události z tiskárny

Martin Valenta

Ohlédnutí za knižním veletrhem

Na

začátku října se každoročně koná v německém Frankfurtu nad Mohanem největší událost
knižního průmyslu v Evropě. Naše tiskárna nemohla na této významné akci chybět a i v tomto
roce jsme byli s naším vlastním veletržním stánkem v centru dění.

Náš obchodní tým se v průběhu pěti dnů
zúčastnil knižního veletrhu, kde se potkávají všichni ti, kteří mají v oblasti knižní
produkce vliv a působnost v evropském
i celosvětovém měřítku.
Mezi vystavovateli jsou každý rok kromě
nakladatelství z mnoha evropských
i zámořských zemí také významní zástupci
z oblasti polygrafie, distribuce, dodavatelů materiálů, zušlechťovacích technologií
a dalších odvětví, bez kterých by se klasická knižní produkce neobešla.
Náš tým měl zde příležitost potkat se
s našimi dlouholetými klienty, aby společně probrali spolupráci v tomto roce,
představili novinky z naší tiskárny, vyřešili
aktuální projekty a v neposlední řadě také
produkci pro příští rok.
Kromě představovaných novinek,
kterými jsou např. libovolným motivem
potištěné saténové stužky nebo potahový materiál woody v designu dřeva, jsme
prezentovali i investice v našem strojovém parku prostřednictvím interaktivní
3D aplikace na velkoplošné obrazovce.
Na našem stánku byly k vidění a k nahlédnutí ty nejnovější tituly všech u nás vyráběných typů vazeb s ukázkou veškerých
možných typů zušlechtění, které našim
klientům aktuálně nabízíme. U našeho
veletržního stánku se často zastavovali i náhodní kolemjdoucí a se zájmem
se dotazovali na to, kdo jsme a čím se
zabýváme.
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Ve chvílích, kdy jsme měli prostor mezi
schůzkami na našem stánku, vyrazili jsme
do okolních veletržních hal, abychom
navštívili další z našich klientů, hledali
nové potencionální zákazníky a vhodné
obchodní příležitosti pro naši tiskárnu.

U našeho veletržního
stánku se často zastavovali i náhodní kolemjdoucí a se zájmem se dotazovali na to, kdo jsme a čím
se zabýváme.

zaujmout na první pohled koncového
zákazníka v knihkupectví.
Náš stánek byl na letošním veletrhu opět
místem, kde se potkávali naši staří dobří
známí klienti s těmi novými i těmi budoucími, kteří by rádi s FINIDRem v budoucnu
spolupracovali.
Rádi bychom poděkovali také naší manažerce stánku, Zuzaně Turkové, která náš
tým a všechny návštěvy na stánku obsluhovala a zajišťovala tak bezproblémový
průběh veletržních dnů a byla i tou, která
dávala zpětnou vazbu na dotazy návštěvníků veletrhu.

Cílem našich toulek po veletržním areálu
bylo také objevovat novinky v oblasti
zušlechtění tiskovin, které bychom mohli
vyzkoušet i u nás. Osobně mě zaujala
například možnost potisknout hrany knižního bloku libovolnou grafikou digitálním
tiskem ve velmi vysokém rozlišení nebo
knižní přebaly s velmi jemnou strukturou
výseků, které vytvářely grafické obrazce.
U některých vystavovatelů se pak daly
objevit opravdové rarity, jakými jsou
japonská vazba nebo přebaly z průhledných plastů s reliéfní ražbou. Stále tedy
platí, že pod heslem: "obálka prodává",
se každý z vystavovatelů snaží každoročně
přijít s novými, inovativními nápady, jak
Finidrak

Monika Ocieczková

události z tiskárny

V srdci Evropy

Díky

našim klientům jsme na trhu již dvacet let, proto jsme pro ně připravili, jako poděkování
za důvěru a věrnost, večírek v krásné stověžaté Praze.

Pro samotnou oslavu jsme pro naše
české i zahraniční hosty vybrali budovu
ze 17. století, kousek od Karlova mostu,
Hotel Kampa – Stará zbrojnice. Hotel má
k dispozici nádherný rytířský sál a několik
dalších stylových salónků, které se ideálně hodily pro doprovodný program.

