického procesu. 

Takže nám nezbývá nic jiného, než uhánět úřady neustá-
lými dotazy a doufat, že letos bude sluníčko svítit nejen 
v létě, ale i na podzim a v zimě. Ještě, že jsme pro letošní 
rok nakoupili elektřinu za rozumných podmínek. 

Milostivé léto
podruhé
Lidé zatížení exekucemi dostanou druhou šanci, jak se svého dluhu snadněji 
zbavit. Politici ale vnímají tuto „amnestii dluhů“ jako mimořádný nástroj, 
a tudíž by mělo jít o poslední opakování na dlouhou dobu.

Princip milostivého léta spočívá v úhradě jistiny, tedy 
základní finanční částce, na jejímž základě závazek vznikl, 

a pevně stanoveného poplatku exekutorovi. Všechny ostatní 
úroky a náklady exekuce, které k dluhu časem přibyly, budou 
odpuštěny. Takto „omilostnit“ lze dluhy vůči státu či insti-
tucím, ve kterých má stát majetkový podíl a dluh přešel do 
exekuce. Jedná se tak vedle dluhu na zdravotním a sociálním 
pojištění rovněž o závazky u institucí jako je např. ČEZ, Český 
rozhlas, Česká televize, dopravní podniky apod.

Druhé milostivé léto bude opět tříměsíční, konkrétně od 
1. září do 30. listopadu 2022. Dlužníci budou mít znovu šanci 
splatit pouze jistinu spolu s paušální odměnou pro exekuto-
ra, která bude ale oproti prvnímu kolu vyšší, bude činit 
1 815 Kč. Nárok na odpuštění dluhu budou mít lidé, u nichž 
byla exekuce zahájena před 28. říjnem loňského roku. Tedy 
před obdobím, ve kterém probíhalo první milostivé léto. 
Rovněž řada výkladových nejasností bude ve druhé vlně vy-
řešena. Na rozdíl od posledního programu bude exekutorům 
stanovovat lhůty na odpověď. Budou muset dlužníkovi, který 
bude chtít znát výši dluhu a instituci, které dluží, odpově-
dět do patnácti dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi 
milostivé léto prodlouží.

Pro více informací nejen k milostivému létu, ale i z oblasti 
rodinného práva (rozvod manželství, svěření dětí do péče), 
s problematikou zadluženosti, pracovních vztahů, dávek 
apod. se mohou zájemci obracet na Charitní poradnu, která 
funguje na principech bezplatnosti a anonymity. Ke klientům 
je přistupováno individuálně a jejich situace je vždy řešena 
diskrétně. 

z tiskárny Jana Turoňová

Poradna sídlí 
na ul. Ostravská 285, 737 01 Český Těšín 
a je otevřena od pondělí do čtvrtka, 
od 8h do 14h, vyjma středy, 
kdy je otevřeno od 9h do 17h. 
Telefon: 731 454 650, 734 796 858.



Školení 
na skládačkách 
Začátkem tohoto roku nám byla nabídnuta možnost zahraničního školení 
na skládacích strojích Heidelberg a MBO, kterého jsme se rádi zúčastnili, 
abychom rozšířili obzory našich strojnic a strojníků. Při školeních tohoto 
typu se totiž vždy dozvíme něco nového, co nám pomůže urychlit náš 
stávající proces skládání.

z tiskárnyValerie Gáborová

Jako první se uskutečnilo školení na strojích Heidelberg 
(SKL8 a SKL10), kdy byla vytipována osádka, které se 

toto školení nejvíce týká. Do naší firmy přijel specialista 
z Rakouska. Nejdříve zkontroloval technický stav stroje 
a poté jsme se mohli společně pustit do různých vychytá-
vek a objasňování, jak si co nejvíce usnadnit a urychlit práci 
během skládání. Vysvětlil nám nastavení nakládacího stolu 
a vzduchu, což je alfa omega každého skládacího stroje. 
Dozvěděli jsme se užitečné informace, které se snažíme co 
nejvíce využívat v praxi. Školení jsme ukončili poděkováním 
lektorovi a vzájemnou zpětnou vazbou zaměřenou převáž-
ně na přínosy získaných poznatků. 

