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Pirožky a pelmeně
Den otevřených dveří
Naše výhody

úvodník

Všechny naše firemní tištěné
výrobky jsou CO2 neutral.

Vážení čtenáři,
těší mne, že jste si ve shonu před koncem roku našli trochu času a otevřeli náš firemní časopis.
Je to časopis o finidracích a děláme ho pro vás finidraky. Naší snahou je přinášet v tomto časopise zajímavé čtení o životě v naší tiskárně.
V tomto čísle se ohlédneme za Dnem otevřených dveří, během kterého naši tiskárnu navštívil
rekordní počet návštěvníků. Děkuji všem organizátorům, pomocníkům i obsluze strojů na této
směně za perfektní přípravu, ochotu, profesionalitu a především za celkový průběh celého dne.
Jsem rád, že pracuji s takovým týmem.
Máme před sebou svátky vánoční. Svátky, které mají nádhernou atmosféru. My k této atmosféře také přispíváme, vždyť ve více jak 45 zemích světa najdou lidé pod stromečkem knihy
vyrobené v naší tiskárně.
Po velmi náročném letošním roce, kdy jsme postavili novou halu, pořídili nové stroje a provedli
řadu změn, se již určitě všichni těšíme na chvíle volna a odpočinku. Vše v životě má být vyvážené a důležitá je nejen práce, ale i odpočinek. Odpočinek mezi svými blízkými, ať doma či někde
na horách.
Jaroslav Drahoš
majitel tiskárny FINIDR, s. r. o.

Přeji vám, abyste letošní vánoční svátky prožili v klidu a pohodě, obklopeni lidmi, které máte
rádi. V novém roce 2017 vám všem přeji pevné zdraví, dostatek energie a optimismu a k tomu
schopnost vidět a radovat se i z malých, na první pohled obyčejných, věcí.
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Marcela Kunčická

Lenka Kantorová

20 | 80 … platí to i u nás?
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Patrioti
MSK

Legenda:
Tržby - peněžní částka, kterou podnik získal prodejem svých výrobků, zboží a služeb.
Provozní hospodářský výsledek - rozdíl mezi provozními výnosy a provozními náklady.
Víte, co to je příčina a následek? Je známá věc, že každému následku předchází příčina. Paretovo pravidlo říká, že 80 % následků pramení jen z 20 % možných příčin.
Např. v ekonomické oblasti platí, že 80 % veškerého zisku přináší prodej 20 % určitých produktů. Že 80 % veškeré nekvality má na svědomí jen 20 % možných příčin.
Stačí tedy odhalit malé spektrum příčin a vyřešíme tím většinu důsledků. Paretovo
pravidlo lze uplatnit i v jiných oblastech, nejen v ekonomických. Např.:
- 20 % našich přátel stojí za 80 % naší pozornosti
- 20 % problémů vyžaduje 80 % času k jejich vyřešení, zbylých 80 % záležitostí
se vyřeší velmi rychle
- 20 % největších darů při dobročinné akci představuje 80 % celkové vybrané
částky
- 20 % dárků pod vánočním stromečkem způsobí 80 % celkové radosti
- 80 % pocitu štěstí pramení z 20 % událostí, které se nás týkají
Vraťme se ale zpět do oblasti naší ﬁrmy. Podle Paretova pravidla by 20 % všech
našich zákazníků mělo přinášet 80 % veškerých tržeb. Pojďme ověřit, zda tomu tak
je, zda je pravidlo pravdivé.
100%

O kom je řeč?

80%

Patrioti vysvětlují: „Jsme skupina mladých lidí, kteří se snaží zlepšovat image Moravskoslezského kraje. V zahraničí už jsme všichni nějaký čas žili a tráva tam není zelenější,
pouze jiná. Spousta příležitostí je i v našem kraji, stačí jen pořádně otevřít oči. Dvakrát
ročně proto pořádáme inspirativní, networkingová setkání s top osobnostmi našeho
kraje“.
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Poslání a vize Patriotů MSK
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Slyšeli jste někdy o Paretově
analýze nebo pravidlu 20/80?
Zní to složitě? Možná ano,
ale není. Ve skutečnosti je to
velmi jednoduchá myšlenka,
o to více však geniální. Zde se
zrcadlí úsloví „v jednoduchosti je síla“. V dnešním miniPŘEHLEDU se na Paretův
princip zaměříme.

725

tržby (v mil. Kč)

40%

miniPŘEHLED

% nárůstu

20%

A co nám nese nový rok? Už nyní má pro
nás zakázky, které čekají na realizaci. A to je
dobře. A protože vše se odhadnout nedá,
nechme se překvapit, jaká nakonec ve skutečnosti dvatisícesedmnáctka bude.

1-10 / 2015

0%

V období 1-10/2016 jsme utržili 725 mil. Kč,
což představuje 5 % nárůst oproti stejnému
časovému období minulého roku. Přidaná
hodnota vzrostla pouze o 3 % a krycí příspěvek o necelá 4 %. Navzdory růstu výnosových
položek je provozní hospodářský výsledek
o 23 % nižší než před rokem. Pokles je dán
zejména nárůstem osobních nákladů, zvýšením nákladů na opravy a údržbu a vyššími
odpisy. Růst osobních nákladů je z velké části
odrazem navýšení počtu zaměstnanců. Růst
oprav a údržby stejně jako nárůst odpisů
je důsledkem pořízení nových technologií
a strojů. Investice by se však měly v dalších
letech projevit na celkových výsledcích pozitivně. A noví pracovníci, kteří se nyní zaučují,
se díky postupnému zapracování budou
na zlepšování budoucích výsledků podílet
stejně příznivým způsobem.

1-10 / 2016

% podíl kumulovaných tržeb od nejvyšších po nejnižší na
celkových tržbách

Slyšíte? Dvatisícesedmnáctka už
netrpělivě přešlapuje za dveřmi. Necháme ji ještě chvíli čekat
a podíváme se, jak se vedlo o rok
mladšímu ročníku.

aktuálně

„Tvoříme konkurenceschopný region, kde budou lidé rádi žít a rádi se vracet.
Zlepšujeme image kraje rozvojem komunity podnikavých lidí.“ http://patriotimsk.cz/

Proč o tom zde píšeme?

% podíl kumulovaného počtu zákazníků na celkovém počtu zákazníků

Pro graf byla použita skutečná data za období 1-10-2016. Jak můžete vidět, 20 %
veškerých našich zákazníků pro nás znamená bezmála 80 % celkových tržeb. Ukázalo se, že Paretův princip funguje dokonale. Možná si říkáte, proč se tedy věnovat
ostatním 80 % zákazníků? Protože v částkách, ve kterých se tržby pohybují, je i 20 %
stále pořádná suma. A hlavně proto, že si všech našich zákazníků velmi vážíme
a jsme rádi, že si vybrali FINIDR jako svého obchodního partnera. Navíc, kdo říká, že
z malého zákazníka jednou nevyroste velký?
Finidrak

Na 7. setkání Patriotů přijal pozvání jako inspirativní řečník také majitel naší tiskárny
Jaroslav Drahoš. Dne 6. 10. 2016 se pak sešlo 325 Patriotů v prostorách kulturního
domu Akord v Ostravě, kde spolu s panem Drahošem vystoupili další tři úspěšné osobnosti Moravskoslezského kraje:
Jakub Najdek, výrobce módních dřevěných motýlků a doplňků BeWooden,
Zbyněk Pavlačík, organizátor velmi známých Dnů NATO,

Pan Drahoš se podělil o svůj příběh
založení naší tiskárny FINIDR, která se
za 22 let své existence stala největším
výrobcem knih ve střední Evropě.

Víte, že

pan Drahoš pravidelně vystupuje
na různých setkáních a konferencích,
kde předává své letité zkušenosti z řízení úspěšné ﬁrmy? Na jedné takové
zahraniční konferenci se například
poprvé setkal s naším novým výrobním ředitelem panem Miroslavem
Galuškou, který taktéž na dané akci
přednášel. Zjistili, že mají mnoho společného, vzájemně se inspirují a tak
netrvalo dlouho a pan Galuška se stal
novou posilou našeho týmu FINIDR.

Alois Hadamczik, bývalý trenér české hokejové reprezentace a opavský podnikatel.
04 - 2016
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rozhovor

Maryla Adamčíková

Pirožky
a pelmeně

Elena a Valerie neboli Eli a Vali, jak jste přišly k těmto krásným jménům?
V: Od maminky. Valerie je podle mě tvrdé jméno. Mamka mi říká Vali.
E: Já taky od maminky. U Valerie jsem váhala mezi dvěma jmény, Viktorie a Valerie.
Valerie zvítězila, no a má to na celý život.
Jméno Valerie pochází z latiny a Elena spíše z řečtiny, přitom se nedá přeslechnout Váš
lehce ruský přízvuk, Eli?
E: Já jsem se narodila v Rusku na Urale ve městě Perm. Vyrostla jsem tam, tam jsem
potkala i svého bývalého manžela - Čecha, no a v Rusku jsem se i vdala. Pak jsme se
odstěhovali do Česka. V Rusku se mi narodila také má jediná dcera, Vali.

6

Foto: Lukáš Duspiva

Dnes bych vám ráda přestavila
dvě blonďaté holky ze skládaček,
Elen a Val. Maminka Elena
Děrdová pracuje ve FINIDRu
už jedenáct let a na podzim 2012
k nám nastoupila i její dcera,
Valerie Děrdová. V čem jsou
výjimečné? Nejen tím, že se obě
narodily v Rusku…

7

rozhovor

A jak jste se ocitly v Českém Těšíně?
E: Já pocházím z velkého města, na vesnici mě to nebavilo, a proto
jsme koupili byt tady v Těšíně.
Jezdíváte do Ruska?
E: Celých dvacet let jsem tam nebyla, ještě jednou bych se tam
chtěla podívat. Mám tam dvě sestry. Dnešní moderní možnosti ale
umožňují denní komunikaci, např. prostřednictvím skypu.
V: Já jsem tam od mala už nebyla a rusky taky ani neumím.
Každý v našich rozhovorech vzpomíná na své začátky ve FINIDRu,
mohly byste zavzpomínat i Vy?
E: Poprvé jsem byla u stolu a druhou směnu mě vzali na sáčkovač,
tam jsem byla měsíc a půl a pak mě dali na skládačky. A tam jsem
dodnes.
V: Já jsem začínala jako odběračka na staré H8 a pak jsem putovala mezi heidly a po půl roce jsem přešla na skládačky. Pamatuji
svůj první den na skládačkách. To byl zážitek.
Co se stalo?
E: Vali zkolabovala. Musela jsem ji vést na pohotovost. Nervy
pracovaly.
V: Dnes se už kamarádím dokonce s více skládačkami.

Vali DĚRDOVÁ * 1992
Znamení: Panna

Nejoblíbenější jídlo
pelmeně, vepřo-knedlo-zelo

Nejlepší pohoda o Vánocích

koukání na pohádky, popíjení čaje

Moje nejoblíbenější vánoční pohádka
Mrazík a Tři oříšky pro popelku

Moje nejlepší vlastnost
dochvilnost, spolehlivost

Vlastnost, kterou oceňuji u mužů
spolehlivost, věrnost, samostatnost

Největší mou vášní je
kpop (korejský pop)

Nejlepší kamarádka je

ta, která se k vám nikdy neotočí zády
8

Není to poprvé, co se obě generace - rodič a dítě sešli na totožném
pracovišti, stejné je to i u Vás?
E: To já jsem spíš vytáhla Vali na skládačky, protože to je podle mě
zajímavější práce.
V: Baví mě na tom to, že dělám sama za sebe. Nikdo mi neříká, co
mám dělat. Já jsem taková, že musím do všeho „rýpat“ a když to
spravím, mám z toho dobrý pocit.
To máte po mamince? Jak je to, Eli?
E: Ano. Svoji práci dělám ráda, taky mi vyhovuje, že jsem sama
u stroje, sama našteluju titul a skládám. Našim hlavním nářadím
je šroubovák, imbus a to, co máme v hlavě. Bez toho to nejde.
U skládání musíte stále přemýšlet. Většinou jsem v práci klidná
a vyrovnaná, ale občas i mně prasknou nervy. Docela často se
při skládání objeví nějaký problém a potěší mě, když tomu přijdu
na kloub a odstraním ho. Jsem ráda, že něco umím.
V: Že jsem dobrá.
E: Ano, že jsem dobrá.
V: Ale je to o nervy. Když něco nejede, někdy nemáte ani sílu se
nervovat, jen se hystericky smějete. A pak záleží hodně na osádce, jestli je zodpovědná. Jestli si kolegyně předávají informace ze
směny na směnu a dělají vše, jak mají.
E: Stroj by měl být v dobrém technickém stavu, než přijde kolegyně do práce.
V čem vidíte prokrok, od té doby, co jste nastoupily?
E: Určitě jsou stroje rychlejší, novější, nejsou tak poruchové. Je
tam nakládací plocha, najíždí se s paletami přímo do stroje, kdysi
se nakládalo ručně. Hlavně u těch velkých archů to bylo náročné
na záda i na ruce. Teď je to podstatně lepší.
V: Začínala jsem na skládačce 2 a pak mi nabídli práci na MBO 6,
tam jsem byla rok, na MBO 7 další rok a teď jsem na skládačce
č. 8 STAHL. Zatím ještě nemáme vychytané všechny mouchy.
Finidrak

Sdílíte spolu pracovní problémy, chodíte se radit?
V: Určitě, vždy jdu za mamkou a zeptám se, jestli mi může poradit.
Mamka má více zkušeností.
Máte čas i na koníčky?
E: V létě chodím ráda do lesa na hřiby s mým přítelem. Taky ráda
peču a vím, že to doma chutná všem. Také jsem ta cukrářka. Mám
výborný recept z Ruska na medový dort, který je podobný Marlence, ale je mnohem lepší.
V: My máme pak boule za ušima.
E: Ten dort většinou dělávám na Štědrý večer. Je to náročné, jeho
příprava trvá 2 dny.

