události z tiskárny

Marcela Kunčická

Žijeme Finidrem

V prvním roce působení firmy na trhu byl
objem tržeb ve výši 15 mil. Kč. Vynásobte
jej 40x a získáte výši tržeb po 20 letech.
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22-členný obchodní tým obslouží ročně
500 zákazníků, kteří u nás zadají více jak
6 tis. zakázek o průměrném nákladu 3 tis.
ks knih. Každý expediční den putuje z naší
tiskárny do světa průměrně 20 různých titulů. Přejme FINIDRu k dvacetiletému výročí mnoho úspěchů a co nejvíce kvalitně
vyrobených knih.

20 zahraničních de

Každý expediční den
putuje z naší tiskárny
do světa průměrně 20
různých titulů.

ulů d

V prvních letech své působnosti na trhu
se FINIDR zaměřil převážně na výrobu
knih pro tuzemsko. Vývoz knih byl pak
soustředěn na sousední státy, a to hlavně
na Německo a Polsko. Po dvou desetiletích
existence exportujeme knihy do 20 zemí
světa, zejména Evropy. Nejvíce knih vyvážíme stále do Německa. Dalšími největšími exportními destinacemi jsou Francie
a Rakousko. Na tuzemský trh putuje každá
naše pátá kniha.

Název firmy je odvozen od dvou počátečních písmen příjmení každého ze společníků. V roce založení zde pracovalo 25
zaměstnanců, v letošním roce FINIDR zaměstnává 361 pracovníků.

trh

společnost byla založena před 20 lety v únoru roku
1994 třemi společníky.

20 tit

Naše

mini KVÍZ
Odměnou v tomto mini KVÍZu Vám bude získání informace
o počtu pracovníků, kteří ve FINIDRu pracují od jeho roku založení,
tedy již 20 let.
Pozn.: Všechna data k doplnění do mini KVÍZu naleznete v textu. Dělení zde nemá přednost před sčítáním a odčítáním.
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Maryla Adamčíková

události z tiskárny

Nebe, Peklo a Ráj

Vánoční

večírek patří již tradičně poslednímu pracovnímu dni v roce. Tentokrát byl zároveň
oslavou 20. výročí tiskárny FINIDR a nesl se v duchu pohádkových
a filmových bytostí. Chválíme všechny, kteří dorazili v maskách
a úžasných převlecích.

A jaký měl průběh? Sály byly označeny
Nebe, Peklo a Ráj. Zahájili jsme slavnostním přípitkem a dortem k 20. výročí.
V Nebi nás bavil svým vtipem Vladimír
Hron až do půlnoci. K poslechu zahrály
houslistky z Femme 2 Fatale, které nás
ohromily svým vystoupením. Následovali
Queen revival a Michal David, kterým se
povedlo roztančit celý sál. V Pekle zpívali
Kabáti revival „V pekle sudy válej“ a byl to
nářez. S kapelou Poletíme? jsme se bavili
a skoro i letěli.
 Výherci fotosoutěže „Nejlepší úlovek léta“
se mohli těšit z úlovku v podobě pobytu.

 V Ráji jsme si mohli nechat namalovat
vlastní karikaturu Martinem Hronem.
Bohatá tombola o půlnoci zahájila disko
a končilo se klasicky ve 2 hod. nad ránem.
Příště se na Vás těší Legendy a Rock, a to
19.12.2014! Takže už hledejte ve skříních
džíny, džisky, přesky, řetězy a koženkové
oblečení.