Obdobně probíhalo i školení na strojích MBO (SKL6, SKL9 
a SKL11), kdy k nám začátkem května zavítal specialista 
z Německa. Ukázal nám, jak správně nastavit vzduch – je 

zde trošku jiný způsob, než na skládačkách Heidelberg. Nej-
častěji jsme se potýkali s pojmem „pnutí v kapse“. Jedná se 
o nastavení jedné části stroje – kapsy, kdy máme možnost 
tento lom ovlivnit. Dalším tématem byla údržba stroje, kdy 
nám pan školitel ukázal, jak správně čistit jisté části stroje, 
abychom předešli poruchám a také na co si dávat pozor. 

Za sebe i za osádky můžu říct, že nám školení pomohlo. 
Páni lektoři nám ukázali nové věci a připomenuli to, co 
jsme časem zapomněli. Věřím, že si dokážeme nyní poradit 
i s tím, s čím jsme měli dříve problémy. 

Chtěla bych tímto poděkovat Vojtovi Rusnokovi za vý-
pomoc při překládání z angličtiny v prvním týdnu školení 
a v neposlední řadě i všem, kteří se školení účastnili a byli 
aktivní.

z tiskárny
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Lenka Hlisnikovská
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Odborná 
praxe studentů 
Konečně jsme se snad dostali ze začarovaného kruhu covidových uzávěr a online 
výuky a mohli jsme v naší tiskárně opět přivítat studenty Albrechtovy střední 
školy výučního oboru tiskař a maturitního oboru polygrafie. Jak celý školní rok 
probíhal? Pojďme se společně poohlédnout a vyhodnotit další ročník odborného 
výcviku.

V letošním školním roce 2021/2022 jsme v naší tiskárně 
mohli potkávat celkem 7 studentů z 3. ročníku oboru 

tiskař, 9 studentů z 2. ročníku oboru tiskař a 21 studentů 
oboru polygrafie. Díky precizní přípravě karet činností a od-
borného vedení techniků procesu z tisku i knihárny jsme od 
studentů obdrželi velmi pozitivní zpětnou vazbu zejména 
na náplň jejich praxe.

Obrovské poděkování náleží zejména instruktorům 
mladých tiskařů Rosťovi Bajtkovi a Davidovi Fronczkovi, 
kteří studentům věnovali spoustu svého času, ochotně jim 
naslouchali, vedli je a odpovídali na nespočet odborných 
otázek. Studenti oboru tiskař při závěrečných rozhovorech 
kladně hodnotili také Borise Lobotku a Martina Ježe, kteří 
jim zejména v první polovině školního roku předávali své 
pracovní zkušenosti, což studentům pomohlo při další 
výuce. Díky nim a díky ostatním tiskařům, zejména pánům 
Mazurovi, Ondračkovi, Matlochovi, Ďuricovi, Molinkovi, 
Polińskému, nám studenti 3. ročníku oboru tiskař na závě-
rečném pohovoru sdělili, že jsou si jistí, že naši zaměstnanci 
je dobře připravili na závěrečné praktické zkoušky. 

Ve zpětné vazbě studenti také kladně hodnotili přátelskou 
atmosféru ve firmě. Oceňovali rovněž vstřícný přístup osá-

dek na knihárně a také oddělení kvality. Tímto děkujeme 
všem instruktorům, kteří se mládeži věnovali.

Studenti 3. ročníku oboru tiskař nám na otázku „Kam bu-
dou směřovat tvé kroky po škole?“ odpověděli jednohlas-
ně, že do FINIDRu.  