Program celého večera uvedla v 19:00
hod. moderátorka večera, Iva Kubelková.
Přivítala všechny přítomné hosty, kteří se
sjeli takřka z celé Evropy, aby s naší tiskárnou slavili. Prvním vystupujícím byl český
zpěvák, Martin Chodúr, který zazpíval
píseň „My way“. Pak následovalo oficiální
přivítání hostů majitelem tiskárny, panem
Jaroslavem Drahošem. Pan Drahoš měl
připravenou krátkou prezentaci o cestě FINIDRu od roku 1994, o vizi a také
soutěž o koňak, která měla velký úspěch.
Mottem večera bylo „Pomáháme Vašim
knihám na svět“.
Pomalá akrobacie v podání DUO OGOR
byla připravena na 20:00 hod. a oba
manželé, Milana a Mariusz Ogorovi, byli
prosinec 2014

show, kreslení světlem, kterého se ujal
Čech, Alex Dowis. V hlavím sále se zhaslo
veškeré světlo, atmosféra očekávání se
dala krájet, začala hrát hudba a Alex
kreslil světlem. Obrovské emoce, nadšení
a po desetiminutovém vystoupení všichni
v sále stáli a tleskali. Jedním slovem nezapomenutelné.

prostě fantastičtí. Hosté při sledování
jejich mimořádné síly a hormonie dvou
těl měli zatajený dech.
Během celého večírku byl připraven obraz
„Strom vzkazů“, na který hosté lepili
své vzkazy naší tiskárně. Za každý vzkaz
daroval FINIDR 20Eur na výstavbu školy
v Etiopii, kterou zajišťuji organizace Člověk v tísni, o. p. s.. Naše tiskárna přispěla
částkou 80.000Kč na výstavbu nové školy
v Etiopii a dárcovský šek převzala přímo
na večírku paní Tereza Inková, zástupkyně
organizace Člověk v tísni. Strom vzkazů,
který si můžete prohlédnout v 1. patře
naproti našeho IT oddělení, namalovala
Marie Krzyžanková, naše zaměstnankyně.
Jako překvapení večera jsme našim hostům představili celosvětově jedinečnou

Během celého večera měli naši hosté
k dispozici foto koutek, kovářskou dílnu
a také degustaci moravských vín, koňaků
a doutníků. Na večírku také vystoupil
taneční soubor Olza s kapelou Lipka.
Organizace této akce byla pro nás velkou
zkušeností. Přípravy trvaly bezmála půl
roku a ráda bych poděkovala za pomoc
Zuzce Ciencialové, Tomáši Romanovi, Lukáši Duspivovi a Renátě Andrlové a našemu obchodnímu týmu za příkladnou péči
o všechny naše hosty. Odměnou za usilovnou a detailní přípravu byla spokojenost
našich hostů, kteří se výborně bavili.
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Bezva
akce
FINI-MIKU-ŠOU

Lenka Kantorová

aktuálně

Ve středu

26.11.2014 se v odpoledních hodinách
sjelo do kulturního domu v Chotěbuzi
velké množství dětí v doprovodu svých rodičů, babiček, strýčků i tetiček.
Všichni pospíchali na čtvrtý ročník FINIdrácké-MIKUlášské-ŠOU.
Letos se v sále shromáždil rekordní počet
dětí a jejich doprovodu – společně se
přišlo bavit 356 lidí!

a zážitků, prý vyprávěli, jak si to krásně
užili a pak ten večer usly, jako když je
do vody hodí.

Po přivítání hlavní organizátorkou pak
celým skvělým programem provázel již
tradičně Hopsalín – tedy vlastně čert a čarodějnice. Některé děti raději zpočátku
seděly svým rodičům na klíně, ale i ty nesmělejší brzy zjistily, že se nemusí ničeho
bát a také se s chutí zapojily do tanečků,
hopsání a soutěží.

Radost, smích a pohyb by v dětském
světě neměl nikdy chybět. Jestli jsme tedy
rovněž my, organizátoři, alespoň trochu
přispěli k tomu, že zase některá dětská
očka zářila radostí a ústa smíchem, tak
účel této akce byl splněn.
Atmosféra a nálada, která po celou dobu

Úsměvy na tvářích a všeobecné veselí
bylo vidět nejen u těch nejmenších, ale
i dospělí se mohli zapojit do programu,
a tak všude bylo pěkně veselo! Děti i rodiče se v průběhu zábavy mohli posilnit
koblížky, které dodaly energii a chuť
k dalšímu skotačení a zábavě. K zahnání
žízně dětem sloužil čaj, pro dospěláky
byla připravena minerálka a káva, každý si
přišel na své.
A co by to bylo za mikulášškou šou bez
Mikuláše? I na něj se všichni dočkali.
Přišel v doprovodu krásného anděla
a zanedlouho odhalil skrýš plnou odměn
pro všechny děti. Na rozdávání balíčků, ve kterých se skrývala nejen sladká
překvapení, si Mikuláš vzal dokonce
na pomoc jak Anděla, tak i Čerta.
Po necelých dvou hodinách nepřetržité
skvělé zábavy se tedy obdarované děti
mohly rozloučit s Mikulášem a jeho
pomocníky a už všichni spěchali plni
dojmů do svých postýlek. Jak jsme pak
od některých maminek či babiček druhý
den slyšeli, vydováděné děti, plné dojmů
prosinec 2014