Foto: archiv Ž. S.

To je moc zajímavé. Povězte nám o tom trochu.
E: Vyučila jsem se cukrářkou a také jsem pracovala jako cukrářka
a pekařka ještě i v České republice. Začátky tady byly těžké.
V: Mamka mi říkala, jak jednou odjeli do Ruska, nechali mě tady
u babičky a když po půlroce přijeli, nemluvila jsem rusky, ale už
jenom česky.
E: Tímpádem jsem se i já musela rychle učit česky.
V: Bydleli jsme tehdy v Jeseníkách.
E: Kousek od Zlatých hor, v obci Mikulovice.

Ten recept byste mohla dát do Finidraku, co Vy na to?
E: Nee ten nedám.
V: Ne ne.
A co dělá ráda Vali?
V: Já ráda čtu, mám ráda horory, kriminálky, drama, mým nejoblíbenějším spisovatelem je Stephen King. Mým velkým koníčkem
je naše perská kočka, to je domácí mazlíček, jmenuje se Micka.
Nejraději má kočičí pamlsky, nežere nic jiného, granule odmítá. Ven nechodí, rádá kouká z okna, má ráda česání. Ještě ráda
poslouchám hudbu, nejdřív metal, pak jsem přitvrdila na metalcore a pak jsem se zklidnila a začala poslouchat rock. Před pěti
lety jsem se dostala ke korejskému popu. Je to úplně opačný žánr.
Samé barvy, veselo a tanec.
Máme čas Vánoc, jaké vzpomínky se Vám Eli vybavují z mládí?
E: Vánoce v Rusku se ani moc neslavily, to ještě byli komunisti.
Slavili jsme ale Nový rok, to se v Rusku slavilo ve velkém. Na náměstích se dělaly velké skluzavky ze sněhu, sněhové sochy se
skluzavkou pro děti. Vše bylo barevné, sochy byly pomalované,
všude světýlka. Vždy jsem se na Nový rok těšila. Na jarmarku se
prodávaly pirožky, lízátka a velmi známé suvenýry – Matriošky,
další výrobky ze dřeva a vše doprovázela národní hudba. A když
byli lidé v náladě, hodně zpívali. Lidé v Rusku vůbec rádi hodně
zpívali.
V: Maminka dělá výborné pelmeně na Silvestra, po tom se mohu
utlouct.
E: Dělám taky dietní salát z červené řepy - Vinigret. Dává se
do toho mrkev, červená řepa, cibule, brambory a kyselá okurka,
trochu oleje a dochutit.
Takže Štědrý den se v Rusku neslavil?
E: Ruské zimní svátky začínají Silvestrem a pokračují v lednu, kdy
7. 1. je Štědrý den. Dárky jsme si dávali na Nový rok, doma byl
stromeček a slavnostní večeře. Hlavní chod byly pelmeně.

Eli DĚRDOVÁ * 1971
Znamení: Vodnář

Nejoblíbenější jídlo
vepřo-knedlo-zelo

Jak tedy vypadá Váš Štědrý den dnes?
E: Když jsem se přestěhovala sem, vůbec jsem nevěděla, jak
v Česku vypadá Štědrý den. Také mi bylo divné, že se dárky dávaly
o dost dříve. Pak jsem si sháněla informace o českých Vánocích.
V: Když jsem byla malá, tak jsem se těšila na zlaté prasátko, stejně
jsem ho nikdy neviděla. Večeři míváme klasickou – bramborový
salát s kaprem. Já kapra nejím, takže se ještě dělají kuřecí řízky.
E: Polívku vaříme tu, co nám chutná, takže vývar. Ráno máme
k snídani vánočku.
V: No a děláme ten červený salát.
E: Co nesmí chybět, co mám z Ruska strašně ráda, tak je kaviár.
Ten pravý. Připravuji to jako jednohubku, s máslem a snítka kopru
a nějaké vínko. Šampaňské až na Silvestra.

Nejlepší pohoda o Vánocích

Děkuji Vám za příjemné předvánoční povídání a přeji Vám klidné
Svátky vánoční v kruhu nejbližších.
V+E: I my všem přejeme krásné a pohodové Vánoce, hodně dárečků a hlavně hodně zdraví!

Nejlepší kamarádka je

04 - 2016

sedět doma na gauči a koukat na pohádky

Moje nejoblíbenější vánoční pohádka
ruský Mrazík a česká S čerty nejsou žerty

Moje nejlepší vlastnost

vstřícnost, spolehlivost a zodpovědnost

Vlastnost, kterou oceňuji u mužů
tolerance, spolehlivost, věrnost

Největší mou vášní je
hořká čokoláda

upřímná a spolehlivá
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z tiskárny

Jaroslav Drahoš

Kam kráčíme

Neplánujeme ani žádné velké stěhování
uvnitř naší tiskárny. Hlavní a klíčová slova
pro rok 2017 budou stabilizace toho, co
jsme letos dosáhli, kvalita a efektivita
naší práce.

Co nás tedy čeká?

Foto: Lukáš Duspiva

Zaměřit se sami na sebe. Tým Finidraků roste, doplňujeme jej stále o nové
zaměstnance. Velikost je impulzem pro
změnu způsobu řízení, komunikaci napříč
ﬁrmou a tudíž i vzájemnou spolupráci
týmů. Bude to o každém z nás a každý
to bude také schopný ovlivnit. Mým
hlavním cílem je dávat lidem dostatečný
prostor pro jejich iniciativu, rozvoj a růst.
Budu stejný přístup důsledně vyžadovat
od všech vedoucích.

V této rubrice pravidelně odpovídám na otázky, které vás
zajímají. Tentokrát si můžete přečíst, jak jsme společně kráčeli
v tomto roce 2016 a kam budeme kráčet v roce příštím. Dozvíte
se, jakých vlastností si u svých spolupracovníků cením a také
prozradím, co se změnilo u mě a jak nejraději trávím Vánoce.
Co pro Vás znamená pojem
knihařina a kdo je pro Vás ten
hlavní při výrobě knih?

V prostoru, který mám na svoji odpověď,
nemohu úplně postihnout vše, co bych
chtěl říci. Výroba knih je voňavá a krásná.
Na každého, kdo projde naší ﬁrmou, naše
výroba zanechá tento dojem. My sami
to už takto možná občas nevnímáme.
Odpověď na druhou část této otázky je
těžká i lehká zároveň. Na výrobě knihy se
podílíme všichni, všichni Finidraci. Každý
je důležitý. Musíme umět knihy nejen
dobře vyrábět, ale musíme také umět
naši práci dobře prodat. Chceme mít co
nejvíce spokojených zákazníků. Jsou to
právě oni, kdo naši práci ocení a kteří
nám přinášejí peníze. Kvalitní práce
obchodu, plánování, logistiky, nákupu
i technologie je stejně důležitá tak, jako
kvalitní výroba.
Pro nezasvěceného může vypadat naše
výroba jako „rutinní“ a opakující se. Není
to pravda. U nás nestojí člověk u pásu
a provádí jednu a tutéž samou operaci,
kdy výstupem je pořád naprosto stejný
výrobek. V našem případě je každá vyrobená kniha jiná. Co však je a vždy bude
stejné, je očekávání našich zákazníků. Ti
chtějí svou knihu dostat v požadované
kvalitě a v dohodnutém termínu. Často
chtějí také i něco nového a jiného. Změ-
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nu, která jim může přinést větší úspěch
na trhu. Věřím, že v příštím roce budou
díky naši dobré práci naši zákazníci ještě
více spokojeni, než byli v roce letošním.

Čeho si na lidech pracujících
ve výrobě nejvíce ceníte?

Je toho hodně, co však opravdu nejvíce
oceňuji je profesionalita, pracovitost
a loajalita. Profesionalita znamená dělat
svoji práci poctivě, převzít odpovědnost
za to, co dělám a jak to dělám. Plně
ovládám stroj, na kterém dělám a dbám
na jeho čistotu a údržbu. Velmi zjednodušeně řečeno to znamená: „Nepřevezmu nekvalitu! Nevyrobím nekvalitu!
Nepředám nekvalitu!“ Profesionalita
znamená také neustálý osobní rozvoj,
chuť učit se nové věci, odvaha říci a obhajovat svůj názor. Tomáš Baťa kdysi řekl
„Neříkej, že to nejde, raději řekni, že to
zatím neumíš“. Budu moc rád, pokud si
tento přístup všichni přivlastníme.
Pracovitostí rozumím následující. Dělejme vše, jak nejlépe umíme. Dělejme
to tak, aby se každý z nás mohl s hrdostí
podepsat pod svoji práci. Cením si všech,
kteří pracují a žijí podle našich společně
sdílených hodnot.
Loajalita pro mne znamená ochotu
pracovat dlouhodobě pro naši tiskárnu

FINIDR. Součástí loajality je i respekt
a slušnost vůči sobě navzájem. Vážím si
dobré práce všech, svou prací a chováním jdu příkladem. Toto také vyžaduji
od ostatních. Věřím a denně se přesvědčuji, že takových je většina Finidraků.
Těm, kteří takoví nejsou a takoví být
nechtějí, dáváme najevo, že v našem
týmu pro ně není místo.

Jak hodnotíte letošní rok a co
nás čeká ve FINIDRu příští rok?
Tento rok byl výjimečný objemem investic, počet zaměstnanců narostl a realizovali jsme řadu změn. Byl to pro mě a celý
tým Finidraků nesmírně náročný rok,
avšak velmi důležitý pro naši budoucnost. Co bylo v tomto roce jiné? Především to, že jsme se díky růstu v mnoha
oblastech museli vyrovnávat s dosavadními limity našich schopností, znalostí
a odborností. Růst a velikost ﬁrmy nám
odhalily limity stávajícího systému řízení.
Že se musíme přizpůsobit novým podmínkám, to asi vnímáme všichni.
Letošní rok jsme zvládli a všem moc děkuji za pochopení, podporu a odvedenou
práci. Velmi si vážím vaši důvěry.
Jaký tedy bude příští rok? Nebude to
rok velkých investic. Nebudeme stavět
žádné nové haly, jen v několika případech budeme instalovat nové stroje.
Finidrak

Už dávno nejsme ﬁrmou o sto lidech,
kde každý zná dobře každého. Pravidla
společné práce ve ﬁrmě o této velikosti
nemohou být stejná jako v organizaci
o pěti stech lidech. Proto pracujeme
na změně pravidel, která budou lépe
vyhovovat našim růstovým potřebám.
Je to významná a nezbytná změna
pro celou naši tiskárnu FINIDR. Změna
pro všechny zaměstnance, především
pak velká změna pro všechny vedoucí.
V této souvislosti bych rád opakovaně
připomněl klíčové vlastnosti, které jsme
si vzali za své a je potřeba podle nich
jednat: DŮVĚRA, RESPEKT, ODPOVĚDNOST a ODVAHA. Připomeňme si všichni
do nového roku, co tyto vlastnosti pro
nás ve ﬁrmě znamenají.
Důvěra – důvěřuji především sám sobě
a také ostatním. Jsem upřímný, otevřený
a držím slovo. Důvěru si musíme vybudovat každý sám. Víme, jak těžce se buduje
a jak lehce se ztrácí. Důvěřujme si, všem
nám bude určitě mnohem lépe, bude se
nám lépe pracovat. Nedůvěru či zklamání
důvěry naopak netolerujme a dávejme
to srozumitelně najevo.

I nadále můžete své dotazy zasílat
na adresu kamkracime@ﬁnidr.cz
nebo svůj na papíře napsaný dotaz
vhodit do označené schránky „Kam
kráčíme“, která je trvale umístěna
v průchodu do výroby.
Každý z vás je součástí naší tiskárny,
každý z vás je pro mne důležitý. Proto
uvítám vaše otázky, názory a podněty, abych vám mohl vysvětlit kroky
i vzájemné souvislosti, které v naší
tiskárně probíhají.
04 - 2016

Respektuji druhé a naslouchám jim.
Neznamená to, že s jinými názory automaticky souhlasím, beru je však v úvahu
a přemýšlím o nich. Uvědomuji si, že
i když tyto názory jsou jiné než moje,
neznamená to, že jsou špatné. Respekt
je podmínkou pro vzájemnou spolupráci.
Odpovědnost – buďme odpovědní sami
k sobě i ke svému okolí. V prvé řadě
musím vzít plnou odpovědnost za svůj
život, svoje činy, úspěchy i neúspěchy.
Pokud není něco okolo mne v pořádku,
chci to napravit nebo se alespoň o to pokusit. Není-li to v mých silách, upozorním
na to a požádám o pomoc. Nezříkám se
odpovědnosti a nespokojím se s konstatováním „to musí oni“, „já to nemohu
ovlivnit“. Pokud si budu říkat, že se mne
to netýká nebo se spokojím s tvrzením,
že to nejde, že to nemá cenu, ať to udělá
někdo jiný, chovám se neodpovědně.
Odvaha – nebojím se měnit věci, o nichž
se říká, že je změnit nelze. Nebojím se
nového. Svět se mění čím dál rychleji,
a kdo nechce jen přežívat, mění se s ním.
Ptejme se proto, jestli jsme na sebe
nároční. Pracuji, dělám vše a chovám se
tak, jak se ode mne očekává?
Nebojím se být náročný na svého
vedoucího? Vedoucí jsou tu pro vás, je
na nich, aby i vás přesvědčili, že jsou to
lidé na svém místě a vy se na ně můžete
spolehnout. Také toto bude hlavní cíl
příštího roku. Přeji nám všem především mnoho odvahy a síly ve všem, co
budeme v příštím roce dělat. Věřím v náš
úspěch.

