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Není ražba jako ražba
Ačkoliv se to na první pohled nezdá, existuje několik druhů ražeb.
V případě reliéfní ražby se pomocí raznice vytlačí grafická předloha do papíru.
Naopak ražba metalickou folií se razí přímo na povrch papíru. Odlišnosti lze
dosáhnout i různobarevností folií, jako v tomto případě zlatou a měděnou.
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Vážení spolupracovníci,
začíná léto. Vše je jiné, nic nejde příliš
plánovat, dokonce i místo slunce
docela intenzivně prší. Rok 2020 je
prostě úplně jiný než roky minulé.
Nechci se příliš vracet k tomu, co jsme
společně za poslední čtyři měsíce
zažili. Spousta zákazů, příkazů,
nařízení společně se systematickým
dávkováním negativních informací,
nám všem docela zacukalo s naší
nervovou soustavou. Ale ani v tomto
pohnutém čase nebylo vše tak špatné,
jak to na první pohled mohlo vypadat.
Společně jsme zvládli tento stav, tuto
dobu. Překonali jsme problémy, které
přinášely každodenní změny. Za
tuto dobu jsem zaznamenal spoustu
nádherných okamžiků především
v oblasti mezilidských vztahů. Ochota
poslouchat, navzájem se vnímat
a vycházet si vstříc, pomáhat si
a hledat řešení, byla vidět téměř každý
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Články, ve kterých jsou důležité instrukce pro zaměstnance, jsou ve dvojjazyčné verzi, ostatní jsou v češtině.
Artykuły z ważnymi instrukcjami dla pracowników są w wersji dwujęzycznej, pozostałe są w języku czeskim.

Vždy jsem se díval do budoucna
s optimismem a nejinak tomu je i nyní.
Věřím, že to špatné je za námi, věřím
že následky COVIDu-19 nebudou
pro náš obor tak negativní, jak to
ze začátku vypadalo. Knihy se četly
a budou se číst pořád, minulou krizi
jsme zvládli dobře, dělejme vše proto,
aby i tato krize na nás nenechala
příliš velké šrámy. Musíme nyní
myslet především na naše zákazníky
a v maximální míře jim pomoct splnit
jejich očekávání. Termíny, kvalita,
hledání netradičních řešení je teď
ještě důležitější než kdykoliv předtím.
Věřím, že se nám to povede a společně
zvládneme výzvy letošního vánočního
trhu.
Přeji vám krásné prožití léta, hezkou
dovolenou, spoustu pěkných zážitků
prožitých v rodinném kruhu, s přáteli
či kolegy. Přeji vám i vašim blízkým
také mnoho zdraví a pevných
nervů. Tento rok to prostě všichni
potřebujeme více než kdy jindy.
Váš Jarek Drahoš
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Kateřina Misiarzová, Ondřej Prokop
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První vyučení tiskaři
Dne 18. 6. 2020 proběhly závěrečné zkoušky žáků třetího ročníku
oboru Tiskař, u jehož zrodu stála právě tiskárna FINIDR.

J

edná se o první ročník, který úspěšně ukončil své působení na Albrechtové střední škole. Se studenty jsme se
v tiskárně setkávali celé tři roky jejich studia, proto jsme
rádi přijali pozvání a zúčastnili se slavnostního předávání
výučních listů.

Foto: Lukáš Duspiva

Široká
paleta jedál

Další milník pokořen!

Určite sa zhodneme na tom, že jedlo je pôžitok. A hoci je prirodzené, že jeme,
aby sme žili – teda dali telu energiu a živiny – už nejaký ten čas to platí aj naopak.
Žijeme preto, aby sme jedli.

Ch

V naší tiskárně jsme 7. dubna vytiskli očekávanou 350. miliontou knihu.
Stal se jí titul našeho významného rakouského zákazníka MANZsche Verlags.

ute aj stravovacie návyky sú rôzne a menia sa spolu
s ľuďmi a dobou. Spôsob života, cestovanie ale aj
prostredie, v ktorom žijeme, ovplyvňuje to, čo jeme. Zmenil
sa Váš jedálniček v porovnaní s tým, čo ste jedávali ako
deti? Určite áno! Veď sa stačí len pozrieť na tie možnosti
výberu rozličných druhov ovocia či zeleniny, syrov a mliečnych výrobkov, rýb, ale aj mäsa a mäsových produktov.

V našej jedálni sa stravuje 70% zamestnancov. Jedálny
lístok obsahuje širokú paletu ako českých, tak i slovenských či talianskych obľúbených jedál. Vyberáme si z piatich druhov, medzi ktorými sú ﬁt jedlá, šaláty, aj minútky.
A aby sme do nášho stravovania vniesli trochu rozmanitosti, s pomocou kolegov pripravujeme v auguste týždeň
poľskej a v septembri týždeň ﬁlipínskej kuchyne.

Pravidelné obedovanie je základom pre väčšinu Európanov.
A aj keď máme stále radi tradičné jedlá, pripravujeme ich
moderným spôsobom s využívaním alternatívnych surovín.
Kým doma obeduje 1 % Čechov, na Slovensku sú to 3 %.
Vo Francúzsku, Španielsku a Taliansku obeduje každý desiaty. V zamestnaní obeduje 70 % Čechov, 75 % Slovákov a na
porovnanie, najviac ľudí obeduje v práci vo Francúzsku – až
80 %, najmenej v Španielsku – „len“ 61 %.

Suroviny na prípravu jedla si čím ďalej, tým častejšie
vyberáme s ohľadom na zdravý životný štýl. Rovnako nám
stále viac záleží na tom, odkiaľ potraviny pochádzajú, ako
ich pestovanie i spracovanie vplýva na životné prostredie.
Stávame sa zodpovednejšími k sebe aj k prostrediu,
v ktorom existujeme. Užite si teda leto v kuchyni so všetkými plodinami, ktoré prináša. Skúšajte, ochutnávajte,
objavujte!
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Učební obor Tiskař byl založen v roce 2017 a kromě něho
nabízí Albrechtova střední škola také maturitní studium
v oboru Polygraf. Studenti Polygrafie mají možnost se
v rámci své praxe podívat k nám do tiskárny. Věříme, že
díky aktivní snaze našich zaměstnanců, především techniků
procesů a tiskařů, jsme v žácích probudili touhu účastnit se
procesu výroby knihy a stát se členem našeho týmu.

Finidrak

N

aše začátky spolupráce s tímto zákazníkem se datují
až do podzimu 2004, kdy jsme vytiskli první knihu.
Po dalších 16 letech se můžeme ohlédnout za více než
600 knižními tituly v menších až středních nákladech.
Slavnostní chvíle křtu se vzhledem k aktuálním preventivním opatřením účastnili pouze majitel Jaroslav Drahoš,
obchodní a finanční ředitel Miroslav Klos a obchodnice
Sylvie Cekierová. Všem zaměstnancům, kteří se na tomto
milníku podíleli, děkujeme.
Na závěr tento neopakovatelný moment vystihnou slova
majitele rakouského nakladatelství: „To, že byla právě
kniha z naší produkce 350. miliontou jubilejní knihou, nás
velmi těší a podtrhuje to především dlouholetou spolupráci
s FINIDRem! Doufám, že tento hodnotný obchodní vztah
ještě mnoho dalších let vydrží. Poděkování patří celému
FINIDR týmu a přejeme i nadále hodně úspěchů!“
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rozhovor

Zdravý
životní
styl stále
dodržuji

Text: Maryla Adamčíková, Vojtěch Rusnok | Foto: Lukáš Duspiva

Hlavně mít
„sakra“
pevnou vůli.

Přeorientování z hutnictví
na polygrafii, změna stavu
ze svobodného na ženatého,
studium chemicko-technologické
fakulty, a navíc zdravý životní
styl a 45 kg dole. To vše stihl
Vojtěch Rusnok během jednoho
roku. Zajímá vás více? Čtěte dál.
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rozhovor
Vojto, vy jste oslavil rok, co jste tady, je to tak?
Ano, 1. května tomu byl přesně rok.