Kromě studentů Albrechtovy školy jsme letos také moh-
li přivítat studenty ze školy SOŠ Třineckých železáren 
SPŠ Elektrotechnické, kteří měli čtrnáctidenní praxi na 
údržbě. Od tohoto kroku si slibujeme, že tito studenti by 
mohli po škole nastoupit u nás, a doplnit tým mechaniků 
a elektrikářů, jejichž pozice se velmi těžce obsazují. Na jaře 
k nám také nastoupila na praxi studentka SŠ informačních 
technologií a rovněž jsme začali spolupráci s Obchodní 
akademií v Českém Těšíně, z níž u nás byli na čtrnáctidenní 
praxi 2 studenti. Ti se seznamovali s prací na sekretariátu, 
a činnostmi na ekonomickém nebo personálním oddělení.

Pozitivní zpětná vazba je pro nás největší odměnou a vědo-
mí, že jsme další generaci připravili na pracovní život. A že 
naše práce má smysl.
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o nás

Iwona Kamińska
strojník ve výrobě, skládačky

Pracuję w fi rmie FINIDR dopiero 3 miesiące, 
podczas których przeszłam szkolenie na 

falcerkach. Szkolenie było przejrzyste, odbywało się 
w miłej atmosferze. Praca na falcerkach jest bardzo 
odpowiedzialna i wymaga dużej precyzji. W wypadku 
problemów wiem, że mogę zwrócić się do lektorki i do 
swoich koleżanek.

Pracuji ve fi rmě FINIDR teprve 3 měsíce, v průběhu 
kterých jsem se zaučovala na skládačkách. 

Zaučování bylo jasné, probíhalo v příjemné atmosféře. 
Práce na skládačkách je velmi zodpovědná a vyžaduje 
velkou přesnost. V případě potí ží vím, že se mohu 
obráti t na lektorku i na své kolegyně.

Urszula Edyta Hanus
strojník ve výrobě, skládačky

Praca na falcerkach jest odpowiedzialna 
i zawsze mogę liczyć na pomoc swoich 

koleżanek i lektorki. Jestem również 
zadowolona ze szkolenia, gdzie wszystkie 
niezbędne informacje zostały nam dobrze 
przedstawione. Atmosfera na falcerkach jest 
bardzo miła.

Práce na skládačkách je zodpovědná 
a také se vždy mohu spolehnout na 

pomoc svých kolegyň a lektorky. Taktéž jsem 
spokojená se zaškolením, kde nám byly dobře 
prezentovány všechny potřebné informace. 
Na skládačkách je příjemná atmosféra. 

Jak jste spokojeni
/z ti skárny
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Rosti slav Bajtek

Školení  
na tiskařských strojích
V prvním čtvrtletí tohoto roku jsme pořídili nový tiskový stroj pro rozšíření naší fl otily XL 
strojů. Jedná se o náhradu tiskového stroje H2, který zde byl již 20 let. Ten jsme nahradili 
rychlejším, dokonalejším a funkcemi obsáhlejším tiskovým strojem XL106-4P 18k 
FS002033 (dále jen XL4). 

Tak, jak si všímáme rychlého vzestupu v elektronickém 
průmyslu, například přechod z tlačítkových telefonů na 

dotykové, nebo jak v nedávné minulosti  byly vidět počítače, 
které zabíraly půlku místnosti , dnes již tyto jednotky s ná-
sobně větším výkonem jsou umístěny například v chytrých 
hodinkách. Tak i změna dvaceti letého ti skového stroje s se-
bou přinášela nové funkcionality a ovládání, na které ti skaři 
stávajícího ti skového stroje H2 nebyli připraveni.

Z tohoto důvodu jsme si na pomoc zavolali ti skového in-
struktora Heidelbergu – pana Zdeňka Kudláčka, který s ti s-
kaři a obsluhou krok po kroku prošel jednotlivé části  tohoto 
ti skového stroje. V prvopočátku ti skaři nestačili vstřebávat 
veškeré informace, protože samotný přechod nebyl pouze 
krokem ob jednu generaci vpřed, ale v důsledku se jednalo 
spíš o skok z doby kamenné do současnosti . Proto bylo 
zapotřebí u některých bodů strávit více času tak, aby ti skaři 
měli možnost detailně pochopit jednotlivé funkce stroje.