Zaznamenali jsme zásadní
změnu ve způsobu a formě
vaší komunikace. Je to jen váš
krátkodobý cíl nebo jsou to
změny, které budou dlouhodobé a budou se týkat i ostatních
vedoucích pracovníků?

Pokud jste u mě změnu v komunikaci
směrem k respektu a nehodnocení zaznamenali, jsem tomu velmi rád. Určitě
to není pro mne krátkodobý cíl. Věřím, že
i pro vás je důležitá atmosféra ve ﬁrmě.
K té přispívám každý den i tím, jak s lidmi
mluvím. Chci-li něco změnit, začínám se
změnou sám u sebe. Zároveň vám mohu
slíbit, že v tom budu pokračovat a také
budu do této změny postupně vtahovat
i ostatní, hlavně vedoucí. Je to cesta,
která nám může pomoci vybudovat velký
podnik. Podnik neztrácející pozitivní a inspirující atmosféru malé rodinné ﬁrmy.
Každý se může změnit, může posunout

své možnosti, znalosti a dokonce i to, jak
ho okolí vnímá.

Už více jak měsíc jsem v naší
tiskárně neviděl nikoho z žádné poradenské společnosti.
Co se stalo, jak to bude v příštím roce?

Pracovníci poradenské ﬁrmy většinou
nejsou v žádném podniku příliš populární. Tito lidé nám svými zkušenostmi
a znalostmi chtějí pomoci uspět a chtějí
změnit řadu věcí k lepšímu. Takové mají
zadání, je to jejich práce. Jejich efektivita
a úspěšnost však stojí a padá na přístupu
a schopnostech nejen jich samotných,
ale především také nás Finidraků, se
kterými tito externisté změny uskutečňují. Určitě šlo z naší strany mnohé udělat
jinak. Také forma prosazování změn,
kterou jsme v minulosti zvolili, nebyla
vhodná pro stávající stav ﬁrmy. Společně
s Mirkem Galuškou se postupně vracíme
k řadě pravidel, která jsme „úspěšně“
přestali dodržovat a postupně k nim
budeme přidávat pravidla nová. Tempo
těchto kroků bude sice pomalejší, zato
dlouhodobě udržitelnější. Proto také
neustále probíhá vysvětlování všech
jednotlivých kroků. Tento proces začal
a já jsem přesvědčen, že se dá zvládnout
pouze zevnitř společnosti a s lidmi, kteří
ve společnosti pracují. Proto jsme se rozhodli v situaci, kam jsme se již ve ﬁrmě
posunuli, pro vlastní cestu realizace, bez
externích poradců. Věřím, že je to cesta
nejen správná, ale v tomto stavu také
jediná možná. Neznamená to však, že
se do budoucna spolupráce s externími
poradci zcela zříkáme.

Jak prožijete letošní Vánoce?

Tradičně, jako každý rok. U nás to znamená mít na Štědrý den na stole rybí
polévku, kapra a salát. Mám rád bílé
vánoce, vůni stromečku a samozřejmě se
těším na rozbalování dárků. Ne nadarmo
se vánočním svátkům říká „svátky míru,
klidu a pokoje“. I pro mě je tento čas
symbolem klidu, pohody a k tomu patří
i návštěva blízkých a také čas se zastavit
a vzpomenout na ty, kteří již nejsou mezi
námi.

Dovolte mi, abych vám popřál
ještě jednou krásné Vánoce a vše
nejlepší v novém roce. Věřím, že
příští rok bude velkou příležitostí
pro nás všechny, v životě i v práci.
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Monika Ocieczková

Foto: Lukáš Duspiva

Den

otevřených dveří

Naposledy se mohla široká veřejnost podívat do FINIDRu v létě 2014. Zájem byl tehdy
velký, přišlo více než 650 lidí. Další den otevřených dveří plánujeme zorganizovat v létě
2019.

V sobotu 5. listopadu jsme otevřeli brány naší tiskárny u příležitosti představení nové výrobní haly
a přivítali více než 1.100 návštěvníků. Do nitra naší
výroby jsme nechali nahlédnout svým zaměstnancům s rodinami a přáteli i široké veřejnosti. Velmi
nás těší velký zájem o prohlídku a jsme rádi, že se
celý den vydařil a užili si jej hosté i my organizátoři
a průvodci.
„Jsem rád, že přišlo tolik lidí a že se mohli přesvědčit, že tiskařina se již nepočítá mezi tzv. „černá
řemesla“. Tento krásný obor je dnes díky moderním
strojům velmi čistý a technicky zajímavý. Polygrafie
na vysoké úrovni má v našem městě více než dvěstěletou tradici. My se k ní hrdě hlásíme a vyrábíme
knihy pro téměř celý svět,“ uvedl majitel společnosti FINIDR

Zeptali jsme průvodců a organizátorů, co NEJ se Vám ten den stalo?
Vláďa Vlk

„Prováděl jsem skupinku mužů mluvících polsky. Krásně jsem je provedl přes CTP a pak
na naše XL. Až jsme byli na konci tiskařského stroje XL, tak jsem zjistil, že jsou všichni
profesionální tiskaři z jiné tiskárny. V další skupince jsem prováděl paní, která se mě
zeptala, zda bychom jí vyrobili knížku. Odpověděl jsem, že ano. A ona se mě zeptala:
„ZADARMO?“ Můj devítiletý syn mi na konci prohlídky u deskovačky oznámil, že tady
chce pracovat, že se mu to líbí.“
ci měli možnost prohlédnout si nejmodernější výrobu knihy
21. století. Viděli u nás na vlastní oči celý proces „Jak se dělá kniha“ doplněnou odborným a zajímavým výkladem našich zaměstnanců. Průvodců jsme měli celkem 24 a jedním z nich byl také pan
majitel Jaroslav Drahoš.

Jaroslav Drahoš.

Jak den probíhal?

Martina Stružinská

„Bylo to všechno moc fajn, vládla pohodová nálada, všichni byli usměvaví a skvělí průvodci, kteří vždy přišli na „stanoviště“ recepce včas :-)“

Romana Sikorová

„Nejpřekvapivější zážitek ze dne otevřených dveří? Osobně jsem měla z provázení hostů
obavy, které však opadly hned v prvních minutách. Když jsem se na CTP stanici snažila
erudovaně vysvětlit, že kovolisty jsou vlastně slitina hliníku, tak mě jeden pán z mé
skupinky přerušil a povídá mi: „Ale paní, víte přece, že se Hliník odstěhoval do Humpolce!“. Tréma byla ta tam a zbytek dne jsem si užila nejen já, ale podle reakcí i všichni
zúčastnění. “

Jan Šamšula

V sobotu jsme přivítali první hosty již před devátou hodinou ranní
a s posledními se rozloučili před osmou večerní. Všichni návštěvní-

„Jedna vzpomínka na den otevřených dveří patří jednomu manželskému páru, se
kterým jsem si asi hodinu povídal. Bylo to v době, kdy všichni odešli na oběd. Oba se zajímali úplně o vše. Pána zajímalo vše o reliéfní ražbě, štočkách, jak se vyrábějí, dotazoval
se na materiály. Naopak paní se zajímala čistě o design knihy, jak byla udělána a jak ji
svým ztvárněním zaujala. Věděli toho dost. Chvíli jsem měl pocit, že mě zkouší. Ale jak
sami nakonec řekli, velmi rádi čtou a neustále se tím učí. I pro takovéto chvíle při dni
otevřených dveří stojí za to knihy vyrábět. “
Zájemcům o práci u nás z řad návštěvníků se věnovaly kolegyně
z personálního oddělení, které měly připravené podrobné informace včetně aktuální nabídky volných pracovních míst.
Mimo prohlídek celého provozu jsme připravili také doprovodný
program pro děti i dospělé. Jsme rádi, že naše pozvání přijala organizace Celé Česko čte dětem, která nachystala program pro děti
propojený se čtením a malováním. Velké díky patří Albrechtově
střední škole a jejím kantorům i studentům, kteří nám vypomáhali
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během celého dne. Vedli workshop, představili polygraﬁcký obor a také nově vznikající
obor Tiskař. Dále se naší akce zúčastnily Slezská Diakonie a chráněná dílna Puntík, ti
u nás prezentovali a prodávali výrobky svých chráněnců. Na konec čekalo na všechny
hosty drobné občerstvení ve venkovním vyhřívaném stanu.

Finidrak

Děkujeme všem skvělým průvodcům a organizátorům:

Jaroslav Drahoš, Zuzana Baranová, Maryla Adamčíková, Šárka Adamčíková, Martina
Stružinská, Lenka Kantorová, Dagmar Kempná, Ota Švrček, Vladimír Vlk, Jirka Matuszek, Honza Volný, Sylvie Cekierová, Kristina Kyjonková, Ivana Babiarová, Jaroslav
Balák, Herbert Schiebl, Katka Morcinková, Witold Palowski, Miroslav Staszko, Helena
Szewieczek, Romana Sikorová, Michaela Špačková, Zdeňka Moravcová, Tomáš Roman,
Monika Ocieczková, Lucie Staﬁnská, Marcela Ćmielová, Marcela Kunčická, Michal Polok,
Markéta Kubičková, Linda Bartošová, Karel Švec, Naděžda Krawczuková, Lukáš Duspiva,
Magdalena Peč, Honza Šamšula, Jakub Czudek.
04 - 2016

z tiskárny

Lenka Kantorová, Zuzana Baranová

Radka Šušková

Na Martina v novém

Talenti jsou cesta k budoucnosti

Poslední částí výstavby nové haly bylo otevření nové moderní jídelny. Tuto událost jsme společně se
všemi zaměstnanci oslavili ve svatomartinský pátek 11. 11. 2016.
Celý slavnostní den se nesl v duchu pochoutek a tak již ráno
při příchodu do práce na všechny zaměstnance čekalo voňavé
a chutné překvapení v podobě sladké snídaně. O půl jedenácté
jsme se všichni na chvíli zastavili a sešli se v prostorách nové haly.
Tam jsme si průběh stavby připomněli při promítnutí krátkého
časosběrného videa, při kterém majitel naší tiskárny, pan Drahoš,
výstavbu krátce zrekapituloval a informoval nás o výhodách nově
zřízené jídelny. Není příliš mnoho příležitostí vidět nás všechny
zaměstnance na směně pohromadě, proto jsme tuto mimořádnou
událost využili a společně se na památku vyfotili.

Nové výdejní prostory jsou zhotoveny přesně dle hygienických
norem a skleněná zábrana je umístěna tak, jak je dle norem
požadováno.

Poté nás již v nové jídelně čekal slavnostní oběd se zákuskem, který byl příjemnou tečkou naší společné oslavy. Jsme rádi, že si nyní
obědy můžeme vychutnat v prostorách příjemného prostředí,
které nová jídelna zcela jistě nabízí.

Malé skleničky – skleničky byly nakoupeny tak, aby s nimi nebyl
problém při odkládání použitého nádobí. Vyšší sklenice by se
do odkládacích pultů nevešly.

Stejné:

 dodavatel jídla

nabídka jídla za stejné ceny

Nové:

 téměř dvojnásobně větší prostory s kapacitou až 86 míst
 vzduchotechnika, která řeší největší nešvar staré jídelny,
což byly výpary z fritéz apod.
 nabídka nápojů – neperlivá, perlivá a chlazená voda
 VIP stoly pro zákazníky a hosty (rezervace v Outlooku)
 možnost využití nové výdejny k různým školením apod.
(instalovaný data-projektor)

Odpovídáme na vaše první nejčastější postřehy:
Špatně se nalévá polévka – bohužel toto úskalí nejde změnit.
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Hudba – nyní poptáváme ﬁrmy zabývající se ozvučením takovýchto prostor a do budoucna se na příjemnou hudbu během
stolování můžete těšit.
Obrazy a výzdoba – řešíme. Do budoucna zde budou krásné
velkoplošné obrazy.