Za tu dobu se změnilo ve vašem pracovním i soukromém životě hodně věcí…
Co se týče pracovního života, tak se změnilo to, že jsem
přišel na to, jak se vůbec vyrábí knihy. Nikdy jsem tomu
nevěnoval pozornost. Kniha byla pro mě prostě kniha. Teď
vím, z čeho se skládá, jak se vyrábí a obrátilo mi to pohled
na celý proces. Celý život jsem se točil jen kolem železa
od střední školy přes vysokou školu až po práci v hutním
průmyslu. Teď se to změnilo o 180°, kdy jsem přešel od
tvrdého materiálu k papíru, který dává pořádný význam.
Zaujal mě produkt, ta hodnota. Když jdu kolem knihkupectví, tak jen neprocházím. Už se zaměřím na produkt, jaká je
to nádhera, jak to bylo vytvořeno. Práce mi teď dává větší
smysl, když vidím ten výsledek.

Vaše pozice je výrobní technolog, co si pod tím
má laik představit?

Z mé pozice mám tu příležitost pracovat na strojích a být
v kontaktu s lidmi ve výrobě, s čímž jsem spokojený. Časem
bych měl znát každý stroj do detailu a technologii výroby
každého (nebo aspoň většiny) procesu.

Jste ve firmě přece jen teprve rok, dá se to za tak
poměrně krátkou dobu uchopit?

Popravdě? Nedá. Když má člověk o něčem rozhodovat,
musí tomu nejprve porozumět. Proto je mým cílem „osahat
si“ všechny stroje a porozumět výrobní technologii. Na
všech strojích zatím ještě pracovat neumím. Avšak za tuto
poměrně krátkou dobu jsem se naučil více, než jsem předpokládal. Ovládám ražbu archů, klížící linku, řezačku, šičku
Aster a učím se seřizovat další stroj. To, že stroj ovládám,
znamená, že ho dokážu seřídit, a umím vyrábět tak, aby
byla 100% kvalita. Ještě trochu jsem přičuchl k tiskařině,
když jsem chvíli dělal pomocníka na tisku u XL strojů. Ale
věřím, že do budoucna se k tomu dostanu ještě blíže.

Co bylo pro vás nejtěžší?

Každý stroj má své a dělá něco jiného. Člověk se musí
zaměřovat u různých procesů na jiné věci. Např. u ražby je
to vzhled, výběr správné folie, nastavení správné teploty
a tlaku tak, aby fólie držela na obálkách, potazích nebo
přebalech. Důraz je kladen na trpělivost a detaily a hlavně
na 100% kvalitu. Když člověk nakupuje knihu, nedívá se
hned dovnitř, první, co ho zaujme, je obal. Navíc ražba má
své kouzlo. Ale samozřejmě kvalitu musíme držet na 100 %
u každého procesu výroby.

Bylo těžké přeorientovat se z hutnictví na polygrafii?
Těžké to bylo v tom, že je tady, oproti hutnictví, obrovská
rychlost zpracování jednotlivých zakázek. V hutnictví se
jedna zakázka dělá několik dnů i týdnů. Tady je každá kniha
jiná, unikátní a celá výroba, technologie a přípravy se tomu
musí přizpůsobovat.
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Vojto, co dalšího se u vás změnilo?

Vloni na podzim jsem ještě s dalšími čtyřmi kolegy z FINIDRu (tímto je zdravím) začal studovat na Univerzitě Pardubice, fakultě chemicko-technologické, obor polygrafie. Tento
obor se zaměřuje především na tisk a já tak mám jedinečnou možnost zasvětit se do jeho tajů a získat tak větší
přehled o tisku a jeho zpracování. Je to dálkové studium,
takže se nedostáváme úplně detailně do hloubky. Je to pro
mě všechno nové. Díky tomuto studiu mám větší rozhled
v polygrafii a mohu tak více nahlídnout do tisku než na
začátku. S kolegy si pomáháme, máme perfektní kolektiv,
připravujeme se na zkoušky. Do Pardubic jezdíváme jednou
měsíčně od středy do pátku. Před námi je ještě rok, celkem
čtyři semestry a závěrečná práce, kde si budeme teprve
vybírat téma.

Spolupracujete na různých projektech v naší
tiskárně, o které jde?

Momentálně se podílím na dvou projektech. Jedním z nich
je „Online výroba“ a druhým je projekt „Ruční práce“.
U online výroby jde o to, abychom zefektivnili výrobu bez
čekání rozpracované výroby na paletě na další operaci
a zrychlili tak průtok výroby. U ručních prací zase abychom
uspořádali práci tak, aby byla co nejjednodušší manipulace a zpracování co nejefektivnější, a především, aby měli
všichni nastavené standardy.

Další změnou byl váš vzhled. Od pohovoru uplynula
nějaká doba, než došlo k vašemu nástupu, ale v tu
chvíli vás nikdo nepoznal. Nevěděli jsme, jestli
nastupuje ten správný člověk.
Ano, minulý rok jsem začal hubnout. Dal jsem si předsevzetí, že zhubnu a že bych chtěl zhubnout do svatby, která
mě čekala v září 2019. Během půl roku jsem začal usilovně
cvičit, běhat, dodržovat zdravou stravu a zhubnul jsem 45
kg. Zdravý životní styl dodržuji stále, takže si váhu držím.
Předtím jsem také sportoval, ale přidal jsem k tomu větší
grády, začal jsem běhat, přidal jsem cyklistiku, více zapojil
psa, chodím s ním v zimě i v létě po horách. Díky svým
genům (povaze i vzhledu) vlka je vytrvalý, a to mne nutí
a motivuje v překonávání sama sebe. V jídelníčku se ale
musím pořád hlídat.

Co jste vypustil z jídelníčku?

Veškeré uzeniny, paštiky, majonézy, tučné sýry, vynechal
jsem vepřové maso i všemi milované brambůrky a také
kompletně pečivo.

A co jíte?

Místo pečiva rýžové chlebíčky.

To vám přece nemůže chutnat.

Já jsem si na to zvykl. Přijde mi to úplně normální. Omezil
jsem také alkohol, po dobu diety jsem ho úplně vypustil.
Sladkosti jsem úplně vynechal, ale jednou za dva týdny si
dopřeji čokoládu nebo ochucená arašídová másla, protože
Finidrak

po sportu je třeba doplnit energii. Piju jen čistou vodu,
žádné slazené minerálky nebo ovocné čaje.

Vaše manželka to s vámi sdílí?

Ne, vůbec. Ale začala mi pomáhat tím, že začala vařit podle
mých jídelníčků, připravovala mi krabičky. Ona má dobrý
metabolismus, takže si může prakticky dovolit cokoliv. Ze
začátku jsem jen tiše záviděl, ale pak to bylo v pohodě. I na
rodinných oslavách se dokážu držet.
Po dobu půl roku jsem měl ve fitcentru osobní trenérku,
která mi pomohla se sestavením tréninku ve fitku i se cvičením na doma a také se sestavením jídelníčku. Motivovala
mě, pořád jsme měřili míry, šlo nám to dolů, pořád jsme
byli v kontaktu. Pro takovou změnu je nejdůležitější, aby
člověk nechtěl vypadat jinak proto, aby zapůsobil, ale aby
se cítil líp. Hlavně mít „sakra“ pevnou vůli. Dělám to sám
pro sebe.

Jaké máte koníčky?

Jsem fanoušek spíše zimních sportů. Baví mě freeridové
a skialpové lyžování. Ke skialpinismu mě přivedl otec. Bylo
mi ho líto, že chodí sám, tak jsem se přidal a přivedl jsem
k tomu i mou ženu. Nejdříve jsme začali Beskydy, pak Tatry,
Fatru, Alpy. Tam jsou nejlepší zážitky, jsou tam nejlepší
sněhové podmínky, které u nás člověk těžko hledá. Jednou
jsem byl v srpnu na ledovci v Alpách, to byl také pro mě zážitek. Nyní ale, jak jsem již zmínil, běhám a chodím na hory
se psem. Tak nějak jsem si odběhnul i pár závodů v caniscrossu Hard Dog race. Je to obdoba Spartan race, rozdíl je
v tom, že běžíte v páru se psem.

Vojtěch RUSNOK

Je před námi léto, chystáte se na dovolenou?