panovala, by se dala vyjádřit třeba takto:
Veselí a radost, toho nikdy není dost.
Úsměv na tváři, co všechny rozzáří, malí
i velcí by stále měli mít - jen tak by to
mělo být!
To, že spokojené nebyly jen děti, ale
také dospělí, dokládá vzkaz, který jsme
následující den písemně obdrželi. Můžete
si jej také přečíst. Rovněž za něj velmi
děkujeme!

Vážené vedení,

dovolte mi poděkovat Vám za včerejší
moc pěknou akci FINI-MIKU-ŠOU pro
děti zaměstnanců Vaší firmy. Tato zábav
ná akce pro zaměstnance se Vám velice
povedla. Moc mě těší, že jsem se mohl
a s dětmi taky zúčastnit.

Jelikož já sama pracuji jako vedoucí perso
nálního oddělení v jedné organizaci,
která zaměstnává více jak 500 zaměstnan
ců, mj. se podílím také na organizaci
podobných akcí a z vlastní zkušenosti
vím, že to není jednoduché a je potřeba
mít ochotné a flexibilní zaměstnance,
kteří tyto akce organizují rádi.

Myslím si, že takovéto akce jsou důležité
jak ze strany benefitu pro zaměstnance, tak pro stmelování pracovního týmu
. Věřím, že Vaši zaměstnanci si těchto
akci váží a cení si pracovního nasazení
organizátorů akcí a celkově zaměstnav
atele, který je ochoten tyto akce organ
izovat.
Z mého pohledu byly děti velice spoko
jené jak s programem, tak s balíčkem,
který dostaly od čerta, Mikuláše nebo
anděla a taktéž rodiče a jejich rodinní
příslušníci, kteří mohli využít občerstven
í a příjemně se bavit při kávě s kolegy.

Ještě jednou za sebe a své děti děkuji
vedení a všem zaměstnancům, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na přípr
avě této akce.
Přeji Vám hodně štěstí a mnoho dalšíc
h takových pěkných akcí.

S pozdravem a přáním pěkného dne
Veronika Nyberová
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Monika Ocieczková

Zeptali jsme se...
Na

zhodnocení spolupráce s naší tiskárnou jsme se zeptali
paní Vandy Palowské, ředitelky Albrechtovy střední školy
a paní Evy Katrušákové, ředitelky obecně prospěšné společnosti
Celé Česko čte dětem®.
„Albrechtova střední škola, Český Těšín, je
multioborovou odbornou střední školou,
snaží se reagovat na potřeby trhu práce
a zavádět obory dle předpokladu uplatnitelnosti. A tak není divu, že v zájmu obohacení vzdělávací nabídky asi před deseti
lety začala uvažovat o zavedení nového
oboru polygrafie s vazbou na tiskařské
podniky ve městě a okolí.

odbornou praxi také hlavně v tiskárně
FINIDR. Spolupráce se rozvíjí i v jiných
oblastech. Škola poskytuje tiskárně služby
např. cateringové. Studenti hotelové
součásti školy obohacují kulinářskou nabídkou podnikové akce. Ty poslední byly
u příležitosti dvacátého výročí firmy. Takže
nám dovolte ještě se připojit ke gratulantům a popřát tiskárně FINIDR skvělou
budoucnost a stále se zvyšující úroveň
prosperity.“
Ing. Vanda Palowská
ředitelka Albrechtovy střední školy