Foto: Lukáš Duspiva

„V rámci rozvojového programu máme možnost poznávat firemní
procesy a tím pochopit provázanost jednotlivých oddělení, pracovišť a samozřejmě toho nejdůležitějšího - spolupráci mezi lidmi.
Lektoři nás učí věnovat se nejen detailu, ale také dívat se na věci
v souvislostech, s nadhledem.
Nyní ve skupinkách či jednotlivě pracujeme na malých projektech,
jejichž cílem je zlepšení organizace práce, nastavení standardů
nebo zlepšení kvality výroby. Jsme přesvědčeni, že i drobnými
zlepšeními můžeme FINIDRu pomoci a tímto ukázat, že také
pracovníci z výroby mohou ovlivňovat dění ve firmě.
Pro své nápady velmi uvítáme podporu od našich spolupracovníků
a samozřejmě si rádi necháme poradit od zkušenějších.“

Co v nové jídelně zůstává stejné a co se změnilo?

z tiskárny

Tým talentového programu

Na počátku roku jsme začali připravovat talentový program s vedením firmy a s personálním oddělením. Hlavním motivem bylo
podchycení šikovných lidí ve výrobě s cílem vychovávat si lidi pro
možný další karierní růst. Pro FINIDR je to nová cesta, která je
však v jiných výrobních firmách už léty vyzkoušená a prokázaná.
Když jsme propagovali tento program na počátku roku a začali jsme o něm mluvit s lidmi
ve výrobě, nesetkávalo se to u všech s pochopením. Přesto byli už tehdy lidé, kteří řekli,
že pracovat s mladými a šikovnými lidmi se FINIDRu vyplatí. Jak to vidí lidé ve výrobě
nyní?
Nový talentový program ještě nemá ani rok a my už víme, že někteří lidé v něm vidí
možnost, jak si vychovávat spolupracovníky, kteří chtějí věci měnit k lepšímu. Jsou ale
i takoví, kteří program boří už v samém počátku. Setkáváme se i v jiných ﬁrmách s tímto
dvojím přístupem. Ve správné ﬁrmě však převažují ti první. Ti, kteří hledají cestu, jak

Kuřárna v nové hale – kuřárna se do nové haly stěhovat nebude.
Automaty na sladké, kávu apod. – tímto tématem se budeme
zabývat.
Podněty ohledně kvality jídla, byly předány našemu dodavateli.
Děkujeme za jakékoli ohlasy, velmi si vážíme těch kladných.
V prostorách nové výdejny bude opět umístěna „Kniha podnětů“,
kam můžete psát své postřehy, přání, stížnosti i slova díků.

Talentový program je postaven vždy na ﬁlozoﬁi – CESTA JE CÍL. Znamená to, že vše, čím
talenti projdou, je obohatí. Každá zkušenost
jim dává možnost dozrát. Nové znalosti a dovednosti, které si osvojují, zkouší
v praxi. Není to vždy úspěšné a často je to
i nepříjemné, přesto je třeba jít po cestě
dále. Na své cestě se mění jejich postoje,
vyhodnocují si, co je správné, co ne. Setkávají se také s postoji ostatních a učí se dělat
si na ně názor. Každá taková zkušenost je
obohatí a rozvine.
V této době už talenti ve skupinkách pracují
na řešitelských projektech, na kterých mají
prokázat svoji připravenost – mají strukturovaně řešit problém, navrhnout zlepšení
a toto odprezentovat nadřízeným. Zní to
jednoduše, ale skrývá se za tím mnoho
práce, která by nešla bez podpory ostatních – kolegů, nadřízených, lidí z ostatních
procesů. Teprve tato práce ukáže, jak se
talenti dokáží vyrovnat s nástrahami jako
je nedostatek času, neochota ostatních
pomoci, neznalost věcí v jiných procesech
a někdy i ztráta motivu, proč mám tohle
všechno dělat.
Když tohle všechno talenti zvládnou, čeká
je krásný pocit na konci, kdy se ohlédnou
a vidí za sebou něco, co dokázali, co zvládli
a překonali a o co jsou bohatší. Je to rok
práce, který nikdo jiný neviděl, ale oni to
ví a už jim tuto zkušenost nikdo nevezme.
Jsou jiní. Silnější. Už dokáží lidem, kteří
se jim posmívají za to, že „dělají zbytečně
něco navíc“, postavit a ukázat svoji zralost
a uvědomění.
Talentový program mění především postoje lidí, a to je hybná síla, kterou FINIDR
potřebuje, aby dokázal naplnit své krásné
vize a přinášel nám ostatním ty nejkrásnější
knížky na světě.
Přeji talentům za celou naši společnost,
aby pro ně byl konec talentového programu
začátkem jiné cesty, která se jim otevře,
když sami budou chtít. Přeji nadřízeným,
aby dokázali dobře využít vše, co v talentech je a hledali pro ně uplatnění, které je
posune dál.

Chtěli bychom také připomenout, že i zaměstnanci, kteří nechodí na obědy, mohou výdejnu využívat, ať už ke konzumaci
vlastního jídla nebo pouze k relaxaci během přestávek. Věříme,
že se nám všem v nové výdejně líbí a chutná a že tuto kvalitu
a příjemnou atmosféru udržíme.
Finidrak

spolu s vlastním růstem pomáhají růstu
ﬁrmy jako celku.

Náš tým New Dimension přeje krásné
Vánoce a úspěšný vstup do nového roku.
04 - 2016
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z tiskárny

Maryla Adamčíková, Monika Ocieczková

FAIR PLAY - 1196 listů

„J� k�ž�� r�n� ������ d���� n�la�����
�l������ �� ���� � t��� z� t�, �� �� n� ���
�p���� � �� o����� p�mo�� . D���.“

Které tři věci se mi vybaví s kampaní Fair Play? Poděkování
za mimořádné věci, zelené lipové listy a úsměvy. Od února
do konce listopadu jsme si navzájem udělili celkem 1196
lipových listů a nezbývá než dodat „děkujeme“!

„Z� �p�z������ �����i�� �e�r��n�los�� � �e��� �� z�k����, ��� j��� �� od��y���� ��e�
�i����. Mo� ������ .“
„J� �ž�y��� o����� ���e� �e�i� c�k����
� ��po�e��� �e���i�� � n��í� � ú������. J�
vs��í��� � n�p�mo��� .“
„P�� �rá�� n� d��� z�k�z�� ���y����
��b���� ��ůs��, j�� ���nos� �r��és�
�v��i����� � �y������ .“
„Dl��hod��� nadst�nd�r��� ��k���
� ��e�i�k� do��ž�v��� �l��� n� ����
s�r��� - j�� p�řa�� , t�� �n�žs��� .“
„Up�z����l� n� ���� ��ůs�� b����� z�k����
na� r��e� ��ý�� �rac���í�� k���e��n��
� ��� z�����l� ���pa��� ���l�ma�� �i����.“
„I k��� j�� n� ����� s�m�, m��� �ž�y���
��r��k��� ����r����� v�e���� ���
l���nát���. D������� .“
„Ak����� � �z���� �� po�����
n� řá��� ����n���� ma���i���
�� ��la��.“
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Finidrak

„N� �ř��� �b�ho�� � z�k����k� u��l�l�
nadst�nd�r��� ����� � da�e�� .“
„S ��u�u�h��í��� �n�u�ia���� ���� �k���
�p����� �� �z��l�v���� k��e�� � ��yš�v����
���i�� �v����ka�� .“
„Na�l� � �rost�rá�� ������� � �ýt���
1�0 K�, k���� o���zd�l� n� �e��p�� .“
„T�����vos� ��� �p�uš���� n���h� s�r���
C���ec�, ���� z� čas�v�� �������i��. “
„Ry���� � vs��í��� �p����rac�v�l�
��� z��iš���� �������ý�� Pr��lá����
� ����r��� �b��� z� r�� 2015
na���� ����n��.“
„J� o�����, � ���pa�� ������ �ž�y���
p����� , ���ý��� ���pš�v���, k���� n��
u�na����� �rá�� , u������ d��r�� n�la��
� k���k����.“
Na vánočním večírku 22. prosince budou předány majitelem naší
tiskárny panem Drahošem plakety „Zaměstnanec FAIR PLAY“ pro ty z vás,
kteří jsou výjimeční v přístupu ke svým kolegům a získali nejvíce poděkování
ve formě lipových listů.

Tím to ale nekončí, jedeme dál!
Kampaň FAIR PLAY u nás pokračuje i v roce 2017.
Vaše podněty, připomínky, dotazy a sdělení ke kampani „Zaměstnanec FAIR PLAY“
můžete zasílat mailem na adresu: madamcikova@ﬁnidr.cz
04 - 2016
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z tiskárny

Monika Ocieczková

Michal Polok

z tiskárny

Foto: Lukáš Duspiva

Jak
to vidím já
Frankfurt - mýma očima
Letošní 68. ročník největšího knižního veletrhu
na světě se konal v půlce října ve Frankfurtu nad
Mohanem a přilákal téměř 300 tisíc návštěvníků.
Naše tiskárna FINIDR byla již podvacáté jeho
součástí. Prezentovali jsme se v novém stánku,
ukázali návštěvníkům to nejlepší z naší produkce
a představili také nový produkt CO2 neutral.
Každoročně se veletrhu zúčastní 7000 vystavovatelů a bezmála
10 tisíc akreditovaných novinářů a bloggerů. V rámci české expozice byla hlavním tématem osobnost dramatika, disidenta a prezidenta Václava Havla, který by v říjnu oslavil 80. narozeniny. Ideální
místo pro relaxaci zajistili letošní čestní hosté Vlámsko a Nizozemsko. Svou expozici koncipovali jako mořskou pláž, příchozí si na ni
lehl a někdo mu do ucha šeptal básně.

Kristina Kyjonková

„Účast na veletrhu ve Frankfurtu je událostí pro širokou i odbornou veřejnost. Setkávají se zde nakladatelé nejen z německy
mluvících zemí. Z Francie byla účast v tomto roce přece jen menší
i z důvodu hrozby teroristických atentátů, které mají Francouzi
stále v dobré paměti. Nicméně i přesto, schůzky, které ve Frankfurtu proběhly, slibují nemalý rozvoj spolupráce v roce 2017.
Klienti si chválili především profesionalitu našich lidí a kvalitu. Já
za sebe chválím celou přípravu veletrhu, která proběhla na jedničku. Výsledek byl toho důkazem.“

Monika Ocieczková

„Příprava tohoto veletrhu začíná už rok předem. V praxi to vypadá
tak, že skončí jeden veletrh a už objednáváme místo pro ročník
následující. Již několik let spolupracujeme na výrobě a stavbě
stánku s ostravskou ﬁrmou, se kterou řešíme vizualizaci stánku,
graﬁku a ﬁnalizaci zázemí. Každý rok chceme klienty a návštěvníky
něčím překvapit a zaujmout. Pečlivě se vybírají vzorky knih, pro-
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duktové novinky, aktualizujeme katalog našich služeb a další materiály. Samotný odjezd na veletrh představuje nabalení cca 4-5
palet a nesmíme na nic zapomenout. Občerstvení, vzorky knih,
potřebné sklo a věci do kuchyňky, propagační materiály, stojany,
televize atd. Jsme spokojeni, až když je vše na místě vybaleno
a naši hosté se u nás cítí příjemně.“

Kateřina Morcinková

„Tento rok byl veletrh ve Frankfurtu úplně skvělý. Nejen mně, ale
i zákazníkům se náš stánek velmi líbil. Měla jsem hodně schůzek,
vůbec jsem se nenudila…Všichni zákazníci FINIDR chválili. I když
jsem vstávala každý den v 6 hodin ráno a v posteli jsem byla až
o půlnoci, tak i přesto to bylo velmi příjemné!“

Natálie Čudovská

„Pro mě osobně to mělo velký přínos, protože jsem se seznámila
s většinou klientů, se kterými komunikuji. Stánek byl perfektně
připraven, určitě zatím byla spousta práce. Prezentovali jsme
klientům novinku, že umíme tisknout knihy se zjištěním uhlíkové
stopy a pomocí zelené energie. Většinu německých klientů to
velmi zaujalo. Ubytování i kolegové byli perfektní.“

Martin Štourač

„I letos se nám na veletrhu podařilo klienty přesvědčit o kvalitách
FINIDRu a snaze všech zaměstnanců naší tiskárny neustále se
zlepšovat. Zejména klienti ze severní Evropy kladně hodnotili náš
přístup k životnímu prostředí a novou nabídku možnosti výroby
bez uhlíkové stopy.“

Romek Siwek

„Letošní knižní veletrh ve Frankfurtu byl pro mě jubilejní. Byl jsem
ve Frankfurtu už po dvacáté... Myslím si, že veletrh splnil moje
očekávání. Setkal jsem se všemi důležitými zákazníky, abych s nimi
probral vše potřebné pro další spolupráci v roce 2017. Zákazníci
byli spokojení a to je důležité jak pro ně samotné, tak pro naši
tiskárnu. Věřím, že tomu tak bude i nadále.“
Finidrak

V naší tiskárně FINIDR pracuji teprve od dubna
2016, a přesto mám pocit, jako by to bylo mnohem déle. Je to způsobeno zejména tím, co mě
ve FINIDRu zasáhlo nejvíce... a to je rychlost!
Rychlost výroby, plánování, řešení každodenních problémů, s tím spojená okamžitá reakce
a mohl bych pokračovat ještě dále.

Opravdový obdiv si však zaslouží lidé, kteří
se v tak komplikované výrobě dokážou
orientovat, v mžiku vymyslí řešení a operativně zasáhnou, aby bylo opět vše připraveno a zboží bylo odesláno ve stanoveném
termínu. Při tempu růstu ﬁrmy jako je naše
společnost FINIDR, může být rychlost někdy
na škodu, ale v dnešní extrémně náročné
konkurenci je potřeba ohromného úsilí
všech zaměstnanců, aby uspokojili všechny
potřeby zákazníka. A co si budeme nalhávat, zákazník vyžaduje kromě 100% kvality
rovněž maximální přizpůsobení se jeho požadavkům a schopnost ﬁrmy dodat zakázku
i v krátkém čase.
Mluvíme-li o včasném dodání zakázky,
máme tím na mysli dopravu. Já pracuji
v mezinárodní dopravě již osmým rokem.
V každé ﬁrmě se jedná o obdobné problémy, kterými jsou například nakládka, vykládka, termín dodání a druh vozidla. Avšak
doprava u nás ve FINIDRu je v mnohém
speciﬁcká, což se projevuje zejména při pl04 - 2016

nění nejrůznějších požadavků zákazníků, respektive zákaznického servisu. V naší ﬁrmě
můžeme hovořit asi o nejkomplikovanějším
způsobu dopravy paletových zásilek, s jakým
jsem se prozatím setkal. Žádna přeprava zde
není stejná. Liší se množstvím uloženého
zboží, druhem požadovaného vozidla nebo
přepravních dokladů, adresou zákazníka,
několikerou vykládkou po rozsáhlém území,
termíny doručení, někdy dodáním až do výtahu, kanceláře či garáže.

naší zakázkové výroby a za ty roky se již naučili všechna speciﬁka. Jsem rovněž rád, že
se mi za ten krátký čas povedlo dohodnout
spolupráci, dle mého názoru, s nejlepšími
dopravci v regionu. Myslím si totiž, že tím
konečným nositelem kvality a prvního nebo
vůbec celkového dojmu, je onen řidič a vozidlo, kterým dopraví zboží ke konečnému
zákazníkovi. Ze zkušenosti vím, že ﬁlozoﬁe
zákazníka je v drtivé většině taková, že ty
vozidla a řidiče považuje za naše vlastní.