Znamení: rak

Chtěli bychom, ale nevím, jestli to bude možné za situace
koronaviru. Chtěl bych se dostat po pěti letech k moři.
Uvidíme, jestli to klapne. Letos v březnu jsme měli jet na
svatební cestu do Indonésie, tu nám ale zrušili z důvodu
pandemie. Už jsme měli vše zařízené, letenky, plán cesty,
ale bohužel to nevyšlo. Indonésie to už v tomto roce nebude, zvažujeme Řecko.

Vojto, jaké máte další plány, vše je před vámi?

Nic moc neplánuji. Snažím se žít ze dne na den. Ale samozřejmě, že bych chtěl dosáhnout i vyšších pracovních
cílů. Co se týče plánu do života, rád bych začal do dvou let
stavět dům. S manželkou bychom rádi navštívili ještě nějaké
exotické země. Ale lákají nás i chladnější severské státy.
Původní plán na svatební cestu byla Aljaška. Ten nevyšel.
Bohužel tento rok je tak chaotický, že je těžké něco plánovat, když člověk neví, co bude za týden, natož za půl roku.
A proto bych moc chtěl popřát všem zaměstnancům hodně
zdraví a v této pandemické době i hezké léto.

Děkuji za rozhovor a vám i našim čtenářům
přeji krásné léto.
2/2020

* 1991

Na svých spolupracovnících oceňuji
vstřícné, upřímné a velmi nápomocné
jednání a hlavně smysl pro humor
Kniha, kterou jsem naposledy četl
Moudrost vlků (vánoční dárek), kterou jsme
mimo jiné také tiskli
Mé nejlepší freeridové lyžování je
ve Švýcarských alpách v Davosu
Mým nejoblíbenějším jídlem byly
koprovka, plněné papriky, pizza (jsou to stále
má oblíbená jídla, jen už je nejím tak často)
Těším se na
sníh o Vánocích
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Udržitelnost, kvalita,
výkonnost i ziskovost
Naše firemní strategie je založena na
kvalitě, efektivnosti a udržitelné ziskovosti.
Soustředíme se na zájmy našich zákazníků při
udržení stabilního růstu společnosti. Chceme
dlouhodobě vytvářet hodnoty, které jsou
přínosem pro naše zákazníky, zaměstnance,
dodavatele, ale také majitele.

S

Investice, které jsme letos realizovali, jsou však především investicemi do kvality. Kvality přípravy tisku.
Kvality tisku obálek, potahů, přebalů a samozřejmě
i samotného textu knihy a pak i následného knihařského zpracování v podobě kvalitní poskládané
knižní složky. Kvalita byla a je vždy pro nás prioritou.
I v této nelehké době ji vnímáme jako naši základní
prioritu pro celý tým Finidráků.

oučástí naší firemní strategie je také udržitelný
rozvoj. Vytváříme bezpečné a zdravé pracovní
prostředí pro zaměstnance. Neustále se snažíme
zlepšovat ergonomii práce. Chováme se ekologicky a sociálně zodpovědně. Chceme systematicky
a dlouhodobě minimalizovat dopady našich obchodních aktivit na životní prostředí. Klíčovou otázkou je
proto pro nás ochrana klimatu a biodiverzity. Neustále pracujeme na snižování emisí CO2. Naším cílem
je přispívat k ochraně životního prostředí pomocí
poskytování výrobků a služeb respektujících principy
udržitelného rozvoje.
Nové stroje, které v tomto roce instalujeme, naplňují
naši strategii ve všech oblastech, které jsou pro
nás stěžejní a důležité. Moderní a výkonné stroje
zabezpečí potřebnou efektivnost a jejich úspěšné
zvládnutí zvýší naše šance v nelehkém konkurenčním
prostředí polygrafického trhu. Zvýšení efektivnosti se
vždy očekává od každé nové investice.
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Foto: Lukáš Duspiva

To, co je nejen pro nás, ale především pro naše okolí
opravdu výjimečné a na co jsem velmi hrdý, je stav,
kdy všechny významné investice, které v tomto roce
děláme, jsou investicemi CO2 free. Co to znamená?
Všechny nové stroje instalované v letošním roce
v naší tiskárně jsou vyrobeny šetrně k našemu životnímu prostředí a uhlíková stopa (CO2), která vznikla
při výrobě těchto strojů, byla plně kompenzována
v rámci probíhajících ekologických projektů.
pokračování na další straně  
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aktuálně

Proč je pro nás tak důležité snižovat uhlíkovou stopu?
Uhlíková stopa je vyjádřením množství vyprodukovaných
skleníkových plynů, které člověk svou činností vytváří.
Ty jsou pak původcem klimatických změn a negativních
dopadů na životní prostředí. Také přispívají ke globálnímu
oteplování, vzniku různých onemocnění, vymírání řady živočišných a rostlinných druhů. Vedou k suchu, kůrovcovým
kalamitám a různým dalším přírodním katastrofám. Na naší
planetě, přesto, že se to nemusí vůbec zdát, všechno se
vším souvisí. Snižování své uhlíkové stopy je jedním z účinných způsobů, jak pomoci v boji proti zmíněným negativním dopadům, které na naše životní prostředí působí.

Knihy ve FINIDRu se již více jak tři roky vyrábí díky 100%
zelené energii, která je vyrobena z obnovitelných zdrojů.
Nyní budou naše knihy také vyráběny na strojích, které byly
vyrobeny šetrně k životnímu prostředí a uhlíková stopa,
která vznikla při jejich výrobě byla plně kompenzována.
Proto je na každém stroji označení CO2 neutral. Je to náš
příspěvek k životnímu prostředí. Je to naše postupné naplňování firemní strategie odpovědnosti.
My o tom jenom nemluvíme, ale my naší strategií žijeme
a postupně ji úspěšně prosazujeme. Všem za to děkuji.

Mnohem děsivější jsou však čísla úmrtí, které způsobuje
rakovina. Každý den v ČR zemře na nějakou formu rakoviny 80 lidí. Toto číslo je přece mnohem děsivější, přesto
to nikoho z medií nezajímá. Zřejmě to není „in“ a není to
tedy ani pravidelným tématem, které je od rána do večera
ve sdělovacích prostředcích opakováno. Už jen tyto dvě
statistická čísla ukazují, že je s informacemi manipulováno.
Předpokládám, že v blízké budoucnosti, zřejmě ale až děti
našich dětí, budou po tom, co se otevřou oficiální archivy
věnované tomuto období COVID-19, velmi překvapené.
Nyní to však vypadá, že přece jenom začínáme vidět světlo
na konci tunelu. Vláda postupně začíná, sice mnohdy
nelogicky, rozvolňovat zákazy, příkazy a nařízení, které
vznikaly na začátku března tohoto roku. Co se stalo, už

nelze vzít zpět. Z krize zdravotní se tak zřejmě velmi rychle
stane krize ekonomická. Ta nás bude čekat v následujících
měsících a možná i letech. Určitě ovlivní všechny občany
i firmy nejen u nás, ale i na celém světě. Problémy, které
díky COVIDu-19 vznikly, budeme všichni vnímat ještě velmi
dlouho. Věřím, že se nám je společně podaří překonat.
Zároveň si velmi přeji, aby z nás všech spadl obrovský
balvan strachu. Znovu jsme se začali těšit ze života a všeho,
co nám život přináší. Věřím také, že si každý z nás uvědomí
svou odpovědnost za své zdraví a svou imunitu. Nemáme
sice vše ve svých rukou, ale velkou část můžeme v tomto
případě svým odpovědným chováním ovlivnit. Přeji mnoho
úspěchů v posilování imunity a také štěstí, které budeme
potřebovat určitě všichni.

COVID-19 – jak posílit imunitu
Postupně dochází k rozvolňování restriktivních opatření,
které byly zavedeny v souvislosti s první vlnou pandemie
COVID-19. Zároveň se však okamžitě začíná hovořit o možném příchodu vlny druhé, která muže přijít na podzim.
Každý rok nás v této době ohrožuje chřipka, což může
docela zkomplikovat situaci, kterou doposud způsobila
pandemie COVID-19. Věřím, že naše zdravotnictví bude
nyní na tento stav lépe připraveno. Neměli bychom však na
to v žádném případě spoléhat.
Virovým onemocněním se z nás nikdo asi nemůže vyhnout.
To, co však může každý z nás ovlivnit, je naše imunita.
Prokázalo se, že COVID-19 má mnohem těžší průběh především u osob se sníženou imunitou. Posilování imunitního
systému by proto mělo být pro každého z nás velmi důležitým a žhavým tématem.