To, co již bereme jako standard na ostatních strojích XL bylo 
pro obsluhu, která přešla ze stroje SM novinkou a musela 
se s tí m naučit pracovat. Pro lepší představu zde uvádím 

alespoň pár střípků, se kterými se obsluha musela popaso-
vat, např.:

1) konec ručního měření - nyní se nastavují přesné para-
metry do stroje a ten si měří a vyhodnocuje ti skový arch 
přímo ve stroji,
2) dobarvování a ruční otevření nožů pro rozjezd zakáz-
ky dle obrazu na deskách - zde již funguje automati zace 
zasílání dat pro každý jednotlivý ti skový arch, který dle 
nastavených priorit a samoučení otevře nože barevníků 
automati cky,
3) so� ware daného stroje je odlišný - pro příklad na 
starším SW bylo ovládání Android, na novějším stroji je 
například ovládání od iOS,
4) ti skař staršího stroje nemusel znát veškeré hodnoty, 
které ovlivňovaly barevnost - nyní je důležité, aby věděl, 
co jsou hodnoty Lab, co je to Color Assistant, Color booster 
a kdy tyto funkce použít a kdy ne.

A bylo toho mnohem a mnohem více. 

Co ale mohu s odstupem několika měsíců napsat je fakt, 
že obsluha stroje se toho nezalekla a zdárně překonala 
všechen svůj počáteční strach. Dokázala veškeré nové infor-
mace vstřebat a využívat je nyní ve svůj prospěch, což je vi-
ditelné v plnění plánu výroby a také ve využitelnosti  stroje, 
kde se dostáváme k limitům, se kterými jsme počítali.

Samozřejmě jsou ještě před námi různé úkoly, jako na-
příklad získávání znalostí  a vědomostí  v ovládání daného 
stroje, které pomohou ke zvýšení celkového průtoku fi rmy.

Ještě jednou moc děkuji, že se celá osádka stroje XL4 to-
hoto úkolu zhosti la na výbornou a dokázala za tak krátký 
čas pochyti t veškeré nové informace.  

F i n i d r a k

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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o nás

Blahopřejeme k jubileu

Strom života
FINIDRu...

Michal Lokajíček
tiskař

Petra Vašková
kontrolor kvality

Beata Maria Szcześniak, dělník ve výrobě
Emma Grau, strojník ve výrobě
Jiřina Turoňová, strojník ve výrobě
Josef Sikora, dělník ve skaldu
Przemysław Jerzy Taska, manipulant ve výrobě
Filip Oszelda, pomocník ti skaře
Jennerose Molina Alegre, dělník ve výrobě
Alena Černilová, dělník ve výrobě
Anna Maria Borzęcka, strojník ve výrobě
Tomasz Piotr Kurek, manipulant ve výrobě
Tomáš Ka�  a, elektromechanik
Alena Willmannová, referent zákaznického servisu
Adam Kašpar, týmový strojník ve výrobě
Radim Tomiczek, mechanik opravář a seřizovač strojů
Marti n Kožusznik, manipulant ve výrobě

Blahopřejeme k jubileu

Barbara Kúdelová, referent zásobování                      20 let
Zdeňka Alexová, vedoucí ekonomického oddělení    20 let
Marti n Trudič, dělník v údržbě                                       20 let
Lukáš Poliński, ti skař                                                       15 let
Jaroslava Břusková, dělník ve výrobě                          15 let
Lýdie Dobsová, strojník ve výrobě                                15 let
Marti na Jonsztová, referent zákaznického servisu    10 let
Kamil Szczurek, elektronik specialista                               10 let
Jan Vávra, týmový strojník ve výrobě                           10 let
Iveta Rucká, strojník ve výrobě                                       5 let
Katarzyna Joanna Siąkała, dělník ve výrobě                 5 let
Monika Sobalová, dělník ve výrobě                                   5 let
Zbigniew Jan Obracaj, manipulant ve výrobě             5 let
Monika Anna Załuska, strojník ve výrobě                     5 let
Markéta Klusová, strojník ve výrobě                              5 let
Michaela Chromčáková, dělník ve výrobě                     5 let
Roman Wantulok, operátor autonomní údržby           5 let
Małgorzata Chmiel, dělník ve výrobě                             5 let
Paweł Andrzej Kłyszewski, ti skař                                   5 let
Barbara Ewa Kisiała, strojník ve výrobě                         5 let