Zkrátka, organizování přepravy námi vyrobených knih je pro mě výzva. Mám ale štěstí,
že na expedici pracuji s týmem opravdu
odhodlaných lidí, kteří umí vzít pořádně
za práci. Vždy je co zlepšovat, ale společným
úsilím se nám daří posouvat expedici do pozice, aby odpovídala moderní evropské
ﬁrmě, jakou naše tiskárna FINIDR je.

Myslím si, že se nám daří tuto strategii
poctivých a kvalitních dopravců či řidičů
naplňovat, uspokojovat požadavky zákaznického servisu a především naše velmi
náročné zákazníky, kteří si u nás neváhají
objednat dopravu třeba do afrického Toga
nebo kalifornského Los Angeles.

Tomu musí rovněž odpovídat výběr dopravců. Mohu říci, že s naším zbožím jezdí opravdoví profesionálové, kteří chápou způsob

Přejeme si, aby u nás vyrobené knihy najely,
přeplavaly a nalítaly mnoho a mnoho kilometrů bez nehody.
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z tiskárny

Lucie Staﬁnská, MarcelaĆmielová

Bronislav Kantor

Počítačka archů
V říjnu tohoto roku jsme v prostorách skladu instalovali optickou
počítačku archů od společnosti FUNCTION CONTROL.
Toto zařízení v Evropě svého druhu jedinečné umí
(pomocí kombinace sekvenčního optického snímání
stěny stohu papíru a soﬁstikovaného software)
spočítat ve velice krátké době počet archů papíru
s nebývale vysokou přesností. Např. paletu papíru
vysokou 135 cm spočítá za 45 sekund s přesností
menší než 0,2 %.

Foto: Lukáš Duspiva

Zařízení umí počítat archy papíru s tloušťkou od 60
µ (0,06 mm) do 3 mm, takže jsme schopni využít
potenciál tohoto stroje pro stanovení počtu archů
od nejnižších gramáží papíru až po knihařskou
lepenku.

Mikuláš 2016
Tentokrát v číslech:

6

je číslo, kolikrát jsme uspořádali akci Fini-Miku-Šou

5

popáté nás bavil Hopsalín
a jeho kamarádi

867

dětí si neodnesl čert

1 681

je celkový počet osob, kteří se za
celou dobu pořádání zúčastnili akce
Mikuláš
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V pondělí 28. 11. opět po roce ožil Kulturní dům v Chotěbuzi díky tradiční
odpolední akci Mikuláš. Tento rok nás
velice překvapil rekord v přihlašování.
Během pár dní po vyvěšení plakátů
byla kapacita naplněna.
Předtím než byly holky a kluci odměněni za celoroční dobré chování, „rozčertil“ je Hopsalín zábavou
plnou her a soutěží v Čertí škole. Pořádně si zatancovaly a vydováděly a nakonec nás navštívil Mikuláš
s andělem a čertem. Přesto, že v některých dětech
byla malá dušička, byly všechny odměněny. Děti
dostaly sladkou odměnu a zábavu si náramně užily.
A čerti? Ti letos opět odešli s nepořízenou.
Mikulášská nadílka se dětem moc líbila a už teď se
těší na příchod Ježíška. Akce se stala milou tradicí,
proto doufáme, že v příštím roce Mikuláš s čerty
nezabloudí a najdou si k nám zase cestu.

Počítačka se obsluhuje pomocí přehledného
dotykového displeje a uživatelské prostředí je plně
lokalizováno do češtiny.
Jaký je hlavní důvod pořízení počítačky archů?
Po vytištění textu se do skladu vrací zbytek papíru
ze zakázky. Tento papír, kterému říkáme vrácenka,
je nutno před uskladněním přesně kvantiﬁkovat,
abychom měli přesně spočítané, kolik papíru na paletě zůstalo. Nejen tiskaři ví, jaké ztráty jsou způsobeny zastavením a prostoji tiskového
stroje z důvodu nedodání papíru skladem v potřebném množství. Toto by mělo používání počítačky archů vyřešit. Bohužel není reálné přepočítat papír na všech zbytkových paletách, které máme ve skladu, nicméně postupným uskladňováním přesně spočítaných
vrácenek výrazně snížíme výše popsané případy. Nutno dodat, že podobným přístrojem
není vybavena žádná jiná tiskárna v této části Evropy.

Laminátor
S radostí Vám oznamujeme, že jsme instalovali nový laminátor Aqua 102 Komet, který
umožňuje termální i disperzní laminaci. Rozšířili jsme tak náš úsek zušlechťování o nejmodernější technologie a v současné době máme celkem 3 laminovací stroje.
Děkujeme kolegům za rychlou instalaci a uvedení do provozu.

Kolárna
Nová kolárna bude plně k dispozici od ledna 2017. Bude
fungovat na stávající docházkový čip zaměstnance.
Ti z Vás, kteří kolárnu budou
chtít využívat, dostavte se
na personální oddělení, kde
vám bude čip k tomuto účelu
nastaven.

Informační
Portál pro
Zaměstnance
Rozšířili jsme naše interní www
stránky o Informační Portál
pro Zaměstnance.
Po přihlášení na firemním
počítači si na těchto stránkách
můžete zjistit, jak jste si objednávali obědy a občerstvení.
Naleznete zde také přehledné
detailnější informace o čerpání
benefitu SimkyDoRodinky či
zůstatku Vaší dovolené.
IPZ budete mít k dispozici
na výrobních počítačích, kde
přibudou ikonky na ploše
a u administrativy je odkaz
v intranetu pod slovíčkem
Odkazy.
Další užitečné informace pro
Vás budeme do informačního
portálu postupně přidávat.
Hledejte odkaz nebo ikonku
IPZ – Informační Portál pro
Zaměstnance.
Vaše IT

20 500

je počet koblihů, buchet a koláčů,
které se spořádaly

Finidrak

z tiskárny

04 - 2016
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z tiskárny

z tiskárny

Lenka Kantorová

Podporujeme
Rádi pomáháme. Potřeb kolem nás je mnoho a bylo by škoda, kdyby kvůli nedostatku financí mnohé
prospěšné projekty nebyly uskutečněny. Jsme rádi, že se můžeme každoročně podílet na podpoře mnoha důležitých aktivit. Naše tiskárna FINIDR má jasně stanovenou strategii podpory. Ta směřuje především k dětem a k jejich školním i mimoškolním aktivitám v našem městě Český Těšín a jeho blízkém
okolí. Věříme, že investování do dětí a mládeže je vždy dobrá volba. I v letošním roce 2016 jsme finančně
i jiným způsobem podpořili řadu organizací a aktivit.

a pomáhají tak zlepšovat celkový psychický, a tím i zdravotní stav dětí a seniorů hospitalizovaných v nemocnicích a v domovech pro seniory. V současné době 86 zdravotních klaunů
navštěvuje pravidelně 64 nemocnic a 7 domovů pro seniory. Aktivitou od roku 2001 si
Zdravotní klaun vybudoval stabilní postavení, dobré jméno a velmi sympatickou tvář, která
má podporou široké veřejnosti.

Celé Česko Čte
dětem

ﬁnanční a materiální podpora

knihy a knihovna mají k sobě velmi blízko

Po 10 letech existence klubu získal
Marian Mendrok titul mistra světa
v tomto velmi zajímavém sportu.
O tomto skvělém česko-těšínském
úspěchu jsme již psali v minulém
čísle Finidraku. Gratulujeme!

Tentokrát jsme podpořili mimořádnou kulturní událost, která
měla velký pozitivní ohlas u všech návštěvníků. Ve spolupráci
s městskou knihovnou a městem Český Těšín jsme uspořádali
koncert k výročí Karla IV., jehož oslavy probíhaly po celé naší
republice.

Naše společná dlouholetá
spolupráce s celorepublikově uznávanou společností
pokračovala i přes celý
letošní rok. I nadále rádi
podporujeme tiskem propagačních materiálů
i dalšími způsoby pravidelné předčítání dětem. Protože víme, že společné čtení
má obrovský význam pro
rozvoj dětského emocionálního zdraví. Stačí 20 minut
denně. Každý den.

Pravidelně darujeme zbytkový papír, který

Zpívata

Rocket Club Silesia

Podpořili jsme taneční pár Jan a Veronika Petrášovi
z Českého Těšína, kteří již od svých čtyř let trénují standardní
a latinskoamerické tance.
Maminka dětí paní Petrášová nám úspěchy svých dětí přiblížila:
„Nejdříve jsme s manželem trénink našich dětí brali jako vhodný
odklad dětí do tanečního kroužku, abychom se my mohli plně
věnovat práci. Během
posledních dvou let vše
nabralo takové obrátky, že
se nestačíme sami divit.
V minulém roce se děti postavili poprvé na MČR LAT
a aniž bychom s tím počítali, obsadili jako nejmladší
taneční pár v ČR z 32. tanečních párů 21. místo, čímž je
to nabudilo k vyšším cílům.
V letošním roce se zúčastnili
třech MČR, a to v LAT, kde
obsadili neuvěřitelné
5. místo z 36. tanečních
párů, MČR STT, kde se dostali do semiﬁnále a obsadili
11. místo z 33. tanečních párů a na MČR deseti tanců vybojovali
9. místo z 33. tanečních párů. Mezi další obrovský úspěch patří
účast ve ﬁnále celosvětově soutěže WDSF v Olomouci, kde obsadili krásné 6. místo. Tato umístění přispěla k tomu, aby se naše děti
dostaly do české národní reprezentace a stali se prvními náhradníky na mistrovství světa. Synovi bylo v červenci 11 let a dceři bude
v lednu 13 let. Ve svém věku mají vytančené nejvyšší výkonnostní
třídy. Po dobu tří let je věk nepustí výše. Ve chvíli, kdy všechny
děti užívají prázdnin, mé děti se pilně připravují u trenérů v Praze
a v Ostravě.“ Talentovaní sourozenci nám již přislíbili ukázku ze
svého vystoupení, a tak se můžeme na tyto úspěšné tanečníky
těšit na nějaké chystané akci z naší tiskárny.
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Městská knihovna Český Těšín

slouží dětem ve školách, školkách a jiných dětských zařízeních
pro účely malování a pracovní činnosti dětí. V letošním roce jsme
zbytkový papír dodali do těchto míst:

Dětský pěvecký sbor působí v Českém Těšíně již 30 let. I letos jsme ﬁnančním darem podpořili tuto zájmovou mimoškolní aktivitu. Jako poděkování nám Zpívata zanechala tento vzkaz:

Firemní liga
Rozhýbeme těla
Pozor, pozor!
Všichni příznivci naší firemní ligy teď
zbystřete.
Již v průběhu prosince rozjíždíme
nábor na 5. ročník firemní ligy v bowlingu a badmintonu.
Garanty pro rok 2017 v bowlingu jsou
Zuzka Baranová a Lukáš Žvak. Pro
badminton je to Moni Ocieczková
a Michal Broda.

Základní informace:
• začátek ligy
- bowling od středy 18. 1. 2017
a poté pravidelně každou středu
ve Sportovním a společenském

• ZŠ a MŠ ČT Český Těšín Hrabina, přísp.org.
• ZŠ a MŠ Český Těšín Kontešinec, přísp.org.
• Spolek Pod Zvonek o.s.
• Masarykova ZŠ a MŠ Český Těšín
• Městská knihovna Český Těšín
• Mateřská škola, Třinec, Slezská 778, přísp.org.
• Slezská diakonie - Jordán Třinec, sociálně aktivizační služby
• Slezská diakonie NOE Třinec, podpora samostatného bydlení
• Dům dětí a mládeže, Třinec, přísp.org.
• Základní škola a Mateřská škola s pol.vyuč.jazykem, Těrlicko
• Mateřská škola Čtyřlístek, Oldřichovice
• ZŠ a MŠ s pol.jaz.vyučovacím J.Kubisze, Hnojník
• Masarykova ZŠ a MŠ Hnojník
• Pionýr z.s.
• Základní škola Chrustova, Ostrava

středisku Bowling a Squash ve Svojsíkově aleji v Českém Těšíně,
- badminton od úterý 17. 1. 2017
a poté pravidelně každé úterý
v tělocvičně Albrechtovy střední
školy (bývalá střední škola zemědělská na ul. Tyršova) v Českém Těšíně.
• účast – na ligu není potřeba docházet pravidelně každý týden. Zápasy se
plánují tak, aby zaměstnanci z výroby
nebyli o nic ochuzeni a vše si mohli
zahrát v době, kdy nemají směny.
• průběh ligy – hraje se systémem
„každý s každým“.
• ukončení ligy – trvání ligy se stano-

Další organizace, které jsme podpořili v roce 2016:

MASKOT a.s. - tisk školního časopisu, věcné dary pro akci dětí
Mateřské centrum Šťastné srdce z.s. – ﬁnanční dar
Petrklíč help, občanské sdružení – tisk propagačních materiálů
Education Talent Culture - tisk propagačních materiálů
Mateřská škola Paprsek - tisk propagačních materiálů
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením SPMP ČR pobočný spolek Havířov –
věcné dary pro společenský ples pro mládež s mentálním postižením

Zdravotní klaun, o.p.s.

tisk propagačních materiálů

Letos jsme navázali spolupráci s touto neziskovou organizací
s národní a mezinárodní působností. Je široce uznávaná pro svoji
odbornost v oblasti využívání humoru ve zdravotnictví. Speciálně
vyškolení zdravotní klauni pravidelně navštěvují nemocnice
Finidrak

Věříme, že podpora všech uvedených aktivit má smysl. Byli bychom
rádi, kdyby finance nikdy nebyly překážkou k tomu uskutečnit sny
talentovaným či pomoci zlepšit situaci potřebným.
04 - 2016

ví podle počtu přihlášených.
Pokud máte zájem o sportovní zážitek,
seznámení se s novými lidmi a příjemně strávený čas v dobré společnosti,
tak neváhejte a přihlaste se osobně na
recepci FINIDRu nebo u garantů.
Poplatek 50 Kč /os.
Těšíme se na vás!
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Podporujeme smích, který pomáhá!