COVID-19 – špatný sen nebo realita?
V polovině března letošního roku by nikdo z nás nevěřil, že
může k něčemu tak výjimečnému, neuvěřitelnému a bezprecedentnímu dojít. De facto ze dne na den vypnuly vlády
na celém světě ekonomiku a zároveň s tím i začala gigantická mediální kampaň, která zaplavila strachem nejen Česko,
ale i zbytek světa. Extrémním množstvím, mnohdy velmi
nepřesných a zavádějících informací o této nové světové
hrozbě. Hrozbě, která se jmenuje COVID-19.
Nikdo z nás doposud nic takového nezažil a také si ani nedovedl představit. Podobnou zkázu jsme mohli vidět pouze
v některých hollywoodských filmech, které jsme sledovali
v kinech, s popcornem a colou v ruce, nebo v pohodlném
křesle svého domova. Bylo to pro nás vzdálené, abstraktní a neuchopitelné. Teď jsme tuto situaci zažili společně
a v přímém přenosu na vlastní kůži.
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Pojďme se však podívat na tuto situaci bez emocí a pomocí
běžně dostupných dat. Známý chirurg a účastník několika
misí Lékařů bez hranic, Tomáš Šebek, ke COVIDu-19 poznamenal: „Podlehli jsme strachu z coronaviru. A lidem, kteří
se bojí, se pak těžko pomáhá.“
Já nejsem lékař, ale ekonom. Ekonomové pracují s informacemi a daty, ze kterých pak dělají analýzy a závěry. Spousta
informací, které byly v této době uveřejněny, byly mylné
a velmi zavádějící. Ke dni 14. června, kdy píšu tento článek,
zemřelo v České republice oficiálně na COVID-19 přesně
328 lidí. Oficiální statistiky však uvádí, že v minulých letech
byl podobný nebo větší počet úmrtí na, pro nás běžně známou, chřipku. S těmito informacemi jsme se ale naučili žít.
Úmrtí, která chřipka pravidelně a každoročně způsobuje,
bereme jako „běžnou“ věc. Stala se součástí našeho života.
Finidrak

Je zásadní, aby každý z nás pochopil, že lze pomocí preventivních opatření udělat něco, čím si můžeme nejen udržet
své zdraví, ale také minimalizovat riziko, které právě plyne
z virových onemocnění. Nenechme to náhodě a ani nečekejme na zázrak. Kroky, které povedou ke zvýšení imunity
začněme dělat co nejdříve. Udělejme z nich ve svém životě
návyk a tyto kroky dělejme pravidelně.
Nejdůležitější pro naši imunitu je určitě volba zdravého životního stylu, vyvážená a zdravá strava, přiměřená fyzická
aktivita a dostatek spánku.
Důležitou roli v imunitních procesech hrají zejména vitaminy A, C, D, E, B2, B6 a B12, kyselina listová, železo, selen,
zinek včetně bylinek a dalších minerálních látek, které
mohou zlepšit naši imunitu a potenciálně tak chránit před
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nemocemi. Samozřejmostí v rámci prevence onemocnění
je stále dodržování základních hygienických pravidel, včetně správného mytí rukou. Určitě je také důležité udržovat
si optimální tělesnou hmotnost, protože obezita je pro náš
imunitní systém velkou zátěží a je také silně spojena s řadou chronických onemocnění, která obezitu doprovázejí,
a tak zvyšují i riziko úmrtí na COVID-19.

Prosím, najděte si čas na pohyb

Pravidelný pohyb je skvělý způsob, jak lépe zvládat stres
a negativní informace z okolí. Je to také způsob, jak posílit
svůj imunitní systém. Nevynechávejme ho proto ze svého
života. Pokud se vám nechce cvičit, vydejte se alespoň na
procházku do přírody – děláte to pro své zdraví.

Co tedy dělat pro posílení imunity?
1. Jezte zdravou plnohodnotnou stravu bohatou
na zeleninu, ovoce, celá zrna a vlákninu.
2. Omezte spotřebu průmyslově zpracovaných potravin.
3. Udržujte si zdravou váhu.
4. Dbejte na hygienu a správné mytí rukou – alespoň
po dobu 20 sekund mýdlem nebo použitím dezinfekčního
prostředku na ruce, kde je alespoň 60 % alkoholu.
5. Dopřejte si každý den dostatek spánku
– ideálně 7-9 hodin denně.
6. Pravidelně cvičte nebo se hýbejte
(např. chůze) alespoň 30 minut denně.
7. Přestaňte kouřit – kuřáci mají zvýšené riziko k infekcím
a také trpí vážnějšími komplikacemi.
8. Doplňujte vitaminy A, C, D, E, B2, B6 a B12,
kyselinu listovou, železo, selen a zinek.
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9. Omezte konzumaci alkoholu.

z tiskárny

Markéta Kubíčková

Ondřej Prokop

Priority
kvality

z tiskárny

Nejkrásnější knihy 2019
Do 55. ročníku soutěže v ČR se přihlásilo rekordních
313 publikací, které se oceňovaly v sedmi kategoriích.

D

Pokud se rozhlédnete kolem, kvalita byla, je a bude vždy na prvním místě.
A to nejen v naší firmě, ale troufám si říct, že i v každém z nás. Kdo by si vědomě
kupoval nekvalitní výrobek, když může mít za stejné peníze kvalitnější?

I pro slovenskou soutěž byl letošní ročník rekordní.
Celkem 214 titulů soutěžilo o ceny v sedmi kategoriích.
Tituly Nejkrásnější kniha Slovenska 2019 se může pyšnit
20 knih, z toho 5 je vytištěno právě u nás.

Architektura pro lidi

Právě v této kategorii se dostalo hned dvojímu ocenění.
První místo za knihu To je metro, čéče! (Paseka) a bronzové umístění pro titul Klub divných dětí (Host). Další
ocenění a první místo v kategorii Krásná literatura
si zasloužila kniha Možnosti milostného románu, opět
od nakladatelství Host. Zvláštní Cenu Unie grafického designu pak získala publikace Sídliště Ďáblice (Spolek přátel
sídliště Ďáblice).

Sídliště Ďáblice
Architektura pro lidi

Sídliště Ďáblice

Foto: Lukáš Duspiva

o konečného nejužšího finále se dostalo i 6 titulů,
které se v loňském roce vytiskly v naší tiskárně. Největší zastoupení jsme měli v kategorii Literatura pro děti
a mládež.

___Obalka_final.indd All Pages

M

ířím tím k našim výrobkům a klientům, kteří pečlivě
zvažují, kde si svou knihu nechají vytisknout. Kromě
vstřícného přístupu a servisu, který klientům zajišťujeme
při získávání zakázek, usilujeme taky o to, aby se k nám tito
klienti zase vrátili. Čím dál více se musíme vyrovnávat s jejich nároky, které se neustále zpřísňují. Proto je nezbytné,
abychom na tyto požadavky byli připraveni.
Příprava zakázky před samotnou výrobou je jedna
z priorit, které se musíme věnovat s maximálním úsilím.
Zvážit rizika a připravit podklady tak, aby se tato rizika během výroby vůbec neprojevila. Připravit jednoduché a přehledné postupy tak, aby jim rozuměli všichni zaměstnanci
stejně, včetně cizinců. To nám zaručí hladký průběh zakázky
přes všechny fáze výroby. To je totiž naše další priorita –
vyrobit zakázku napoprvé a dobře.

Bez dobře připravených strojů a zodpovědných lidí, kteří
tyto stroje obsluhují, by to však nešlo. Na každém pracovišti máme odborníky, kteří jsou schopni rozeznat kvalitní
výsledek své práce, za který si musí ručit. Pokud budeme
mít na každém pracovišti zodpovědné profesionály, budeme kvalitu vyrábět, nikoli kontrolovat.
Máme před sebou ještě kus cesty, ale velký kus práce je
už i za námi. Je to vidět a za to vám všem děkuji.