Obor se podařilo uvést do života v roce
2008, a to díky spolupráce a veškeré podpoře tiskárny FINIDR. Odborníci finidrovci
byli nápomocni škole ve všech oblastech, poskytli cenné rady a konzultace,
s nastavením smysluplných vzdělávacích
programů, s vybavením vhodnými stroji,
s vybavením materiálovým, atd. a také
v oblasti personálního zajištění. Ve škole
působili jako externí učitelé zaměstnanci
FINIDRu, včetně majitele Ing. Jaroslava
Drahoše. V jeho osobě se kumulovala
veškerá podpora. Navíc od roku 2011 plní
funkci předsedy Školské rady.
Dnes už má škola své kmenové učitele,
kteří využívají možnosti získávání zkušeností a doškolování ve FINIDRu. Studenti
oboru polygrafie absolvují povinnou
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manželka polského velvyslance v USA
I. Koźmińska přivezla ze Spojených států
poznatky Jima Trelease, amerického guru
předčítání, a v roce 2001 v Polsku zahájila
kampaň, která mě nadchla. Myšlenka
o pozitivním vlivu předčítání na emoční
rozvoj dítěte mi totiž byla a je velmi blízká. Naše kampaň si ale jde svou svébytnou českou cestou. Často se mě lidé ptají,
co mě k jejímu zahájení vlastně přivedlo.

Položili jsme několik otázek paní Evě
Katrušákové, ředitelce obecně prospěšné
společnosti Celé Česko čte dětem®, která
má motto: „Čtěme dětem 20 minut denně. Každý den!“. Naši tiskárnu na konci
roku 2010 tato myšlenka zaujala, oslovili
jsme paní Katrušákovou, rozjela se milá
spolupráce a v současné době jsme hlavním partnerem pro věcné dary. Velice si
vážíme práce této organizace a jsme rádi,
že také my můžeme být součástí tohoto
krásného projektu.
Jste energická žena, která v roce 2006 založila obecně prospěšnou společnost Celé
Česko čte dětem® a přesvědčujete rodiče,
prarodiče a vůbec širokou veřejnost, aby
četli svým dětem. Jaké byly začátky CČČD
a na co jste nejvíce hrdá za 8 let usilovné
práce a působení CČČD?
Začátky nebyly jednoduché. V roce 2006
jsem manželovi předala většinu starostí
s podnikáním, vrhla se do neziskového
sektoru a založila obecně prospěšnou
společnost Celé Česko čte dětem. Původní ideová inspirace přišla ze zahraničí:

Skloubilo se zde více věcí. Láska k literatuře, kterou jsem studovala a ke které
mě vedli i doma. Jsem z generace, která
vstoupila do pracovního procesu s nástupem sametové revoluce a jíž se tím
pádem otevřely neuvěřitelné možnosti
za cenu toho, že stráví méně času s rodinou. Proto ke mně tak silně promlouvá
propagace rodinných hodnot, myšlenky
„být spolu“. Za těch 8 let existence se
nám podařilo k dnešnímu dni rozvinout
přes třicet různých celostátních projektů
(Jen pro ilustraci: Čtení dětem v nemocnici, Moje první kniha, Klub škol, které čtou,
Finidrak
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Klub školek, které čtou, Babička a dědeček do školky, soutěž Knihorej, Plakát
roku, …). Založili jsme tradici „týdnů čtení
dětem“ v České republice. A co nás nejvíce těší? Že si myšlenka Celé Česko čte
dětem žije již svým vlastním životem.
Tiskárna FINIDR spolupracuje s CČČD čtyři
roky, jak byste spolupráci s námi popsala?
Za spolupráci se společností FINIDR jsme
opravdu velmi vděční. Zvláštní poděkování patří generálnímu řediteli panu Jaroslavu Drahošovi, kterého bych bez nadsázky
nazvala naším dvorním mecenášem.
Tiskárna FINIDR pro nás nezištně tiskne
všechny propagační materiály jako jsou
plakáty, letáky, brožury, záložky do knih,
a další.
Každoročně pořádáte několik desítek krásných akcí pro děti – Týden čtení dětem,
účastníte se knižních veletrhů, festivalů,
organizujete čtení dětem v nemocnicích,
pořádáte soutěže, semináře, konference,
sbírky knih, natáčíte TV i rádio spoty.
Celkem se do Vaší kampaně zapojilo více
než 1800 škol, školek, mateřských center,
knihoven, nemocnic, psychologických
poraden... Jak velký je Váš organizační
tým? Otázka, jestli je práce náročná, je při
výčtu jen části Vašich aktivit, asi zbytečná…
Podařilo se mi vytvořit výborný pracovní tým lidí (který mimochodem čítá 3
osoby), kteří si zvykli na můj styl práce,
funguje nám to a věřím, že dokážeme
velké věci. Pomáhá nám také pět desítek
regionálních koordinátorů, dobrovolníků, kteří šíří ideje Celé Česko čte dětem
do různých koutů České republiky. Téměř
stovka dobrovolníků nám pomáhá v rámci
jednotlivých projektů. Například jako
předčítači dětem v nemocnicích nebo
jako pomocníci při organizaci akcí.
Jaké jsou cíle Vaší organizace, kam směřujete?