Jsou tady s námi

Narodili 
se

Martin
maminka Agnieszka Bartas

Kamil Szczurek
elektronik specialista

Anna Bednářová
dělník ve výrobě

Peter Nekoranec
dělník ve skladu

Kamila Nováčková
dělník ve výrobě

Petr Wolas
mechanik opravář 
a seřizovač strojů

Žaneta Patová
dělník ve výrobě

Naděžda Krawczuková
všeobecná účetní



Súľovské skály

Věřím, že jejich krása dokáže v člověku, pokud ji umí vnímat 
s respektem a pokorou, vzbudit silného ducha a obohatit 
mysl. Stáváme se v těchto momentech tím, co nám příroda 
nabízí.

Uprostřed května jsme se s přáteli k těmto skalám vydali. 
Tato národní přírodní rezervace se nachází v Žilinském kraji, 
což je pro mě už poslepu známá trasa k ostatním místům 
jako jsou například mé oblíbené Tatry. Súľovské skály 
můžeme vnímat jako nějaké město, které je tvořeno z velmi 
zajímavých tvarů. Můžeme vidět různé skalní věže, okna, 
jeskyně či dokonce brány.

Pomaličku si to šlapeme lesem do kopce k prvním výhle-
dům. Nálada je příjemná a kamarádka Janča už leze na 
první zajímavý strom jako opice, co se raduje, když dostane 
něco na zub. Já se držím při zemi, ale fotku s opicí v lese 
mít chci. Jdu na to.

Za malou chvíli jsme nahoře a všichni společně se kocháme 
pohledem na první skalní věže. Začínáme se více usmívat 
a v klidu čerpáme jejich energii. No, ne na dlouho. Přichází 
první salva fotografií a za námi se už další nadšenci shroma-
žďují do fronty jako u pokladny v Kauflandu. Pomalu pře-

Moc ráda se vracím na místa, která mi utkvěla v paměti. Zvláště ta v přírodě. 
Pokaždé je to jiné a něčím kouzelné. A to platí i o Súľovských skalách. 

F i n i d r a k40

Renata Andrlovátudy z nudy
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cházíme k další části a zde už vidíme onu Gotickou bránu. 
Hned jsme si pomysleli: „Jak si tam ti lidi udělali fotografie, 
které nacházíme na různých sociálních sítích? Kudy se tam 
asi dostali?“ 

Ale co, nemusíme být hned všude. Však my to časem 
zjistíme a zase se sem někdy na podzim vrátíme. Dále se 
přesouváme směrem k Súľovskému hradu. Cestou tam si 
nejde nevšimnout dalšího titána této rezervace. Obrovská 
brána. Pohled na ni vás znovu ujistí, jak jsou tyto momenty 
vzácné. Súľovský hrad už nás spolu s dalšími návštěvníky 
vítá. Pohled na jarní krajinu z jednoho vrcholu zříceniny je 
nádherný. Takové výhledy jsou někdy jak nekonečné a máte 
je dlouho v paměti. Dáváme si svačinu, hodujeme a je nám 
zkrátka báječně.

Členem naší výpravy je i fenka Elza, která je v horském 
terénu zkušená, a s malou pomocí svého pána překonává 
zdatně i žebříky. 

Opouštíme hrad a hurá k další památce Šarkania diera. 
Přístup do této jeskyně není zrovna lehkou procházkou, 
ale když dbáte opatrnosti, tak se není čeho obávat. Přes 
žebříky, kramle a suť se konečně dostáváme k místu, které 
na vás dýchne dobou, kdy zde žila nějaká tlupa, praskal 
oheň a lovci zespod dávali pokřikem najevo, že se vrací 
s úlovkem.