V kategorii Vědecká a odborná literatura dílo Toto nie je
kuchárská kniha (SLOVART), v kategorii Krásná literatura Božská komédia (Spolok sv. Vojtecha) a v kategorii
Pro děti a mládež Vtáčí atlas (Egreš). V kategorii Knihy
o výtvarném umění a obrazové publikace Karol Kállay –
Zaostrené na krásu (nakladatelství SLOVART) a Slovenská
renesancia (Fortuna Libri).

Každý den sledujeme, jaké úsilí, kolik času a energie navíc
nás stojí zakázka, ke které se musíme vrátit z důvodu
přetisku, opravy nebo jiné nekvality. Pokud omezíme chyby
a odhalíme příčiny, které tuto nekvalitu způsobují, budeme
s daleko větším klidem plnit naše mo�o: „Vždy kvalitně
a včas“.
14
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Zejména nás ale těší hlavní Cena Ministerstva kultury SR
za celkovou výtvarnou a technickou kvalitu knihy
Božská komédia.

Blahopřejeme všem oceněným knihám,
autorům i vydavatelstvím a děkujeme za
projevenou důvěru při tisku publikací.
15

Kateřina Misiarzová, foto: Lukáš Duspiva

Vše se točilo
kolem
Koronaviru
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z tiskárny

Jaroslav Drahoš

Dagmar Kempná, Patrik Glos

z tiskárny

Plán řízení uhlíkové stopy
Naše ekologické závazky plníme i pomocí plánu řízení uhlíkové
stopy. Uhlíková stopa je ukazatelem zatížení životního prostředí.
Je vyjadřována množstvím oxidu uhličitého, který je vypuštěn
do ovzduší při výrobě daného produktu.

N

aše firma uhlíkovou stopu počítá vždy za období kalendářního roku a v tomto období se ji snaží redukovat.

Dámy, které nám pomohly ušít roušky. 

Poděkování

V roce 2019 jsme naší činností vyprodukovali
13 167 tun CO2. Pokud víme, že v podmínkách ČR jeden strom zadrží 6 kg CO2 za rok, tak bychom pro kompenzaci tohoto množství potřebovali neuvěřitelných
2 194 000 stromů!
Celková uhlíková stopa rok od roku roste. Je to logické, protože kupujeme nové stroje, rozšiřujeme výrobní prostory.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se jakkoli aktivně či jiným
organizačním způsobem podíleli na přípravě a realizaci náročných
opatření spojených s koronavirovou pandemií.

Ale každoročně roste také počet zakázek, které vyrábíme.
Abychom mohli srovnávat výsledky v jednotlivých obdobích, srovnáváme celkovou uhlíkovou stopu přepočtenou
na jednu tunu naší výroby. Letos jsme ji oproti základnímu
roku 2015 snížili, a to o 41 %. Mezi zásadní kroky, které
nám pomáhají docílit tohoto výsledku, stále patří nákup
100% energie z obnovitelných zdrojů.
Správnost našich výsledků kontroluje nezávislá firma.
Obhajoba našeho certifikátu řízení uhlíkové stopy je letos
stanovena na 21. 7. 2020.

Jedinečné řešení
V

prvé řadě, ještě dříve, než šilo celé Česko, jsme pohotově reagovali a začali šít u nás, ve FINIDRu. Dříve,
než galanterie zely prázdnotou, jsme nakoupili látky, nitě,
gumičky a šili všichni, kteří měli šicí stroj, zaměstnanci,
rodinní příslušníci, známí, sousedé. Ušili jsme celkem 1 120
roušek. Všem švadlenkám patří veliké díky za rychlé dodání
v té době nedostatkového zboží!
V první linii byli také naši pracovníci recepce, kteří denně
čelili možné nákaze, setkávali se a nadále setkávají s dodavateli, klienty, externími spolupracovníky a zaměstnanci
a měří teplotu. Také naše paní uklízečky měly plné ruce
práce s mimořádnou dezinfekcí v pravidelných časech.
Dezinfekci, která chyběla, jsme si sami míchali opět díky
nápadu Finidráků. Zajišťování diagnostické laboratoře pro
testování na COVID-19, denní telefonická komunikace se
zahraničními zaměstnanci, přítomnost na každém z testování a další podpůrné činnosti byly denním chlebem celého
personálního oddělení. Díky za vaše nasazení! Rovněž
děkujeme podpoře na IT, kteří navrhli SMS způsob předá-
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vání informací. Kolegům z marketingu, asistentce jednatele
i dalším spolupracovníkům děkujeme za přípravy a překlady textů pro SMS, web nebo na info plakáty k aktuálnímu
dění v tiskárně. Nedělo se to samo. Mistrům i dispečerovi
výroby za operativní plánování směn a náročné změny,
které museli dělat v souvislosti s vydanými opatřeními,
především před víkendem, za komunikaci napříč směnami
o aktuálním dění a situaci ve FINIDRu, za obstarání ochranných pomůcek, jako jsou brýle a rukavice. Děkujeme všem
aktivním spolupracovníkům. Vašeho přístupu a obětavosti
si velice vážíme.

Rádi bychom poděkovali rovněž vám, našim zaměstnancům za ﬂexibilitu, přizpůsobení se směnám v době
výpadku pendlerů, za vstřícné jednání v době snížení
poptávky a nutnosti překážek v práci na straně zaměstnavatele. Děkujeme, že jste dokázali, že držíme při sobě, že
jsme jedna rodina, díky za podporu v této nelehké době!
Finidrak

Naše tiskárna v tomto roce investovala do rozšíření IT technologií. Pořídili
jsme unikátní řešení, díky němuž došlo k navýšení kapacity úložných diskových
prostor pro větší objem zakázek a zrychlení našeho IT prostředí pro uživatele.

A

ktuální novinka se na světový trh dostala teprve v dubnu tohoto roku a od poloviny května ji už využíváme ve
FINIDRu.
Tato investice je jedním z dalších stavebních kamenů,
který nám pomůže si před konkurencí vytvořit náskok díky
technice. Nová technologie výrazně urychlí přístup k datům
uložených na diskových polích našich serverů. Nové rychlejší diskové pole také umožní data ve firmě lépe chránit.
Řešení diskových polí je realizováno ve dvou oddělených
lokalitách, čímž je zabezpečena vysoká dostupnost dato-

2/2020

vých služeb při případném výpadku jedné z lokalit. Podle
slov dodavatelské firmy je FINIDR jednou z prvních společností v ČR, která toto nové a technologicky vyladěné NVMe
řešení používá.
Tato investice skýtá řadu dalších výhod: inteligentně šetří
místo, umožňuje častější zálohování bez ovlivnění uživatelů, zkracuje dobu potřebnou pro zálohování dat zakázek ze
serverů našeho grafického studia do dalšího zařízení, ale
i případnou obnovu dat zpět - z loňských třinácti hodin na
dnešní hodinu a půl.
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Maryla Adamčíková, Anna Moskała, Sylwia Adamczyk, Roman Wojacki

Jak to
vidíme my
Uzavření hranic s Polskem způsobilo
z hodiny na hodinu naší tiskárně i našim
polským spolupracovníkům nemalé
problémy. Někteří z nich se rozhodli danou
situaci řešit pobytem v České republice.
Přitom nevěděli, na jak dlouho to bude, jak
dlouho budou odloučeni od svých blízkých
a co vše je čeká.

N

a dlouhých 43 dnů se jim domovem stal Resort Nová
Polana v Dolní Lomné. Byli jsme moc vděčni za to
rozhodnutí, které určitě nebylo jednoduché, a vážíme si
jejich pomoci v krizové situaci, ve které se ze dne na den
naše tiskárna ocitla.

Zamknięcie granicy z Polską zpowodowało
z godziny na godzinę naszej drukarni
oraz naszym polskim współpracownikom
niemałe problemy. Niektórzy z nich
zdecydowali się rozwiązać daną sytuację
zamieszkaniem na jakiś czas w Czechach.
Nie wiedząc, na jak długo to będzie,
jak długo będą bez swoich bliskich i co
wszystko ich czeka.

R

estort Nová Polana w Dolnej Łomnej stał się ich
nowym domem na długich 43 dni. Byliśmy bardzo
wdzięczni za tę decyzję, która na pewno nie była łatwa,
i bardzo doceniamy ich pomocy w sytuacji kryzysowej,
w której nasza drukarnia znalazła się z dnia na dzień.