Naše cíle jsou od prvního dne existence
CČČD stále stejné. Chceme oslovit co
nejširší veřejnost, zaujmout co nejvíce
rodičů, učitelů a dalších dospělých z nejbližšího okolí dítěte. Chceme se dostat
do co největšího počtu domácností, škol,
školek, mateřských center, ambulancí
lékařů, psychologických poraden atd.
Proto vedeme jak osvětovou, tak mediální kampaň. CČČD je největší kampaní
na podporu emočního zdraví dětí a jejich
čtenářské gramotnosti v ČR. My neříkáme
Jdi a čti si!, ale Pojď, budu Ti číst.
Tiskárna FINIDR je jen jedním ze sponzorů. Kdo patří mezi Vaše spolupracující
firmy?
Aktuálně k našim hlavním a nejdéle
spolupracujícím sponzorům a partnerům
patří společnosti SMS finanční poradenství, a. s., OMV Česká republika s. r. o.
a DHL. Hlavním partnerem pro věcné dary
je dlouhodobě právě společnost FINIDR,
s. r. o. Činnost a projektové aktivity naší
společnosti podporují i další partneři pro
věcné dary, média, knižní nakladatelství
a vydavatelství po celé ČR. Závěrem bych
také chtěla dodat, že obrovské díky patří
také individuálním dárcům.
Vaše organizace je vlastně plně odkázána
na libovůli a možnosti sponzorů, protože
v České republice stát aktivity tohoto
charakteru nepodporuje. Proč to v ČR
nejde jako v Polsku, kde vlastně myšlenka
čtení dětem vznikla „Cała Polska czyta
dzieciom“ a kde finance na takovéto
projekty jsou?

jen o čtení, jde o mnohem více. O emoce,
o pohlazení. O pocit dítěte, že je důležité
a milované. Čtení dětem je neokázalým
projevem lásky, kterou každý z nás tolik
potřebuje. Díky společnému čtení se
budují pevné vazby v rodině a rodina
sdílí společný prostor a čas, což je dnes,
v době virtuálních „členů rodiny“, jako
jsou počítače, televizory nebo mobily,
podstatná věc. Dlouhé a šťastné dětství
je klíčem k celému dospělému životu
člověka.

Neustálé shánění finančních prostředků
je velmi náročný a v podstatě nekonečný
proces. Jsme plně odkázání na granty
ministerstev, měst a obcí a poté na firemní a individuální dárce, bez nichž by naše
organizace nemohla fungovat.
Tiskárna FINIDR i CČČD sídlí v Českém
Těšíně. Co pro Vás toto město znamená?
Měla jsem možnost s manželem a dětmi
vícekrát opustit Těšínské Slezsko, ale nikdy
jsem to neudělala. Mám tady velmi silné
vazby na lidi, kteří jsou pro mě v životě
nesmírně důležití.
V jednom rozhovoru jste mimo jiné uvedla, že kniha sbližuje. Jak to dokáže?
Ano, kniha sbližuje. Předčítání učí dítě
jazyku a myšlení, rozvíjí jeho paměť a obrazotvornost, obohacuje ho o vědomosti
a vzorce morálního chování. Nejde ovšem

prosinec 2014

Oběma dámám děkujeme za rozhovor a přejeme krásné a klidné prožití
vánočních svátků a v další činnosti hodně
úspěchů.
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aktuálně

Monika Ocieczková, Lenka Kantorová

Podpořili jsme v roce 2014
Naše

společenská odpovědnost nekončí za branami tiskárny, snažíme se pomoci tam, kde je
to potřeba.

Vzdělání nám i našim dětem nikdo
nevezme. Od roku 2008 podporujeme
vzdělání v oboru polygrafie na Albrechtově střední škole v Českém Těšíně, kde
v letošním roce opět vyučuje náš zaměstnanec, Tomáš Roman, žáky 4. ročníku
předmět Tiskové techniky a prepress
v německém jazyce. Studenti této školy
u nás také pravidelně absolvují odbornou
praxi, díky které zjistí, co obor v realitě
obnáší. V listopadu bylo oceněno celkem
deset nejlepších studentů oboru polygrafie na akci „Juvenálie 2014“, gratulujeme!

Male, kterou organizuje Člověk v tísni,
o. p. s.. Etiopie je jednou z nejchudších
zemí světa a polovina jejích obyvatel je
negramotná. Budováním škol a vzděláváním místních učitelů pomáhá místním
Člověk v tísni dostat se ze začarovaného
kruhu chudoby. V Etiopii postaví tato
organizace každý rok alespoň jednu školu,
od roku 2004 je to celkem 16 sbírkových
škol. Děti, které v těchto školách studují,
mají velkou šanci se ve společnosti dobře
uplatnit a pomoci tak rozvoji celé země.