64 86
nemocnic

profesionálně
vyškolených
Zdravotních klaunů

70 000
nemocných dětí ročně

Dagmar Kempná

z tiskárny

Knihy
s nulovou

Zdravotní klaun, o. p. s., je nezisková organizace, která již od
roku 2001 přináší humor a radost hospitalizovaným dětem,
geriatrickým pacientům a dalším potřebným v oblasti zdravotnictví.
Přispívá tím ke zlepšení jejich psychického i celkového zdravotního
stavu, a to prostřednictvím návštěv speciálně vyškolených Zdravotních klaunů a dalších souvisejících projektů. V současné době
navštěvuje 86 Zdravotních klaunů pravidelně 6 4 nemocnic
a 7 domovů pro seniory po celé České republice.

uhlíkovou
stopou

Nedávno jsme úspěšně prošli certifikací na Řízení uhlíkové stopy a můžeme
vyrábět knihy, které nezatěžují životní
prostředí, to znamená knihy s označením CO2 neutral.

Dětské klauniády
Hlavním programem Zdravotního klauna jsou pravidelné návštěvy dětských pacientů v nemocnicích, léčebnách a domácím prostředí. Zdravotní klauni
připraví prostřednictvím improvizace, různých rekvizit a hudebních nástrojů pro každé dítě legrační situaci. Smyslem zdravotní klauniády je dítě pozitivně
naladit a přinést nové téma, které nesouvisí s jeho nemocí. Prostřednictvím hry a smíchu probudit zájem o život a tím napomáhat v léčebném procesu.

A první takové zakázky jsou na světě! Již na veletrhu
ve Frankfurtu jsme představili své první vlastní
vzorky, které nesly zelenou značku - katalogy FINIDR,
propagační letáky a bloky s kulatými rohy. Jednalo
se celkem o 10 zakázek s celkovým nákladem
3950 ks.
CIRKUS PACIENTO (pro dlouhodobě nemocné děti)

NOS! (doprovod dětí Na Operační Sál)

U každé jednotlivé zakázky jsme spočítali emise CO2,
které vyprodukujeme při jejich zhotovení. Výrobou
všech těchto zakázek jsme vytvořili téměř 4 tuny
oxidu uhličitého. Aby se výrobky mohly pyšnit
symbolem CO2 neutral, museli jsme vytvořené
množství emisí vykompenzovat.

PŘEZŮVKY MÁME (pro děti v domácí péči)

Mezinárodní spolupráce a profesionalita
Zdravotní klaun je členem European Federation of Hospital Clown Organizations a partnerem Red Noses International (RNI), sdružující 10 evropských
zdravotně-klaunských organizací. Mezinárodní spolupráce probíhá zejména na úrovni uměleckého rozvoje a předávání zkušeností. V rámci partnerství
v RNI jde především o zvyšování kvality klaunské práce. Proto mezinárodní organizace RNI také připravila osnovy certifikace Zdravotních klaunů
ve svých partnerských organizacích.

Co to znamená? Kompenzace představuje podílet
se na projektech, které podporují obnovu klimatu
naší Země. Naše ﬁrma se rozhodla ﬁnančně přispět
na celosvětový projekt ArBolivia, který je především
zaměřen na obnovu lesů v Bolívii.

Patnáctiletá pouť Zdravotního klauna
Vzniká nezisková organizace
Zdravotní klaun. Zakladatel
Gary Edwards a prvních
8 klaunů začínají navštěvovat
nemocné děti.

Tým Zdravotního klauna tvoří
11 lidí. Během roku se uskuteční
300 zdravotních klauniád.

Vzniká Cirkus Paciento,
týdenní program pro
dlouhodobě nemocné pacienty.

Probíhá výzkum pozitivního
vlivu zdravotních klauniád
na psychiku dětských pacientů.

28 Zdravotních klaunů,
téměř 500 klauniád ročně.

První návštevy vážně
nemocných dětí v domácím
prostředí v rámci programu
Přezuvky máme!
71 Zdravotních klaunů.
Zahájen program Malý
záchranář – výuka první
pomoci na základních školách.

Počet klauniád se blíží
ke dvěma tisícovkám.

Startují dva programy
– Humor pro dříve
narozené a Koš
plný humoru.

Zdravotní klaun vydává knihu
Garyho Edwardse Recept
pro Honzíka.

Vzniká Kutálka – program
pro děti s kombinovaným
postižením. Gary Edwards
je oceněn Českou lékařskou
společností za významný
přínos ve zdravotnictví.

Více si o projektu můžete přečíst na
http://www.goldstandard.org/projects/arbolivia-ii.
Do budoucna chceme, aby všechny naše ﬁremní
výrobky ukazovaly, že nám příroda není lhostejná.
To stejné bychom uvítali i od našich zákazníků.

Vzniká program NOS!
(Na Operační Sál!)
– doprovázení dětí
čekajících na operační zákrok.
Vychází knížka Malé
zázraky II, další příběhy
Zdravotních klaunů
v nemocnicích.
Počet Zdravotních klaunů
je 86, počet zdravotních
klauniád vysoko přesahuje
3 500 ročně.
Zdravotní klaun slaví
15. narozeniny a plánuje,
kolik radosti rozdá
v dalších letech!

„Chci Vám vyjádřit poklonu za práci, kterou děláte. Jsme
s dcerkou v nemocnici dost často, ale vím, že každé pondělí vždy
přijdou klauni, a přiznám se, že i já se na Vás vždycky těším jako
malá holka. Je krásné v místě, jako je nemocnice, slyšet dětský
smích, který se ozývá až na chodbu - proto jsou ty pondělky tam
pro mě vždy nejhezčí. Ještě jednou mockrát děkuji za všechny
Zdravotní klauny a těším se na viděnou - doufám, že ne brzy - jistě
víte, jak je to myšleno...“
maminka, Kateřina O.

www.zdravotniklaun.cz

Víte, že i Finidrak, který právě
čtete, je CO2 neutral? Tento i
každé další číslo našeho ﬁremního
časopisu nebude zatěžovat životní
prostředí.
04 - 2016

25

o nás

Jaká je Monika?
Jsem jako každá ženská zvědavá. Když mě něco zaujme,
snažím se o tom zjistit maximum. Ráda cestuji a poznávám
nové lidi. Obdivuji lidské umění vytvářet kolem sebe krásno, nové technologie a realizaci snů. Miluji přírodu, hory
i moře. Dříve jsem hodně sportovala, dnes více relaxuji.
Naučila jsem se vychutnávat dobré jídlo a více odpočívat.

5 otázek pro…

Vláďa Vlk
se zeptal

Jarka Baláka

Jaký je Tvůj nejoblíbenější
relax?
Žádný konkrétní relax nemám,
záleží na ročním období. Na jaře
a na podzim většinou relaxuji
nějakou domácí prací a v létě
užívám teplých dní u bazénu.
Když vezmu následující období, což je zima, tak toto
období je pro mě jasným
odpočinkem a relaxuji
nejlépe doma s nataženýma nohama.
Vím, že máš dceru.
Nechtěl bys i syna?
Nějak nad tím neuvažuji.
Kdybych si přál syna, tak bych se
nejprve musel zeptat svého otce,
jak přežil ve zdraví moje dětství.
Blíží se Nový rok. Dáváš si
předsevzetí?
Předsevzetí si nedávám, žiju
v realitě. A když už bych si nějaké
to předsevzetí dal, tak určitě ne
na Nový rok.
Co plánuješ o vánočních
svátcích?
Když pominu letní dovolenou,
tak vánoce beru jako druhé
delší volno v roce a to vždy
trávím s rodinou. Letos
nic dopředu naplánované
nemám, tak se uvidí, jak
vánoční volno využiju.

Vím, že ses nedávno přestěhoval.
Jaké tedy budou letos Vánoce u Tebe?
Na Vánoce se celá rodina moc těšíme. Poprvé po 11
letech budeme trávit Vánoce v Česku - doufám, že i se
sněhem a hlavně nebudu muset pracovat i na Štědrý
den, tak jak tomu bylo doposud. Vidím to tak, že budeme koukat na pohádky a cpát se cukrovím.

Co máte ráda a co naopak nesnášíte?
Mám ráda, když věci najdu na svém místě, když vše má
svůj řád.

Určitě si rád odpočineš o dovolené od každodenního shonu, jaká by byla pro Tebe ideální
dovolená?
Rád bych se vrátil na některá místa, kde jsem už byl. Každá
země a každé místo má své kouzlo, ale bohatě by stačilo,
aby nás o dovolené nechaly děti vyspat aspoň do 8 hodin
ráno.

Dlouho jste žila v Itálii, není Vám
po ní smutno?
Není a je! Nyní rozumím tomu, jak se říká, že člověka život
v jiné zemi rozdělí na dvě části. Jedna část se chce vrátit
a druhá ne. V Itálii mám mnoho přátel a není problém je
navštívit. Měla jsem štěstí poznat sever i jih Itálie a porovnat je. Sever je nám středoevropanům bližší než jih,
ale obě části mají svůj půvab i stinné stránky. Úžasná je
příroda, její pestrost a dokonalost. Jídlo, o tom není třeba
ani mluvit.

Jaké jsou Tvoje zájmy ve volném čase?
Většinu času zaberou děti. Rádi si zajdeme na procházku,
se synem chodíme na fotbal. Rád se podívám na dobrý
ﬁlm a zajímají mě i nové technologie, jako jsou mobily
a počítače.

Která kuchyně je lepší? Česká nebo italská?
Já mám ráda z každé něco. Tím, že jsem zvyklá na českou
kuchyni, tak mi po nějaké době chybělo kysané zelí, uzené
koleno s křenem, zakysaná smetana a tmavý chleba. Když
jsem na ně dostala chuť, musela jsem objet několik marketů, abych je koupila. Hlavně na jihu Itálie. Zato plody moře,
pizzu, zmrzlinu, focaccia, prosciutto crudo (syrová šunka)
a jižním sluncem dozrálé ovoce jsem si dopřávala, jak jen
to šlo. Každá kuchyně má své a já mám ráda obě.

Jaký byl Tvůj životní zážitek?
Úžasné bylo třeba plavání s delfíny na Jamajce, ale nejkrásnější a nezapomenutelné bylo, když jsem byl u porodů
svých dětí a poprvé jsem je vzal do náruče.
Co máš rád na své práci?
Práce ve FINIDRu mě velice zaujala. Je to pro mě něco
zcela nového. Je tady spousta skvělých lidí a proces
výroby knih je úžasný. Rád dělám ve výrobě, baví
mě, když do sebe vše zapadá a práce se pak
povede.

Jaký je Váš největší sen?
Mým největším snem je koupit na jihu Itálie kousek
od moře malý domeček. A v důchodu si jej s vnoučaty
a syny na jaře i v létě užívat. Podzim, zimu a Vánoce prožívat zase doma v České republice.

Jarek

se zeptal

Martina Raiskuba

Nedávno jsi změnila pozici, co Ti to přineslo?
Ano, stal se ze mě procesní technik skládaček. Přineslo mi to mnoho
nových zkušeností a hlavně jiný pohled na práci. Když jsem pracovala
na stroji, dívala jsem se na svou práci jinak. Spousta věcí je složitější.
Pracovat s lidmi, dá někdy hodně zabrat. Hlavně, když převažují
v kolektivu ženy, ale s úsměvem to jde líp. To holky (i kluci) u nás ví.
Jak moc Ti změna ovlivnila osobní život?
Ani moc ne. Měla jsem jen strach z každodenního ránního vstávání.
Vždy jsem pracovala ve 12 hod. směnách (ranní, noční). Teď už jsem si
docela zvykla. Zatím jsem jestě nezaspala.
Kam jezdíte
s rodinou
relaxovat a jak?
Velice ráda jezdím
k manželovým rodičům
do Mostů u Jablunkova - Šance. Je to něco
úplně jiného než tady
ve městě. Je tam takový
klid! Je skvělé, jen tak si
v létě lehnout do trávy
a vůbec na nic nemyslet.
To je paráda. Na podzim
zajít na houby a v zimě
na lyže. Navíc nedaleko
mám super lidičky, za které
bych dýchala a tak se samozřejnevyhneme ani pořádným dýchánkům.