Na pocity poté, co jsou zpět v domácím prostředí, jsme
se zeptali paní Anny Katarzyny Moskały, paní Sylwii
Małgorzaty Adamczyk a pana Romana Wojackiego.

Spytaliśmy się pani Anny Katarzyny Moskały, pani Sylwii
Małgorzaty Adamczyk oraz pana Romana Wojackiego na
uczucia po tym, co już są zpowrotem w domu.

1. Proč jste se rozhodli opustit své domovy
a na předem neurčený čas se zabydlet v ČR?

1. Dlaczego zdecydowaliście się wyjść z domu
i na z góry nieokreślony czas zamieszkać
w Czechach?

SA: Rozhodla jsem se pro tento krok, protože mi záleželo
na práci.
RW: Několikrát v životě jsem jel do zahraničí. Důvod?
Myšlenka, abych nepřišel o práci.
AM: Z pocitu zodpovědnosti za možnost kariérního
postupu, jsem se rozhodla na oplátku pomoci ﬁrmě
v této nelehké situaci. Tiskárna už nejednou prokázala, že
pečuje o své zaměstnance, takže jsem neměla obavy, že
v tom zůstaneme sami. K rozhodnutí mi pomohl také ten
fakt, že jsem si s sebou mohla vzít dceru. Díky vedení byla
vybavena veškerými technologiemi k tomu, aby se mohla
dál vzdělávat a pokračovat ve studiu. Takže jsme se mohli
pouze sbalit a odjet.
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SA: Zdecydowałam się na ten krok, ponieważ zależało mi
na pracy.
RW: Kilka razy w życiu wyjeżdżałem za granicę. Decyzja?
Myśl, żeby nie stracić pracy.

AM: W poczuciu odpowiedzialności za dane mi zaufanie
przez ﬁrmę w możliwości awansu postanowiłam się
zrewanżować i pomóc w tej trudnej sytuacji. Firma
udowodniła już więcej razy, że dba o pracowników, więc
nie było obaw, że zostaniemy pozostawieni sami sobie.
Do podjęcia decyzji ułatwił mi fakt, iż mogłam zabrać
córkę ze sobą. Została ona zaopatrzona przez szefowstwo
we wszelkie potrzebne akcesorie do rozwoju nauki. Więc
nie zostało nam nic innego, jak spakować się i wyjechać.
Finidrak

2. Co bylo pro vás nejtěžší?

2. Co było dla was najtrudniejsze?

RW: Vědomí a pohled na to, že domů je to jen pár
kilometrů a že nás dělí jenom most a řeka.

RW: Myśl i widok, że do domu jest tylko parę kilometrów,
że dzieli nas tylko most i rzeka.

AM: Určitě odloučení od rodiny. Náročné byly také
večery, protože jsme celou dobu sledovali situaci v celé
zemi. Denně jsme čekali na zprávu, kdy se budeme moci
vrátit domů.

AM: Napewno rozłąka z rodziną. Przytłaczające były też
wieczory, ponieważ cały czas śledziliśmy sytuację w całym
kraju. Codziennie czekaliśmy na informacje, kiedy
będziemy mogli wrócić do domu.

3. Na druhou stranu, bylo něco pozitivního
v tomto náročném období, kdy jste byli
odloučeni od svých rodin? Pokud ano, co to
bylo?

3. Z drugiej strony, było coś pozytywnego
w tym trudnym okresie, kiedy byliście
oddzieloni od swoich najbliższych, swoich
rodzin? Jeżeli tak, to, co to było?

RW: Práce se super lidmi, po návratu z práce do resortu
Nová Polana odpočinek v tichu, klidu, svěžím horském
vzduchu a také procházky po horách.

RW: Praca ze super ludźmi, po powrocie z pracy do
resortu Nová Polana odpoczynek w ciszy, spokoju,
świeżym górskim powietrzu oraz spacery po górach.

AM: Teď si myslím, že celý pobyt na Polaně byl pozitivní.
Vážila jsem si všeho, co jsem do té doby denně měla,
obyčejné věci, domov, procházky, zkrátka být u sebe.
Neoceníme to, dokud to neztratíme. Pan Drahoš nám
velmi vyšel vstříc, dal nám více, než jsme mohli očekávat.
Nejdůležitější bylo teplé slovo, péče, a to nás motivovalo
k dalším stráveným dnům na Polaně. Resort Nová
Polana v Dolní Lomné má velmi pěkné okolí a z krásy
přírody jsme čerpali nové síly. Pěší výlety, ohniště nebo
seznámení se s pozitivními lidmi, se kterými jsme se
rovněž sžili. Bylo to velké dobrodružství, na které nikdy
nezapomenu.

AM: Teraz myślę, że pozytywny był cały pobyt na
Polanie. Doceniłam wszystko to, co miałam na co dzień,
zwykłe rzeczy, dom, spacery, bycie poprostu u siebie.
Nie doceniamy tego, dopóki tego nie stracimy. Pan
Drahoš stanął na wysokości zadania, dał nam więcej,
niż mogliśmy się spodziewać. Najważniejsze było
dobre słowo, opieka, co motywowało nas do dalszych
spędzonych dni pobytu na Polanie. Resort Nowa Polana
w Dolnej Łomnej to piękna okolica, gdzie korzystaliśmy
dowoli z uroków natury. Piesze wycieczki, ognisko,
poznaliśmy tam też pozytywnie zakręconych osób, gdzie
wspólnie się integrowaliśmy. Była to wielka przygoda,
której nie da się zapomnieć.

SA: Nejtěžší pro mě bylo odloučení od rodiny a nevědomí
o tom, kdy se k nim vrátím.

SA: Celé to náročné období jsem strávila s dcerkou
a vzájemně jsme se podporovaly. To nás ještě více semklo
a sblížilo.
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SA: Najtrudniejsza była dla mnie rozłąka z rodziną
i niewiedza, kiedy do tej rodziny wrócę.

SA: Cały ten trudny czas spędziłam z córką i wspierałyśmy
się nawzajem, co napewno jeszcze bardziej nas do siebie
zbliżyło.
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Šárka Adamčíková
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Kukátkem

Změna
mobilního
operátora

Vítáme nové kolegy,
kterým v uplynulých měsících
skončila zkušební doba.

Bernadeta Szoblik
dělník ve výrobě

Jak jste
spokojeni

How satisfied
you are

V únoru přijel do Česka další pár z Filipín,
uvítali jsme u nás manželé Tapot.
Zeptali jsme se jich, jak jsou ve FINIDRu
spokojeni.

In February another couple from the
Philippines came to the Czech Republic and we
have welcomed the Tapot couple here. We asked
them how satisfied they were here in FINIDR.

Už jste viděli náš nový web?

V

průběhu měsíce dubna jsme
kompletně se všemi telefonními
čísly přešli
mobilnímu
Najdete
tamk novému
mimo jiné
i náš
operátorovi.
FINIDRAK
v elektronické verzi.
Tato změna znamenala
rozdat
Prohlédnout
si ho můžete
na a vyměnit u všech uživatelů SIM kartu
v mobilech. Výměnu SIMek nám
trochu zkomplikovala karanténa,
nicméně i přes tento „menší problém“, jsme vše úspěšně zvládli.

www.FINIDR.cz
Anna Ewelina Cholewik
strojník ve výrobě

Květa Poloková
pomocník v předtiskové kontrole

Jaké výhody jsme získali?
 levnější tarify pro neomezenku
 levnější volání
 změnu pokrytí signálem
 více dat v ceně, případně
levnější data

Kishie Tampis Tapot

„FINIDR je pro nás dobrým místem pro práci a naši
kolegové se nám snaží pomáhat. I když jsou potíže
s jazykem, snaží se nás co nejlépe učit. Líbí se nám tady
v okolí Českého Těšína, je to klidné místo, podobné tomu,
na co jsme zvyklí na Filipínách.”

Jhonas Tadlip Tapot

„Jsme moc vděční společnosti FINIDR, a zejména lidem
okolo nás. Všichni jsou velmi milí a snaží se nám pomoci.”