Jeskyně je návštěvníkům přístupná od 1. května do 1. listo-
padu. V teplých dnech je tohle místo zaručený „chlaďák“. 
Je čas zpřístupnit jeskyni dalším návštěvníkům. Po červené 
značce se přemísťujeme k louce.

Není to ovšem jen tak nějaká louka. Vyzařuje z ní velký klid 
a monumentální pohledy na skalnaté věže. V dáli louky je 
vidět osamocený strom. Košatí se a zrak z něj jen přejíždí 
na skály. Nádherná kompoziční lahůdka nejen pro fotogra-
fy. Leháme na louku. Jen my, ve vlastním tichu, obklopeni 
florou. Ale ten klid na louce, o kterém jsem mluvila, nám 
něco narušuje. No jo, klasické kručení v břiše. Vstáváme 
a naše kroky směřují polní cestou k restauraci. Po cestě 
ještě zachycujeme foťákem poslední výhledy.

Však už jsme tady, promlouváme v myšlenkách k bříškům. 
Zaplněná terasa si vychutnává své pití a jídlo a my se rozhlí-
žíme jak ponocní, kde se usadíme. No tak, přece nebudeme 
zahálet. „Dobrý den, můžeme si zde přisednout?“  „Hej“, 
pravil jeden host. A jdeme na to. Hmm, já si dám halušky. 
Mám jasno. Tradice, na kterou nedám na Slovensku dopustit.

Když vidím rozzářené tváře kamarádů a jejich radost z dneš-
ního výletu, tak mě to zahřeje u srdíčka a jsem ráda, že 
jsem většině ukázala místo, kde ještě nebyli.
Tak na další a bezpečné cestě - Ahoj.
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na konec Lukáš Bulava

Jak ho neznáme

Každý z nás už určitě několikrát slyšel větu “Nevracej se zpátky, žij tady a teď.” Ano, souhlasím, 
ale v mém případě se zpátky vracím velmi rád. Do momentů, ve kterých vzplanula má největší vášeň.  

Dovolte mi vám v krátkosti  představit svůj příběh. 
Začátkem devadesátých let mě rodiče s sebou vzali na 

návštěvu jejich známých do Petřvaldu na klasickou video 
party. 

Jednohlasé dabingy dělané na koleně byly všední součástí  
dané doby. Kdo měl doma video přehrávač, byl zkrátka král. 
Vzpomínám si živě, jak jsem otevřel dvířka jejich obývací 
stěny a uviděl desítky videokazet naskládaných pěkně 
vedle sebe. Všechny měly názvy fi lmů napsané pocti vě na 
psacím stroji. V ten moment se mi změnil svět. O několik 
minut později jsme se dívali na italský horor Zombies unter 
Kannibalen (1980). Hrál v německém znění překrytý čes-

kým „rychlo“ dabingem 
nějakého mumlajícího 
pána. Svět se mi změnil 
ještě více. Totálně jsem 
tomuto žánru propadl. 
Začal jsem hořet touhou, 
jak tyhle všechny kouzla 
vznikají. 

V roce 2011 jsem si zkusil 
natočit první amatérské 
snímky věnované hororo-
vé témati ce. Chytlo mě to 
natolik, že z krátkého for-
mátu jsem si okusil i delší 
stopáž a zjisti l, že přesně 

tohle je moje parketa, která mě naplňuje a zároveň rozvíjí 
mysl a přináší zábavu. Žádný fi lmový obor jsem nevystudo-
val. Jsem takový bláznivý samouk, fanoušek, který natáčí 
nevšední fi lmy, které by sám rád viděl na velkém plátně. Do 
roku 2019 jich vzniklo osm a těší mě, že jsem některé z nich 
mohl prezentovat na českých a zahraničních festi valech. 
O rok později jsem si vyzkoušel dokumentární žánr s projek-
tem Králové videa, který vypráví o časech, kdy si lidé museli 
fi lmy dabovat doma sami. Vráti l jsem se na počátek. Tam, 
kde jsem začal hořet láskou k žánrovým fi lmům. Hezkou 
tečkou za tí mto dobrodružstvím byla nominace na cenu 
české fi lmové kriti ky za dokument roku. 