Monika

se zeptala

Martin

Lenky Marszalkové

se zeptal

Moniky Rešové
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Dlouho pracuješ ve FINIDRu?
Ve FINIDRu jsem šestým rokem. Nastoupila jsem na skládačky, kde jsem
doposud.

Foto: Lukáš Duspiva

Budeš tento rok udit
a co?
Ano, budu udit. V každé
udírně by nikdy neměl
chybět buček a nějaké to
maso. Loni byly i klobásky,
tak uvidím, zda na ně letos
zbude čas.

o nás
Něco málo o Lence?
Je mi něco přes …cet, jsem vdaná, mám 15-ti a 10-ti letého syna a než
jsem začala pracovat u nás ve FINIDRu, věnovala jsem se svému vysněnému povolání. Byla jsem 12 let výpravčí. A kdyby technika nešla tak rychle
kupředu, byla bych stále v červené čepici :-D

Finidrak
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Šárka Adamčíková

Kukátkem...
představujeme vám zaměstnance, kterým skončila zkušební doba.

Jan Bajtek
strojník ve výrobě

Katarzyna Budzik
dělník ve výrobě

Pavel Garba
tiskař

Kateřina Balcarová
strojník ve výrobě

Dariusz Burzyński
dělník ve skladu

Zuzana Kajzarová
dělník úklidu

Roman Bartoš
týmový strojník ve výrobě

Gabriela Byrtusová
dělník ve výrobě

Izabela Kaluza
strojník ve výrobě

Linda Bartošová
administrativní pracovník

Izabela Cziommer
referent zákaznického
servisu

Simona Kančiová
dělník ve výrobě

Jerzy Janusz Nowicki
pomocný tiskař

Robert Odrobina
strojník ve výrobě

Martin Raiskub
mistr ve výrobě

David Ryba
týmový strojník
ve výrobě

Marzena Stehura
dělník ve výrobě

Izabela Helena Stuchlik
dělník ve výrobě
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Adam Piotr Kosalka
pomocný tiskař

Žaneta Kowalowská
dělník ve výrobě

Adam Krescanko
strojník ve výrobě

Michal Polok
vedoucí expedice

Martin Procházka
manipulant ve výrobě

Anna Boháčová
referent údržby

Roman Staník
elektromechanik

Petr Staroň
týmový strojník
ve výrobě

Jarmila Škovronová
strojník ve výrobě

Denisa Škrobová
dělník ve výrobě

Michaela Špačková
personální specialista
- vzdělávání

Petr Tokarčík
dělník v expedici

Monika Vachová
strojník ve výrobě

Michal Vávra
týmový strojník
ve výrobě

Jiří Vitula
programátor junior

Jiřina Zahrajová
strojník ve výrobě

Marcela Zahradníčková
dělník v úklidu

Magdalena Żuraw Peč
mezioperační kontrola

Lenka Sedláčková
referent
zákaznického servisu

Matěj Čurda
referent zákaznického
servisu

Iveta Kičová
dělník ve výrobě

Dagmar Švrčková
výstupní kontrolor

Lenka Kopičková
inženýr kvality

Aleš Pasz
pomocný tiskař

Jakub Marszalek
strojník ve výrobě

Finidrak
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o nás

Šárka Adamčíková

Jak jste spokojeni

naše výhody
I v letošním roce jsme pro Vás připravili přehled všech benefitů, které
FINIDR poskytl svým zaměstnancům,
včetně jejich vyčíslení.

Jaroslava Šmidová

(strojník ve výrobě - šička)
„Ano jsem tady s prací spokojená. Strašně bych
chtěla poděkovat paní Jirotkové a Zapletalové za
zaučování. Paní Kolářové děkuji za ochotu
a pomoc.“

NAŠE VÝHODY

CELKOVÝ NÁKLAD
FIRMY 2016

I. STRAVOVÁNÍ

• Příspěvek na obědy
• Příspěvek na bagety
• Příspěvek na kavamaty
• Barely s vodou

1 050 168
90 120
128 432
168 028

II. MZDOVÉ BENEFITY

• Příplatek za přesčas nad zákonem stanovenou odměnu
• Roční odměny - 13. plat
• Podíl na HV - 14. plat
• Dovolená 2 dny navíc
• Penzijní připojištění
• Příspěvek k narození dítěte

Alena Kluzová

(strojník ve výrobě – skládačky)

2 305 039
4 124 858
3 044 265
1 029 183
342 900
25 500

III. FIREMNÍ AKCE

„Ve FINIDRu jsem spokojená. Práce na skládačce mě
baví, ačkoli zažívám jak dobré, tak špatné dny. Občas
nemůžu s „mojí mašinou“ najít společnou řeč, ale přijdou
dny, kdy si výborně rozumíme a skoro se mi nechce přenechat směnu, klidně bych zůstala déle. Prostě to chce
čas a věřím, že vše bude v pohodě.
Chtěla bych poděkovat směnové garantce Míši Muchové
za ochotu kdykoli pomoci při řešení problémů během
skládání, se kterým si mnohdy ještě neporadím. Dále
bych poděkovala paní Žanetě Lackové, která mě zaučovala. Na závěr bych chtěla říct, že oceňuji tým na skládačkách, je to parta super ochotných lidiček. Pokud bych
mohla zmínit několik velmi zkušených a ochotných žen:
Zdeňka Szokalová, Lenka Marszalková, Vlasta Čmielová,
Milena Pščolková a mnoho dalších.“

• Firemní akce (Karneval, Mikuláš, Vánoční večírek,
Den otevřených dveří, Finidrácký den)
• Firemní liga (bowling, badminton)

1 180 631
12 992

IV. VZDĚLÁVÁNÍ
• Vzdělávání
• Jazykové vzdělávání

CELKEM

3 279 550
765 303

17 546 969

V. OSTATNÍ

• Odměna při odchodu do důchodu
• Příspěvek na ﬁnanční poradenství
• Příspěvek na ubytování
• Simky do rodinky
• Ubytování a služby na Nové Polaně
• Cvičení FyzioFit
• Služby fyzioterapeuta
• Časopis Finidrak
• Výstavba a rekonstrukce (nová výrobní hala, jídelna)

Jan Hemmer

(referent dopravy)
„Jsem tady spokojený, nejen s kolektivem, ale i s prací. Za tu dobu co jsem
tady se už orientuji a vím co mám
dělat. Chtěl bych moc poděkovat klukům na vrátnici za pomoc se vším co
potřebuji a také poděkovat holkám na
sekretariátu za vstřícnost a ochotu.
Přeji všem krásné vánoční svátky
a všechno dobré do nového roku.“
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Beneﬁty jsou opět sledovány souhrnně za celou ﬁrmu za období listopad 2015 až říjen 2016 a z pohledu každého zaměstnance.
Přehled zaměstnaneckých výhod jste obdrželi společně s výplatní páskou za měsíc listopad 2016.
V letošním roce celkový náklad ﬁrmy činí 17 546 969 Kč. V přepočtu na jednoho zaměstnance vzrostly náklady na beneﬁty z 30 652 Kč
na 32 737 Kč, což je navýšení o 7 %.

ekonomické okénko

Petr Malík

Lenka Kantorová

Ochrana
majetku,

Ledové
království

stanovení
pojistných
částek
Minule jsme si napsali o základních
pojmech v pojištění nemovitostí
s tím, že nemít pojištěnou nemovitost se nevyplácí. Na jakou částku je
ale vhodné ji pojistit? Dalo by se říci
„na její hodnotu“, jenže.... pojistnou
hodnotu pojišťovny určují různě.
A v případě špatně stanovené může
pojištěný splakat nad pojistným
plněním.
Je-li nemovitost pojištěna na nižší pojistnou částku, dochází k tzv. podpojištění. Pojišťovna
v případě pojistné události příslušným způsobem
krátí pojistné plnění. Je-li naopak nemovitost
pojištěna na příliš vysokou částku, pojišťovna
vyplatí nejvýše náhradu škody - hodnotu nemovitosti. A zde tkví kámen úrazu. Jaká je hodnota
nemovitosti?
Obecně lze stanovit pojistnou hodnotu třemi
základními způsoby: Cenu nemovitosti si určí
pojištěný sám, cena nemovitosti je stanovena
podle ceny obvyklé (tj. je zpracován cenový odhad), nebo je spočítána stavební hodnota (tj. je
určena cena, za níž by bylo možné srovnatelnou
nemovitost znovu postavit).
Některé pojišťovny umožňují kombinovat více
způsobů určení hodnoty nemovitosti. Zpravidla
pak vycházejí z interních tabulek, z nichž podle
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tudy z nudy

velikosti, vybavenosti a účelu objektu stanovují základní pojistnou hodnotu. Tu může
klient navýšit, ale zpravidla si po takovémto výpočtu nemůže stanovit hodnotu nižší.
Naopak pokud klient stanovuje cenu příliš vysokou, pojišťovna zpravidla vyžaduje fotodokumentaci, znalecký posudek nebo provedou obhlídku nemovitosti.
Odpovědnost za správné stanovení pojistné hodnoty vždy nese pojistník. Pojišťovna může provést kontrolu, ale může ji provést i v době, kdy je již pozdě, po pojistné
události.
Nejrozumnější je tedy stanovení pojistné částky kombinací cenového odhadu nemovitosti a interních tabulek pojišťoven (dle typu stavby, velikosti atd. ), kde se pohybujeme
na doporučené hranici pojistných částek. Výši a rozsah pojištění si nechte porovnat
nezávislým odborníkem, který je schopen na základě vašich údajů zpracovat nabídky
z více pojišťoven a vy tak máte na jednom místě srovnání jak rozsahu, tak ceny za
pojištění své nemovitosti.

Pokud máte rádi zimu a ještě k tomu umění a zábavu, mám pro vás jeden skvělý tip, jak si vše užít
najednou. Během tří víkendů v lednu můžete s rodinou či přáteli vyrazit na Pustevny, kde se i letos
koná oblíbené mezinárodní sochařské sympozium
„Ledové království“.
Z desítek obřích ledových bloků o hmotnosti několika stovek kilogramů budou skupiny profesionálů i nadšených amatérů vytesávat
monumentální ledové i sněhové sochy. Stojí za zmínku, že jeden
kus ledového kvádru váží 150 kilogramů. Již teď si sochaři, kteří
dorazí z nejrůznějších koutů světa, brousí své pily a led se mrazí,
aby pak mohli dát ledu a sněhu tvar a z myšlenky a neforemných
kvádrů se mohla stát obdivuhodná umělecká díla. Zajímavostí je,
jak se ledové polotovary vyrábějí. Vznikají v profesionálním výrobníku ledových kvádrů ze speciální ﬁltrované vody, díky které je led
nádherně čirý. Návštěvníci můžou být při vytváření těchto krásných
soch přítomni, protože tato ledová umělecká díla se budou vyrábět
během prvních dvou víkendů přímo na horách.
Letos mají organizátoři v plánu
vybudovat i ledový bar či ledové skluzavky pro děti a chystají
pro nás další překvapení. Uvidíme sochy v nadživotní velikosti
z čirého ledu či ledovou stěnu
vzkazů. Celá galerie ledových
soch bude krásně barevně nasvícená. Opět bude pro diváky
připraven atraktivní ledový
trůn i s ledovou královnou.
Navíc bude galerie ozvučená
a osvětlená scénickými světly.
Tím se posune výstavní činnost
zase o další stupeň výše. Během
všech třech víkendů bude pro
návštěvníky připraven také
doprovodný program s rádiem
Čas. Těšit se můžete na spoustu
soutěží, her a dárečků a k tomu

Pojištění odpovědnosti občana „blbostka“
Pojištění odpovědnosti může krýt škody, které nastanou v běžném občanském životě
i škody z výkonu určité profese či řízení motorového vozidla. Pojištění odpovědnosti
pro soukromé osoby bývá nejčastěji součástí pojistek domácnosti či nemovitosti, které
kryje všechny škody, které někomu způsobíte svou činností, nebo provozem svého
majetku. Takových situací se může stát velmi mnoho a jejich hrazení může být velmi
nákladné.
Tak například: vytopíte souseda, na vašem namrzlém chodníku si někdo zlomí nohu,
porazíte na kole člověka, který se zraní, shodíte v obchodě drahý výrobek, který se
rozbije, váš pes někoho pokouše, dítě rozbije sousedům okno a tak dále. Situací, které
se takto mohou „poštěstit“ je nespočet a pokud nejste pojištěni, vždy musíte způsobenou škodu nahradit.
Roční cena za pojištění odpovědnosti občana je v řádu stokorun a jistě uznáte, že tímto
způsobem šetřit, se k možným rizikům nevyplatí. Nechte si vždy spočítat k pojištění
nemovitosti také vaši pojistnou ochranu, vyplatí se to!

Finidrak
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bude hrát samozřejmě i dobrá muzika. Při procházce kolem ledových soch můžete navštívit také tradiční jarmark nebo Kingswood
vesničku. A bavit vás budou různí maskoti partnerů této skvělé
zimní akce. V areálu bude probíhat doprovodná výstava „O vodě“.
V ní chtějí pořadatelé návštěvníky informovat jak o fyzikálních vlastnostech vody, tak o tom, jak je pro náš život důležitá a co se
s ní děje v přírodě.
Potěšením pro naše peněženky je zpráva, že i letos je celá akce
zdarma. Vítr v peněžence můžete udělat leda tak za nějakou
tekutinu na zahřátí, za občerstvení či zakoupení nějakého drobného
dárku, kterým uděláte radost sobě nebo svým blízkým.
Přejme si jen, aby letos bylo počasí k této akci příznivě nakloněno.
Aby sochy vydržely co nejdéle a mohly být obdivovány co největším
počtem návštěvníků, je potřeba dostatečně mrazivého počasí.
V opačném případě namísto soch na návštěvníky bude čekat pořádná louže.