Přejeme vám, ať se vám u nás líbí a mnoho pracovních úspěchů. Rádi bychom také poděkovali
našim zaměstnancům za vřelé přijetí, vstřícnost,
ochotu spolupracovat a pomáhat, za snahu
dorozumět se a komunikovat alespoň částečně
v cizím jazyce.
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Kishie Tampis Tapot

 výstavbu vysílače mobilního
signálu ve FINIDRu

„For us FINIDR is a good place to work and our colleagues
are trying to help us. Even if there are diﬃculties with
language, they are trying their best to teach us. We like the
place here around Český Těšín, it´s peaceful and calm place,
similar to what we are used to in Philippines.”

Helena Palovská
strojník ve výrobě

Agnieszka Dominika Badura
strojník ve výrobě

Dominik Samuel Mikrut
manipulant ve výrobě

Lucjan Edward Pfeifer
tiskař

Jestliže se chcete dozvědět o nových
tarifech více, navštivte IT oddělení.

Jhonas Tadlip Tapot

“We are so thankful to the company, and specially to the
people around. There are all very nice and trying to help us.”

We wish you good luck and success at work.
We would like to thank also our employees
for a warm welcome, helpfulness, willingness
to cooperate and help, for the eﬀort to
communicate at least partly in a foreign
language.
Finidrak
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Pět otázek pro

1. Jak trávíš nejraději svůj volný čas?

1. Čteš ráda knížky?

Nejraději jsem se svou rodinou a v posledních
měsících s mým vnukem Dominičkem a malou Májou
od mých přátel.

Ráda čtu knihy. Knihy jsou pro mě „domovem“.
Ráda se k nim vracím a vážím si jich.

2. Co nejraději vaříš?

Vaření mám velice ráda, proto všechna jídla.

2. Co nejbláznivějšího jsi v životě udělala?

Až na to, že jsem se stala svědkem porodu svého
vnuka, tak asi nejvíce bláznivá byla jízda na sjezdovce
z Javorového po zadku.

3. Co by sis vzala s sebou na pustý ostrov?

Vzala bych s sebou tyto věci: deku, oheň, knihu, papír
a psací potřeby. Měla bych konečně spoustu času
na napsání své knihy.

3. Máš nějaké životní motto?

Já osobně jich mám spoustu, ale hlavní mo�o zní:
„Úsměv nevyřeší tvoje trable, ale naštve tolik lidí, že
stojí za to si ho udržet.“ Divili byste se, jak to funguje.

4. Čím bys chtěla být, kdyby ses znovu
narodila?

Pokud bych měla být člověkem, určitě bych se chtěla
narodit znovu jen s větší odvahou a sebevědomím.
A kdybych si měla vybrat zvíře, byl by to orel. Měla
bych rozhled nad širým světem a uměla bych létat.

4. Co tě dokáže rozesmát a naopak vytočit?

Kateřiny Vozábové
strojnice ve výrobě

se zeptala
Pavlína Aghová

Udělat mi úsměv na tváři umí přátelé, rodina
a všichni dobří lidé. Ale vytočit mě dokáží lidé,
co si myslí, že jsou něco víc a mají vysoké ego.

Evy Kycové
předačky na ručních pracích

5. Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo?

se zeptala
Valentina

Mám spoustu oblíbených jídel, ale mezi první
patří to nejznámější, a to je vepřo, knedlo, zelo.

5. Které zvířátko máš nejraději?

Má odpověď by zněla mých 6 upírů, co mám doma
(mám na mysli mé děti a vnuka), ale jinak mám ráda
všechna zvířátka.

dělnice na ručních pracích

1. Čím jsi chtěla být, když jsi byla malá?

Jako každá holčička jsem chtěla být princeznou, ale ve škole
se mi líbilo dělat v gastronomii a cestovním ruchu. Školu jsem
vystudovala a včetně školní praxe jsem v oboru pracovala 14 let.

1. Kam by ses ráda podívala?

Ráda bych se podívala do země mimo
Evropu, přesněji do Číny.

2. Jaký adrenalinový sport bys chtěla vyzkoušet?

Kdysi mě lákalo sjet pořádný alpský kopec na lyžích, ale po
úrazu jsem rychle změnila pohled na věc a jsem ráda, že jsem
živá a zdravá. Od té doby nelyžuji. Adrenalinové sporty
nevyhledávám, ale obdivuji ty, co mají odvahu.

2. Co bys udělala, kdyby jsi vyhrála?
Podle toho, kolik bych vyhrála a co bych
vyhrála.

3. Chodíš ráda do přírody?

Nejraději pracuji na zahrádce, aby vypadala
co nejlépe.

Velmi ráda. Adoptovali jsme si pejska a ten procházky přímo
miluje. Chodíme s ním každý den. Příroda je nejkrásnější
na jaře, když stromy, keře a kytky kvetou.

4. Jaké máš oblíbené jídlo?

4. Máš nějaký sen?

3. Co ráda děláš ve volném čase?

Všichni mají nějaký sen a mně se sny plní. Nejsem náročný člověk,
ale musíme pro to udělat maximum. Doma s rodinou na tom
pracujeme a jeden je skoro na dosah ruky. Ale můj největší sen
je o tom, aby nám dlouho sloužilo zdraví.

Nejvíce mi chutnají slovenské halušky.

5. Jakou posloucháš hudbu?

Nejraději mám rock, ale i vše, co se
dá poslouchat.
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Valentiny Kančiové
strojnice ve výrobě

5. Chtěla bys být závodník Formule 1?

se zeptala
Kateřina

V žádném případě. Tento druh adrenalinu mě neláká. Autem
jezdím ráda, ale pomalu, protože ráda koukám po okolí,
což by ve formuli nešlo.
Finidrak
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Kateřiny Morcinkové
strojnice ve výrobě

se zeptala
Eva
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Strom života
FINIDRu...
Blahopřejeme k jubileu
Vladislava Beneszová, referent administrativy
Lucie Bílková, dělník úklidu
Jaroslava Břusková, dělník ve výrobě
Pavlína Filipcová, referent zákaznického servisu
Marek Haltof, tiskař
Patryk Krzysztof Heller, tiskař
Jan Hemmer, referent dopravy
Markéta Kubičková, vedoucí oddělení kvality
Anna Leokadia Ogierman, dělník ve výrobě
Mikuláš Pelech, manipulant ve výrobě
Jana Sikorová, dělník ve výrobě
Rudolf Skorka, ostraha majetku
Šimon Skotnica, týmový strojník ve výrobě
Roman Stysinski, tiskař
Iveta Špaková, fakturantka
Kateřina Vozábová, strojník ve výrobě

Iveta Špaková
fakturantka

Debora
otec Dominik Moržol

Dorian
maminka Gabriela Martynková

Jaroslava Břusková
dělník ve výrobě

Hanna
maminka Izabela Cziommer

Joanna
maminka Eva Kostková

Josef Mašek
ostraha majetku

Alžběta
maminka Michaela Vadovská

Anna
maminka Andrea Siudová (Lancová)

Jsou tady s námi
Jana Nováková, technolog tisku
Bronislav Kantor, vedoucí zásobování
Maryla Adamčíková, vedoucí personálního oddělení
Jiří Fober, koordinátor preﬂightu
Martin Gomola, zástupce vedoucího prepress studia
Eliška Chlebusová, dělník ve výrobě
Tomáš Klučka, referent informatiky junior
Josef Mašek, ostraha majetku
Vladimír Vlk, dispečer výroby
Šárka Adamčíková, personální specialista - nábor
Tomáš Adamský, plánovač výroby
Marcela Banszelová, dělník ve výrobě
Olga Juřicová, strojník ve výrobě
Petr Koval, tiskař
Tereza Malinová, dělník ve výrobě
Martin Morawiec, mechanik opravář a seřizovač strojů
Dominik Moržol, týmový strojník ve výrobě
Miloš Vodička, operátor na CTP
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25 let
20 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
10 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let

...rosteme díky Vám!
Rudolf Skorka
ostraha majetku

Filip
maminka Jana Kretschmer
Finidrak
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tudy z nudy

Lenka Sekula

Orlické hory

Pro rodiny s dětmi je zde dětský zábavní park, kde se menší
děti určitě vyřádí v Mamutíkově vodním parku, Lesním
zážitkovém parku nebo v Pískovém parku.
Větší děti i dospělé zaujme Mamutí horská dráha, kde vás
čeká 3km adrenalinová jízda lesním terénem i na otevřených pláních, a dále také lanový park, kde si vyberte z 5 tras
různých obtížností. Můžete si také vyzkoušet adrenalinový
okruh s lanovými přejezdy. Před tím, než se vydáte do
výšin, vám instruktoři vše vysvětlí a vyzkoušíte si pohyb
v lanovém parku nanečisto na zkušebním okruhu
(trenažér).