5

Monika Ocieczková

aktuálně

Sladká

snídaně v podobě tvarohových a makových koláčků, coby překvapení, bylo první, co na každého z nás čekalo v pondělí 24. února 2014 u vrátnice. Plakát „Slavíme
20 let“ nikdo nepřehlédl a každý z nás se alespoň na chvíli zastavil
a zapřemýšlel, jak dlouho je součástí tiskárny a co všechno s ní zažil.
Když tiskárna FINIDR v roce 1994 s několika zaměstnanci a v pronajatých prostorách zahajovala produkci, bylo naším
cílem vybudovat velmi úspěšnou, ryze
českou firmu. Dnes je FINIDR, s.r.o.,
s více než 350 zaměstnanci, roční produkcí přes 20 milionů knih a obratem
přes 600 mil. Kč, jedním z největších
výrobců knih v pevné a měkké vazbě
ve střední Evropě.
Letošní rok je pro naši tiskárnu výjimečný a oslava 20-ti let je znamením, že
svou práci bereme vážně a budeme tak
i pokračovat. Tradice, zkušenosti, elán
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a píle při všech činnostech, které každodenně všichni zaměstnanci dělají, je tou
správnou cestou. Rádi bychom poděkovali všem našim zaměstnancům, bez
kterých by to nešlo.
Neméně velké díky patří také našim klientům. Jen díky jejich důvěře, se kterou
k nám zadávají své zakázky a díky jejich
spokojenosti, můžeme dále dělat naši
práci, tisknout, knihařit a realizovat jedinečné nápady, které nás baví a inspirují.
Slibujeme, že se budeme i nadále snažit
být co nejlepší.
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telegraficky
II. FINIDR FIREMNÍ LIGA V BOWLINGU A BADMINTONU
Pokračování druhého ročníku firemní ligy začalo v polovině února a my
jsme v plném sportovním nasazení. Novinkou v letošní badmintonové
lize bylo losování dvojic, které vždy tvoří smíšený pár. Hezky nám to
vyšlo, protože se do ligy přihlásilo 9 mužů i 9 žen a páry bylo z čeho namíchat. Liga v bowlingu je určena jednotlivcům, hraje se v pondělí vždy
od 16:00 hod. v Bowling & Squash v Českém Těšíně a jejím garantem
je Lukáš Pánek. Zápasy badmintonu se hrají každé úterý v tělocvičně
Albrechtovy střední školy od 16:00 hod., garanty jsou Jarek Beca a Michal Strnad. Přejeme všem sportovním nadšencům hodně síly a fajn
pocit ze hry.

„Jarní“ POMÁHEJME S FINIDREM ANEB
DNY DAROVANÝCH VĚCÍ
Počkejte s jarními úklidy vašich skříní a podpořte
chystanou charitativní akci FINIDRu!
Na podzim minulého roku jsme se rozhodli udělat
sbírku oblečení a jiných věcí, a tím udělat něco pro
dobrou věc. Byla to první akce takového charakteru,
vypilovali jsme na ní všechny nedostatky a rozhodli
jsme se, že v dubnu letošního roku uskutečníme další
sbírku. I tentokrát věci poputují do Slezské diakonie
v Třinci a v Českém Těšíně.

REKONSTRUKCE POKRAČUJÍ
Po úspěšné rekonstrukci dámských šaten ve 3. patře a break pointů
u výtahů přišla řada na další. V prosinci proběhla rekonstrukce toalet
v přízemí, podlah v prvním a druhém patře, na konci prosince začaly
stavební práce v pánských šatnách s tím, že do konce ledna bude hotovo. Jak to u stavařů bývá, objevily se nepředvídané problémy a termín
dokončení se o týden prodloužil. Od soboty 8. února již fungují nové
sprchy a toalety, brzy bude k dispozici i předepsaný záchod pro postižené a místnost pro uložení úklidových potřeb.
Souběžně byla zahájena rekonstrukce i v přízemí budovy. Prostory bývalých šaten, koupelen a skladu se adaptují na výrobní prostory. Předpokládáme, že stroje se sem budou stěhovat v průběhu března a dubna. V plánu na tento rok je ještě rekonstrukce vstupní haly a oprava
fasády budovy.

PĚVECKÝ SBOR ZPÍVATA
Jsme rádi, že můžeme podpořit nadané děti ze Základní školy Pod Zvonek, která organizuje kvalitní volnočasové aktivity žáků, mezi něž jistě patří pěvecký
sbor Zpívata a Ptáčata. Také díky našemu finančnímu
daru se mohl v kostele Na Rozvoji uskutečnit tradiční Vánoční koncert tohoto sboru. Jako upomínkový
předmět jsme dětem darovali hezké pevné desky,
do kterých si mohou schovat své noty. Přejeme panu
Brozdovi, který žáky vede a celému sboru, ať svým
zpěvem přináší radost nejen sobě, ale také všem
svým posluchačům.

HLEDÁME DOBROVOLNÍKA
Je Vašim koníčkem natáčení videa? Jste našim zaměstnancem? Máte
chuť tvořit s námi něco nového? Pokud Vaše odpověď byla 3x ano, pak
právě Vás potřebujeme. Hledáme dobrovolníka pro natáčení firemního
videa, především z výroby. Zájemci se mohou hlásit mailem na adresu
mocieczkova@finidr.cz