Věřím, že jsem vás na tuto skvělou akci nalákala a třeba se z kraje
nového roku na Pustevnách na tomto neopakovatelném zážitku
potkáme. Foťáky si vezměte s sebou, protože u všech soch se
bude možné bez omezení vyfotit. Nevím jak vy, ale já na Pustevny
vyrazím.
A tak si nezapomeňte do svých kalendářů a diářů si červeně poznamenat tato data:
7. - 8. ledna, 14. - 15. ledna a 21. - 22. ledna 2017. Pro ty, kteří
se budou chtít podívat na Pustevny mimo víkend je dobrá zpráva ledové stany budou přístupné i během celých tří týdnů.
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slavíme

slavíme

Finidráčkům

Všechno nejlepší

Anna Mrázková,
knihárna

Erika Bubíková,

předtisková kontrola

Ludmila Sosnová,
tisk

Jana Nováková,
technologie

Jarmila Štinárová,
tisk

• Klára Šotkovská, tatínkovi Tomáši Adamskému

• Richard Mucha, mamince Evě Pavlincové

• Tobias Krawiec, mamince Dagmar Krawiecové

• Ema Krescanko, tatínkovi Adamu Krescankovi

• Naděžda Halašková, mamince Jitce Halaškové Zezulkové Ing.

• Matyáš Kořený, tatínkovi Matěji Kořenému

Ivana Babiarová,
předtisková kontrola

...k narozeninám
Ludmila Sabelová, tisk
Monika Rešová, tisk
Ivana Gulašová, tisk
Erika Všetičková, tisk
Pavlína Aghová, knihárna
Jana Bolecová, knihárna
Eva Kycová, knihárna
Daniel Ranosz, knihárna
Filip Ondračka, tisk
Renáta Suchanková, tisk
Martin Trudič, správa a údržba budov
Miroslava Lasotová Ing., prodejní oddělení

...k pracovnímu výročí
Martina Stružínská Mgr., zákaznický servis		
Zuzana Baranová, administrativa obchodu		
Jan Pohlodka, expedice				
Roman Rzyman, údržba strojů 			
Martin Tichý, knihárna				
Jana Staňková, knihárna				
Jaroslav Byrtus, knihárna				
Jana Badurová, prepress				
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Marián Hraško, tisk
Tomáš Plucnar Bc., prepress
Miroslav Ďurica, tisk
Tomáš Komlóši, tisk
Monika Gluszná, knihárna
Petra Hubáčková, správa a údržba budov
Jitka Hejtmánková Mgr., výstupní kontrola
Lucie Benková, knihárna
Jakub Kopecký, knihárna
Jan Volný, údržba
Markéta Škutová, knihárna

5 let
5 let
10 let
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Jan Šamšula, Zuzana Baranová
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Protipožární ochrana
nové haly

Naše nová hala je zaopatřená nejmodernějším hlídacím zařízením protipožární ochrany EPS (Elektronická
Požární Signalizace). Chtěli bychom
vám představit, jak tento moderní
protipožární systém funguje.
Elektronická požární signalizace (EPS) zajišťuje včasnou a rychlou identiﬁkaci a lokalizaci vzniku požáru
již v počínajícím stádiu hoření, a tím dochází
k aktivaci návazných zařízení. Nasazením systému
EPS je tak možné zabránit vzniku velkých materiálových ztrát a v horších případech i ztrátě lidských
životů. Tento systém je důležitou součástí uceleného systému protipožární ochrany v naší tiskárně.

teplota, a který rovněž v největší míře způsobuje ohrožení osob. Detekci vzniku
požáru zajišťují detektory kouře. Detektor využívá ke své činnosti pulzující LED
umístěnou uvnitř hlásiče. LED je umístěna v komoře, do které nemůže vniknout
světlo z žádného externího zdroje, ale do komory však může bez problémů vniknout
kouř. Částice kouře způsobí rozptyl světla LED a tuto změnu zaregistruje fotodioda.
V tom se hlásič přepne do poplachového módu a vysílá signál na ústřednu, která je
na vrátnici. Teplotní detektory ke své činnosti využívají vnější a vnitřní teplotní čidlo.
Pokud začne v blízkosti hlásiče rychle vzrůstat teplota, zaregistruje tuto změnu vnější teplotní čidlo. Vnitřní teplotní čidlo zaregistruje tuto změnu s určitým zpožděním.
Pokud nerovnováha mezi čidly překročí určitou mez, dojde k vyhlášení poplachu
a opět vysílá signál na ústřednu. Tento systém EPS nejen signalizuje vznik požáru,
ale také dává signál zařízení zabraňujícímu rozšíření požáru - stabilní hasící zařízení,
požární uzávěry otvorů, zejména dveře a vrata. V našem případě jsou to rolovací
vrata mezi halou B a C a regálový sklad u expedice.

Z jakých částí je složen systém EPS:
1. Ústředna EPS: Je zařízení umístěné na vrátnici, které přijímá a vyhodnocuje

výstupní elektrické signály hlásičů, signalizuje a vysílá informace.
2. Tlačítkové hlásiče: Při promáčknutí čelního skla se sepne spínač. Tlačítkové
hlásiče umisťujeme tam, kde je stálá přítomnost personálu a do únikových
prostor.
3. Samočinné hlásiče požárního poplachového zařízení: Fungují tak, že na základě
změn sledovaných veličin se uvedou do poplachového stavu. Hlásiče reagují na
přítomnost vysoké teploty a kouře.

Co nastane, když EPS vyhlásí poplachové hlášení:

Jak systém EPS funguje

Systém EPS tvoří vyhodnocovací ústřednu, která
informuje o vzniku požáru akustickou a optickou
signalizací přímo v objektu nebo pomocí zařízení
dálkového přenosu signalizace na stanoviště pultu
centrální ochrany HZS (hasičský záchranný sbor).
V naší ﬁrmě je tato ústředna umístěna na vrátnici. Ve většině případů bývá prvním příznakem
nebezpečí kouř, který se objevuje dříve než zvýšená

Tento systém využívá dvoustupňové poplachové hlášení.
V případě hlášení o vzniklém požáru, nastává na ústředně EPS hlášení prvního
stupně T1 – během tohoto času je obsluha (vrátný) povinna toto hlášení přijmout.
Po potvrzení se systém přepne do druhého stupně T2, kdy obsluha musí fyzicky
prověřit, zda skutečně došlo k požáru. V případě, že skutečně k požáru došlo, systém sepne do plošného poplachu.
V případě, že k požáru nedošlo, obsluha uvede systém do klidového stavu.

Co nastane, pokud nedojde k potvrzení dvoustupňového poplachového hlášení:
V případě, že nedojde k potvrzení hlášení T1, automaticky se systém přepne do
stavu druhého stupně T2. V případě opětovného nepotvrzení systém automaticky
spouští plošný poplach.

Pěkná,

pěkná, pěkná...
Je to tak již na světě zařízeno, že co
má být mimořádné, musí zaujmout.
Pro nás v polygrafii to znamená vyrobit knihu, která je výjimečná a odlišuje
se. Kniha prochází mnoha výrobními
kroky, kde dostává svoji finální podobu. Tvoří se pomalu, z pouhé myšlenky se postupně stává umělecké dílo.
Každá dívka chce být půvabnou princeznou, a proto
se strojí, líčí a češe, aby zaujala svého prince. I naše
tiskárna dokáže z obyčejné knihy vytvořit mistrovské dílo. Na začátku je kniha dobře vytištěna a poté
přichází proces zkrášlování. Na rozdíl od princezniných šatů, líčidel či diamantových diadémů,
se kniha může vyzdobit mnoha jinými způsoby.
Například speciálními laky, které mohou obsahovat
ﬂitry nebo svítí v noci. Kniha si může obarvit své
stránky nebo nechat vyrazit speciální obrázek či
text, anebo si může nechat vyseknout pěkný motiv
do svých desek. Všichni totiž víme, že obal prodává
a oči vybírají.
Také na našem Dni otevřených dveří se ukázalo, že
nejvíce z našich prezentovaných knih získaly pozornost ty, které byly zhotoveny netradičně. Zaujaly
jak svou barevností, tak vhodným kombinováním
různého zušlechtění – barevné ořízky, glitrové laky,
výrazné ražby, výseky v deskách apod. Návštěvníci
přicházeli z prohlídky výrobního provozu naší tiskárny pozitivně naladěni, plni myšlenek a informací.
Bylo pěkné pozorovat, jak jsou malí i velcí zaujati
stejnými knihami, jejich ojedinělým zpracováním.
Každý si pochvaloval, že zhotovení není tuctové
a knihu začali vnímat úplně jinak.
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S ohledem na to, že se blíží čas Vánoc, určitě mnozí z nás někomu knihu darují
nebo ji sami dostanou. I když jsme v době tabletů a elektronických knih, věříme,
že tištěná kniha nikdy nezanikne. Kouzlo vyrobené knihy totiž spočívá v tom, že
aniž bychom si ji ještě přečetli, jsme zaujatí jejím vzhledem. A to my v naší tiskárně
umíme. Vyrábět knihy, které lákají nejen svým obsahem, ale svým zpracováním umí
zaujmout na první dojem.

Krátký slovníček pojmů použitých v textu:
Zušlechťování knih

Jedná se o technologické postupy, které zlepšují vlastnosti knih. Účelem bývá
ochrana povrchu proti poškození a hlavně vylepšení estetického vzhledu. Různé
způsoby zušlechtění lze mezi sebou kombinovat pro nejefektivnější vzhled a funkční
vlastnosti.

Reliéfní ražba – slepotisk

Jde o častý způsob zušlechtění knižních desek za pomocí matrice - štočku, který
bývá nejběžněji vyrobený z mosazi nebo hořčíku. Ve stroji se pomocí tlaku přenese
motiv ze štočku na tiskovinu, a tím dojde k vytvoření reliéfu. Ražba se provádí do
různých materiálů s výsledným 3D efektem. Reliéfní ražby lze také využít pro vytvoření slepeckého písma rozeznatelného hmatem.

Výsek

Jde o speciﬁcké zušlechtění, které umožňuje vyrobit knihy různých tvarů (vlnkované
kraje) nebo udělat do knižní desky, popřípadě celé knihy, výsek. Může být jakýkoli
tvar (srdce, list, kolečko), ornament, text apod. Dělá se pomocí vysekávacích forem
zhotovených ze speciálních ocelových planžet.

Lakování

Je to nejběžnější způsob zušlechťování tiskovin pomocí lesklého nebo matného
laku, a to buď po celé ploše, nebo jen na určitých místech – parciálně. Docílí se
tím ochrany povrchu, zvýšení stálosti barev, které jinak vlivem UV záření degradují. Knihy můžeme také zkrášlit glitrovým lakem, který z ní udělá knihu opravdu
výjimečnou.
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David Valíček

Pečená
krůtí roláda

Přejeme Vám
krásné prožití
vánočních svátků
a co nejvíce
šťastných dnů
v roce 2017.

s kaštany a sušenými meruňkami, pečenou
zeleninou a rozmarýnovými brambory,
chlebová omáčka s tymiánem (4 porce)

Postup:

1 kg krůtí prso
500 g toustový chléb
100 g oloupané jedlé kaštany
50 g cibule
100 g sušené meruňky
20 g tymián
400 g mrkev
400 g petržel
400 g tuřín
150 ml olej
Sůl/pepř
1 kg brambory
100 g česnek
20 g rozmarýn

s orestovanou cibulkou, rozdrcenými jedlými kaštany a nasekanými sušenými meruňkami
3. Zabalte do tvaru rolády, zpevněte motouzem, potřete olejem, osolte
a opepřete a pečte při teplotě 165 stupňů asi 1 hodinu. Nezapomeňte
podlít vodou a co 15 minut otáčet.
4. Očištěnou zeleninu nakrájejte na menší tvary dle vlastní představivosti,
přelijte olejem, okořeňte, přiložte bobkový list, tymián a pečte ve stejné
troubě s masem do měkka. Nezapomeňte během pečení promíchat.
5. Očištěné brambory nakrájejte na měsíčky, také přelijte olejem, osolte,
opepřete a přidejte česnek a rozmarýn. Pečte zároveň se vším ostatním
ve stejné troubě a stejné teplotě do měkka. Brambory by měly mít hezkou
křupavou barvu, provoněné česnekem a rozmarýnem.
6. Chlebovou omáčku začnete těsně před dohotovením všech komponentů jídla: Nalijte do kastrůlku mléko, přidejte muškátový oříšek, sůl, pepř
a při bodu varu vložte toustový chléb. Promíchejte a po malé chvilce
začněte mixovat tyčovým mixérem do hladka.
7. Dochuťte podle své chuti a můžete přelévat roládku.

Chlebová omáčka:
500 g toustový chléb
1 l mléko
5 g muškátový oříšek

1. Rozřezejte krutí prso na motýlka a přes potravinářskou fólii rozklepejte.
2. Osolte, opepřete a vložte nádivku utvořenou z toustového chleba,

Dobrou chuť!

POZOR: Poděkování našich klientů nově najdete na informačních nástěnkách a na LCD televizích. Zde Vám budeme pravidelně přinášet
texty poděkování za naší práci na jednotlivých titulech.
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Navštivte v březnu
knižní veletrhy
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