Ne každé dítě v Etiopii může chodit
do školy. Často prostě proto, že v jeho
okolí žádná škola není. Rozhodli jsme se
proto přispět částkou 80.000Kč na stavbu
v pořadí 17. školy v Etiopském městě

63. Babybox byl zřízen v Havířově a my
jsme rádi, že také tiskárna FINIDR mohla
zřízení podpořit a věříme, že náš dar
zachrání další děti.Díky Babyboxům bylo
v České republice zachráněno celkem
108 odložených dětí. Cílem Babyboxů
je pomáhat nejen dětem, ale i rodičům

a matkám, které se v tísnivé situaci nedokážou postarat o novorozence. Odloženému děťátku se dostane veškeré zdravotní
péče a sociální pomoci.
Pět let aktivně spolupracujeme s obecně
prospěšnou společností Celé Česko čte
dětem®, která v letošním roce získala třetí
místo v soutěži Neziskovka roku 2014
v kategorii Cena veřejnosti. Gratulujeme! Jako hlavní partner pro věcné dary
tiskneme veškeré propagační materiály,
brožury, letáky, rozvrhy hodin pro děti
a další. V roce 2014 pokračoval úspěšně
4. Týden čtení dětem, který patří k tradičním vrcholům této celonárodní osvětové
kampaně, největší svého druhu u nás.
„Děti, kterým rodiče předčítají, nejen že
mají větší slovní zásobu a rozhled, umí

oddělovat podstatné od nepodstatného,
líp se učí, ale jsou i sebevědomější, jsou
emočně zdravé. Cítí, že jsou milovány,“
zdůrazňuje Eva Katrušáková, zakladatelka neziskové organizace Celé Česko čte
dětem®.

Tímto způsobem podporujeme
také další neziskové organizace:

Projekty, na kterých jsme
se podíleli jako sponzoři:

• ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina,
příspěvková organizace

• Raketové modelářství,
ROCKET CLUB SILESIA OLZ,
Český Těšín

• Církevní základní škola a mateřská
škola Přemysla Pittra
• Gymnázium, Český Těšín,
příspěvková organizace
• Základní škola a mateřská škola Český
Těšín Kontešinec,
příspěvková organizace
• Základní a Mateřská škola Dělnická,
Karviná
• Církevní mateřská škola Loďka
• Základní a mateřská škola, Třinec
• o.s. Ergon - Chráněná dílna
• Městská knihovna Český Těšín
• Wycliffovi překladatelé Bible
(spolek)

prosinec 2014

Děti rádi tvoří a malují. Jsme rádi, že
k tomu, aby své nadání rozvíjely, přispívá
i naše tiskárna. Již několik let zdarma
poskytujeme papír školám i školkám,
na který mohou tito malí umělci přenést
své umělecké výtvory.

• Šlapej nebo zemři,
3. ročník závodu nemotorových
vozítek
• Čtvrtlístek,
celorepublikové soutěže mladých
recitátorů - studentů gymnázií
a středních škol
• Zpívata a Ptáčata,
dětský pěvecký sbor při ZŠ a MŠ
Český Těšín Pod Zvonek
• Babybox,
63. Babybox v Havířově
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telegraficky
MOBILNÍ KANCELÁŘ
Z důvodu rozšiřování skladových prostor, byl začátkem listopadu
uveden do provozu kancelářský kontejner pro osádku skladu
a pro administrativní pracovnici skladu. Od samotného rozhodnutí o pořízení po osazení kontejneru proběhlo pouze 6 týdnů.
Po zvážení nabídek jsme se rozhodli pro specialistu na mobilní
prostorové systémy firmu Conteinex z Rakouska. Toto prostorové řešení splnilo námi zadané požadavky, čím převážilo nad fixní
stavbou. Tím, že jde o mobilní kancelářský prostor, je zajištěna
i možnost dodatečného přesunutí dle potřeby a je taky možnost
tyto prostory dále rozšiřovat. Původní nevyhovující kancelářské

prostory pro skladníky budou zbourány a nahrazeny regálovým
systémem, abychom rozšířili kapacitu skladu o 80 paletových
míst. V kancelářském kontejneru jsou zavedeny veškeré sítě,
aby mohli skladníci plnohodnotně vykonávat své pracovní úkoly.
V kontejneru vzniklo 5 pracovních míst, kde jedno pracovní místo je určeno pro administrativní pracovnici skladu a je odděleno
pevnou příčkou. Kancelářský kontejner je vytápěn a v létě bude
osazen mobilní klimatizační jednotkou. Pořizovací náklady spolu
s dopravou a terénními úpravami jsou ve výši cca 200 000Kč.