ČOKOODMĚNY
Jedním z výsledků miniprojektu Pozitivní atmosféra ke konci roku byly čokoodměny, jako
způsob pochvaly za mimořádné pracovní úkoly. Čokoládu na návrh vedoucího oddělení
předává vždy jednatel FINIDRu, pan Jaroslav Drahoš. Za rok 2013 čokoládu obdrželi:
• Witold Palowski za úspěšné zvládnutí projektu PSO
• Maryla Adamčíková za finalizaci projektu EU „Vzdělávání v tiskárně FINIDR“ a získání
dotací na projekt „FINIDR Akademie“
• Sylvie Cekierová za celoroční pracovní výsledky
• Michaela Jaškovská za celoroční pracovní výsledky
• Beata Drabiková za celoroční pracovní výsledky
• Romuald Siwek za celoroční pracovní výsledky
• Renáta Wojaková za pomoc při realizaci akce Mikuláš
• Lucie Veverková za kompletní organizaci akce Mikuláš
• Zuzana Ciencialová za kompletní organizaci akce Mikuláš
• Radka Mičanová za vedení a finalizaci projektu Benefity
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Finidrak

tudy z nudy

Tomáš Roman

ZOO Lešná

Konec

října loňského roku jsem trávil se svou rodinkou
v lázních Luhačovice. Přestože jsou Luhačovice
pěkné lázeňské městečko, se třemi dětmi zde po několika dnech
poznávání okolí začíná být trochu nuda. A tak jsme se jednoho odpoledne rozhodli vyrazit do nedalekého Zoo Zlín-Lešná za zvířátky.
Do Zoo jsme dorazili až odpoledne a náš čas vymezený na prohlídku nebyl tedy nijak dlouhý,
kolem 5 hodiny se už totiž pomalu stmívalo. Po vstupu jednou z několika bran jsme se ocitli
v nádherném parku. Celé Zoo je tematicky rozděleno na expozice uspořádané dle kontinentů a my se nejprve vrhli do Ameriky. Jednou z jejích částí je i tropická hala, ve které můžete
obdivovat nádherné tropické rostliny, liány, volně se pohybující opičky, nejrůznější opeřence včetně papoušků Ara i akvárium s rybami obývajícími jihoamerické veletoky. Hroznýši
byli naštěstí v teráriu.
Z tropické haly jsme se vydali kolem jízdárny s koňmi k pavilonu opic a malému bazénku
s tučňáky. Do pavilonu opic nebylo nutné vstupovat s kapesníkem na nose a můj syn mi
hned říkal, že rčení „smrad jako v opičárně“ asi nemá reálný základ. Tak jsem mu připomněl
ZOO v Ostravě.

Z Ameriky jsme zamířili do Afriky a kochali se velkým otevřeným výběhem žiraf, zeber
a pštrosů. Mimochodem, věděli jste, že největší pštros dvouprstý žije v Africe? Já měl vždycky pštrosa spojeného s Austrálií… Nádherné byly také expozice domorodých afrických obydlí, výběh slonů či nezapomenutelný pohled z očí do očí s hyenou skvrnitou. Trochu jsem si
připadal jako maličký Xiro ve filmu Bohové musejí být šílení 2. Pohled na lva, který se volně
procházel ve výběhu odděleném pouze vodním příkopem a elektrickým ohradníkem byl
taktéž nezapomenutelný.
I další kontinenty stály za shlédnutí, a to jsme nestihli návštěvu zámku Lešná, který je součástí areálu ZOO. Pomalu se stmívalo. A řeknu Vám večerní paprsky slunce, zvuky a hlasy
různých zvířat, otevřené výběhy zakomponované do terasovitého areálu ZOO v nás vyvolávaly dojem, že se opravdu nacházíme na vzdálených kontinentech.

Několik užitečných informací:
http://www.zoozlin.eu/
Otevírací doba
období

pokladna

celá zoo

leden - únor

8.30 - 15.30

8.30 - 16.00

březen

8.30 - 16.30

8.30 - 17.00

duben - září

8.30 - 17.30

8.30 - 18.00

říjen

8.30 - 16.30

8.30 - 17.00

listopad - prosinec

8.30 - 15.30

8.30 - 16.00

Ceny vstupného
Ceny vstupného
v roce 2014

1.1. 28.2.

1.3. 31.10.

1.11. 31.12.

Dospělí

80 Kč

130 Kč

80 Kč

Studenti, senioři
(60+)

60 Kč

110 Kč

60 Kč

Děti 3 - 15 let

40 Kč

80 Kč

40 Kč

Děti do 3 let

zdarma

zdarma

zdarma

Rodinné vstupné
2 dospělé osoby
a 2 děti (3 - 15 let)

-

380Kč

-

Rodinné vstupné
2 dospělé osoby a
3 děti (3 - 15 let)

-

420 Kč

-

Při odchodu jsme se shodli, že i když je to z Těšína celkem daleko, asi 2 hodiny autem, určitě
to nebyla naše poslední návštěva, a že ZOO Lešná svou atmosférou patří k rozhodně mezi
nejkrásnější, jaké jsme kdy navštívili.
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