Tou největší cenou pro mě jsou ale ohlasy spokojených 
diváků. Jejich čerstvé emoce po skončení projekce dodávají 
hřejivý pocit a uvědomění, že to, co vytvářím, dává 
smysl. Momentálně připravuji svůj celovečerní debut 
“Žluté květy”. Kriminální thriller z prostředí ponuré vesnice 
na Karvinsku. Pokud máte rádi staré kriminálky s Rudolfem 
Hrušínským v roli majora Kalaše, tak si Žluté květy rozhod-
ně nenechte ujít. Dalším zdrojem energie jsou lokace, které 
mě baví objevovat. Zajímavá místa, jenž ke mně promlou-
vají svou historií a tajemnem. Rád se také věnuji toulkám 
v horách, kde si kromě výhledů rovněž užívám magický 
okamžik vzájemného propojení s přírodou. 

Cílem mé cesty je spojovat lidi a tvořit. Těší mě, že se můžu 
díky jejich pomoci pořád učit novým věcem, inspirovat se 
a plnit si své sny.

Tofu na thajský způsob  
na konecMarti na  Jonsztová

Postup
1. Tofu nakrájejte na kosti čky a dejte do malého pekáčku. 
2. Připravte si marinádu – smíchejte dohromady hoisin omáčku, sójovou omáčku, med a sezamový olej. 
3. Dvě třeti ny marinády přelijte přes nakrájené tofu a promíchejte tak, aby byly kostky celé obalené. 
Pečte cca 25 minut na 220°, hezky do zlatohnědé barvy.
4. Mezití m si ve woku nebo jiné pánvi s nepřilnavým povrchem rozehřejte zbylý olej. Přidejte nakrájenou cibuli, 
veškerou zeleninu a restujte cca 3 minuty. Poté přidejte zbývající marinádu a restujte zhruba další 2 minuty. Nakonec 
vmíchejte opečené tofu, skleněné nudle, které si mezití m uvaříte dle návodu (nebo rýži) a vše důkladně promíchejte.

Dobrou chuť a snad vám bude chutnat stejně jako mě.

Suroviny
1 tofu (klasické nebo uzené)
2 lžíce hoisin omáčky
2 lžíce sójové omáčky (můžete použít klasickou, houbovou, 
jakoukoli)
1 lžíce tekutého medu
1 lžička sezamového oleje
3 lžíce slunečnicového oleje (může být i olivový nebo řepkový)
1 cibule
1 mrkev – nakrájená na tenké nudličky
1 paprika – nakrájená na tenké plátky (můžete použít červenou, 
žlutou i zelenou, ať je to krásně barevné)
lusky cukrového hrášku

Kdo má rád, může přidat žampióny a chilli omáčku.

Příloha
skleněné nudle, rýže… dle chuti 

Mým cílem
je spojovat lidi a tvořit



malova
ná výzvaMoje máma/táta

pracuje ve FINIDRu

Zapojte do tvorby

Finidraku i vaše dě� !

Jak na to?
Co si vaše dě�  myslí, že děláte v práci?

Zeptejte se jich, jestli by svou představu chtěly nakreslit.

Výtvory vašich dě�  označte na zadní straně celým jménem

a pracovní pozicí rodiče, celým jménem a věkem dítěte.

Obrázky odevzdávejte na recepci do 30. 11. 2022. 

Vybrané obrázky budeme zveřejňovat na zadní stránce

Finidraku v průběhu tohoto roku.

Těšíme se na všechna

umělecká díla!

 máma Emma Grau, strojník ve výrobě, skládačky

 táta Lukáš Duspiva, design specialista a fotograf