ÚZKÁ MÍSTA V PRAXI

JDEME DO FINÁLE

Již několik let ve firmě hovoříme o nutnosti odstraňování úzkých míst.
Při jejich hledání jsme narazili na jedno místo, kde bychom to vůbec
nečekali. Byla to vodovodní trubka. Toto úzké místo se projevovalo
pouze občas ve sprchách a to ve chvíli, kdy se najednou chtělo sprchovat více lidí. Museli si dávat přednost a čekat v namydleném stavu na
svých několik kapek vody. Po odkrytí starého potrubí jsme zjistili téměř
totální ucpání některých míst usazeninami, které bránily hladkému
průtoku vody. I když na začátku bylo vody dostatek a tlak veliký, na
konci ve sprchách voda
v podstatě už jen kapala.
Proto jsme naplánovali
výměnu potrubí za nové
plastové a ve vhodné
době tuto výměnu provedli. Věříme, že dnes již
nemusíte smývat zbytky
mýdla doma a jedno
úzké místo je minulostí.

Školení v rámci projektu „FINIDR Akademie – vzdělávání
zaměstnanců“ se pomalu chýlí ke konci. I v uplynulém
období jsme pokračovali v realizaci dodavatelských aktivit
dle projektu a zároveň v interním vzdělávání v rámci FINIDR
Akademie. Ministerstvo práce a sociálních věcí nám schválilo
žádost o podstatnou změnu projektu – prodloužení ukončení projektu do konce března 2015.

Toto potrubí je u nás již historií

FIREMNÍ LIGA - POKRAČUJEME III. ROČNÍKEM
Důležitá zpráva pro všechny sportovní nadšence :) Od ledna
2015 budeme pokračovat III. ročníkem firemní ligy v bowlingu a badmintonu. Všichni zaměstnanci FINIDRu mají
možnost přihlásit se a ve výborné náladě protáhnout svoje
těla. Co se týká směnného provozu - nebojte se, nemusíte
se účastnit ligy každý týden, garanti s Vámi vždy proberou
možnosti, aby Vám to vyhovovalo. Veškeré informace naleznete na plakátech v tiskárně a hlásit se můžete u následujících garantů: 1) pro ligu v badmintotu – Michal Strnad,
Jaroslav Beca; 2) pro ligu v bowlingu – Zuzana Ciencialová
(kl. 216). Přejeme Vám hodně pohody při hře.
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tudy z nudy

Lenka Kantorová

zimní

Luhačovice
Potřebujete

si pořádně
odpočinout?
Tak trochu utéci ze shonu, zapomenout na termíny v práci a nadělit si dárek v podobě zážitku, na který ještě budete dlouho vzpomínat?

Pokud jste milovníci nejen poklidných procházek v nádherném
prostředí, ale také rádi relaxujete, tak právě Vás bych ráda pozvala
na místo, na které se jistě budete rádi vracet. Což takhle nechat se
rozmazlovat v krásném lázeňském městečku s názvem Luhačovice?
Navštívili jste jej někdy v zimě?
Luhačovice jsou vyhlášeny pro svou krásu, přírodu, klid, prameny,
wellness a gurmánství. To vše můžete vychutnat právě v zimě, kdy
město skutečně vypadá jako z pohádky. Tam můžete utéci před
smogem, městskou šedí i zimní břečkou, protože v Luhačovicích se
kvůli pramenům nesolí. Toto místo nabízí výborné podmínky pro
pěší turistiku s poznáváním zajímavých míst a nádhernými výhledy.
Můžete zvolit krátké procházky centrem města a obdivovat místní
ojedinělou architekturu nebo se můžete vydat do přilehlých míst
za pomocí Lázeňských tras rozdělených do jednotlivých okruhů.
Po takovéto zdravé zimní procházce můžete rozmazlovat své unavené svaly lázeňskými procedurami. Jistě nebudete zklamáni širokou
nabídkou lázeňských služeb, jako jsou masáže, zábaly, koupele,
sportovně léčebné terapie či inhalace. V zimním období obzvlášť
oceníte voňavý čokoládový zábal, medovou masáž či pivní koupel.
Po takovéto očistě těla i duše vás již zvou další lákadla v podobě
všemožných lahůdek a dobrého vína v hotelích či stylových restauracích. To vše mnohdy za zvuku příjemné hudby. A tak uvolnění,
odpočinek, tedy opravdovou relaxaci, můžete vnímat všemi smysly.
Ti, kteří se na takovýto pobyt, ať už delší nebo jen víkendový, vypraví i se svými dětmi, se nemusí bát, že ratolesti přijdou zkrátka.

Z dalších lákadel poklidného lázeňského města může pro celou
rodinu být zamrzlá přehrada, po které se bezvadně bruslí. Za odměnu, že jste opět něco udělali pro své tělo, si pak můžete koupit
vyhlášené Lázeňské oplatky.
Již jsem vás trochu navnadila? Já sama, jen při psaní této pozvánky,
jsem se v duchu přenesla na tato místa, která zvou k odpočinku.
Nejraději bych se už nyní nechala rozmazlovat nejen wellness programy a  všemožným vyžitím, které jsem popsala, ale úplně na mě
již teď dýchla atmosféra klidu, krásy, pohody.
A co vy, přijedete do lázeňského prostředí třeba na vánoční či
silvestrovský pobyt? Již teď jsou v nabídkách zvýhodněné pobytové
balíčky. To by byl krásný vánoční dárek, nemyslíte?
Věřím, že nebudete zklamáni a rádi se do Luhačovic vrátíte třeba
pro změnu v letních měsících. V tuto dobu budete moci využít
venkovní koupání v koupališti, kde na vás čekají atrakce (divoká
řeka, houpací bazén, vodní hřiby, masážní lavice, lezecká stěna), tobogán, skluzavka i speciální bazén a hřiště pro děti. Nebo se můžete
vydovádět v nově vybudované přírodní vodní skluzavce, která měří
celých 150m a má 25m převýšení. Tím se stává nejdelší skluzavkou
svého typu v České republice!
K volnočasovým aktivitám vás rovněž zvou cyklostezky, půjčovna lodiček a šlapadel nebo můžete absolvovat vyhlídkovou jízdu
výletním autovláčkem. Pokud opět toužíte po oddechu, koncerty
i výstavy pohladí vaši uměleckou duši. Zkrátka v každém ročním
období stojí za to Luhačovice navštívit. A tak milý člověče, zastav se
a odpočiň si. Třeba v Luhačovicích.
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na konec

Renata Andrlová

Vánoční hvězda

V míse připravíme kvásek (do kefíru pokojové teploty rozdrobíme droždí, přidáme dvě lžíce cukru krystal a lžíci hladké mouky, zamícháme a necháme několik minut kynout). Ve větší míse smícháme hladkou mouku s cukrem krystal, přilijeme kvásek, 2 žloutky a rozpuštěné máslo. Smícháme,
přendáme na vál a těsto ještě důkladně rukama zpracujeme. Těsto položíme zpátky do mísy a necháme kynout (asi 1 hodinu).
Poté těsto přendáme zpět na vál a rozkrojíme na 4 části. Ty vyválíme na kulaté placky o průměru asi 20 cm. První vyválenou placku vložíme na plech
vyložený pečicím papírem, potřeme oříškovo-nugátovým krémem a přikryjeme další plackou. Zopakujeme ještě dvakrát, poslední nenatíráme. Rukama přitlačíme navrstvené placky, aby se dobře spojily.
Tvaru hvězdy dosáhneme rozkrojením okrajů navrstvených placek na 16 stejných částí (nakrajujeme asi 7 cm od okrajů těsta). Vzniklé paprsky zatočíme ve stejném směru. Nakonec potřeme rozšlehanými bílky. Pečeme v nepředehřáté troubě na 150°C asi 30 minut.                   zdroj: kuchynelidlu.cz

Vyhodnocení fotosoutěže:

ÚSMĚV ROKU
Milí kolegové,
děkujeme za zaslání spousty příspěvků do fotosoutěže ÚSMĚV ROKU.
Všechny došlé fotografie můžete opět shlédnout
v prostorách tiskárny. Níže je ochutnávka některých
Vašich příspěvků. Absolutní vítěz bude vyhlášen
na Vánočním večírku dne 19.12.2014.
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Foto: Renata Andrlová

Potřebujeme:
150 g cukru krystal + 2 lžíce do kvásku
500 g hladké mouky + na podsypání a do kvásku
2 vejce (žloutky na těsto, bílky na potření)
1 balení oříškovonugátového krému
180 ml kefírového mléka
1 kostka droždí
40 g másla