Letošní léto bude určitě pro mnoho z nás jiné než ty ostatní. Brali jsme jako přirozenou
věc, že za letním odpočinkem vyrážíme do dalekých krajů. Současná situace, která nám
zkomplikovala cestování do zahraničí, ale může být naopak skvělým impulzem k tomu,
abychom znovu objevovali a prozkoumávali krásy českých luhů a hájů.

V

tomto díle „Tudy z nudy“ bych vám ráda, alespoň částečně, přiblížila krásy Orlických hor. Jako první návštěvní tip bych uvedla pohraniční vesničku Neratov, která ještě
před pár lety řešila problém s vysidlováním a nedostatkem
obyvatel. Místní farář nechal opravit kostel Nanebevzetí Panny Marie, který se stal vyhledávaným turistickým
a poutním místem, a je unikátní svou skleněnou střechou.
Kostel má neopakovatelnou atmosféru a konají se zde
koncerty nebo výstavy. Z osobní zkušenosti musím říct, že
zážitek z takovéto akce je velmi silný. Farář také ve vesničce vybudoval komunitu, která pomáhá hendikepovaným

Ať už hledáte odpočinek nebo aktivní dovolenou,
věřím, že Orlické hory vás určitě nezklamou
a najdete tady i to, co jste vůbec nečekali…

skalní útvar vhodný i k lezení, ale není výjimkou, že při
toulkách lesem objevíte nějaký zapomenutý bunkr nebo
dělostřeleckou věž. Za návštěvu určitě stojí například tvrz
Bouda, která se nachází v obci Těchonín. Pokud zrovna nejste fanouškem vojenské historie, určitě budete ohromeni
rozsáhlostí podzemních komplexů, které se rozkládají pod
místními lesy. Na komentovanou prohlídku si ale pro jistotu
vezměte teplé oblečení. V podzemních chodbách bývá
průměrná teplota i v parném létě okolo 6 °C.

lidem a dětem bez rodin. Mají zde své komunitní zahrádky,
krámky nebo například také zlatnictví. Okolo Neratova vede
spousta cyklostezek a pěších turistických tras, takže i milovníci aktivního pohybu budou spokojeni.

Pokud vám nevadí turisticky frekventovanější místa, určitě
se vám bude líbit v obci Dolní Morava, která se v průběhu
posledních let stala takovým střediskem v „alpském“ stylu.
Nejznámějším lákadlem Dolní Moravy je stezka v oblacích,
na kterou se můžete vydat buďto lanovkou, nebo využít
jednu z pěti různých tras, ať už pěšky či na kole. Dechberoucí výhledy jsou ale opravdu pouze pro ty, kteří nemají
strach z výšek.

Naší každodenní součástí se stala rouška. Pomalu jsme si zvykli na její přítomnost,
na nutnost denně ji dezinfikovat - čistit, prát a přežehlit a hlavně ji pravidelně měnit.

Nosit roušku není ostuda. S heslem „moje rouška chrání tebe,
tvoje rouška chrání mě“ žilo nejen celé Česko, ale také naše
tiskárna. Ukažte tu svou roušku, ať už tu, kterou nosíte, nebo
jste šili pro někoho jiného nebo tu, kterou jste dostali. Zajímá
nás, která je pro vás ta „nej rouška“.
Svůj snímek nám pošlete nejpozději do 31. července 2020
na adresu madamcikova@ﬁnidr.cz, případně osobně doručte
na sekretariát.

Na kole můžete z Neratova dojet také do městečka Žamberk,
který je památkovou zónou. Najdete zde Muzeum starých
strojů a technologií, Městské muzeum nebo rodný domek
Prokopa Diviše. V letních měsících je příhodné si ze Žamberku
udělat výlet ještě na přehradní nádrž Pastviny.

Pravidla soutěže:

 zapojit se mohou všichni zaměstnanci naší tiskárny
 za osobu lze zaslat maximálně 3 snímky
 zasláním fotografií udělujete souhlas s jejich prezentací

Kamkoliv se v Orlických horách vydáte do lesa, neuděláte
chybu. Jako milovník „našich“ Beskyd jsem byla překvapená, jak odlišná je atmosféra v těchto horách. Nejenže
každou chvíli narazíte na nějaký velký kámen nebo přímo
28

Nová fotosoutěž: „Nej rouška“

Můžete se těšit na zajímavé ceny!
Finidrak

2/2020

29

na konec

Kateřina Misiarzová

Rozpalte gril!
Začínají prázdniny a s nimi teplé letní dny
a příjemné podvečery. Z kuchyní se všichni
přesouváme na prosluněné terasy a zahrady.
Grilovací sezona je v plném proudu. Rozhodně si
toto báječné období plné zábavy v kruhu našich
nejbližších a přátel nenechme ujít.
Na rozpáleném roštu to samozřejmě sluší
kvalitním masíčkům. Zkusme však popustit uzdu
své fantazii a vyzkoušejme také něco netradičního.

Můžeme podávat jako přílohu
k masům, salátům nebo jako
malou chuťovku.

(4 porce)

Grilování avokáda je neuvěřitelně jednoduché
a jeho chuť je dokonalá, jelikož dužina teplem
povolí a zvláční.
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Tento zajímavý a jednoduchý předkrm
perfektně nastartuje naše chuťové buňky.
1 meloun cantaloupe
50 ml olivového oleje + na potření grilu
1 okurka
1 balení rukoly
šťáva z půlky citronu
150 g sýru Feta
sůl a čerstvě mletý pepř
eloun rozpůlíme a nakrájíme na
plátky. Gril lehce potřeme olivovým
olejem a meloun na něm grilujeme tři minuty z každé strany. Z okurky škrabkou vytvarujeme široké nudle. Vložíme do mísy,
přidáme rukolu, zakápneme olivovým
olejem, šťávou z citronu a promícháme.
Na talíři posypeme fetou, opepříme a podáváme s melounem. Grilovaný meloun
dostane říz, pokud jej před grilováním
jemně pokapeme trochou chilli.

Přibližně stejně velké jahody
napíchneme na delší větvičky
rozmarýnu a pár minut grilujeme.

100 g sýru Halloumi
100 g cherry rajčat
hrst bazalky
1 stroužek česneku
4 lžíce olivového oleje
2 avokáda

GRILOVANÝ MELOUN (4 porce)
S RUKOLOVÝM SALÁTEM

3 dcl vody, 1 citron
1 menší vodní meloun
Stačí rozmixovat, přelít do sklenic
a nechat v lednici vychladit.
Nápoj můžeme dozdobit
lístky čerstvé máty.

M

JAHODY
NA GRILU

GRILOVANÉ AVOKÁDO

MELOUNOVÉ
OSVĚŽENÍ

H

alloumi nakrájíme na plátky
a opečeme na grilu, rajčata
ogrilujeme vcelku. Opečené halloumi
nakrájíme na kostičky. Bazalku
rozmixujeme s česnekem a olivovým
olejem na dresink. Avokádo podélně
rozkrojíme a vyndáme pecku. Na
řezu lehce potřeme olivovým olejem,
položíme řeznou stranou na gril a zhruba
pět minut ogrilujeme. Naplníme
opečenými rajčaty a nakrájeným halloumi
a pokapeme bazalkovým dresinkem.

Finidrak

SANGRIA

(4 porce)

Tento ikonický španělský koktejl je pro
letní party doslova stvořený. Španělé na
dodržování surovin a poměrů nijak nelpí,
udělat si proto můžeme klidně vlastní
verzi.
4 pomeranče
1 citron
2 nektarinky
70 ml červeného vína
cukr

V

ymačkáme šťávu ze 3 pomerančů
a nalijeme do džbánku. Citron a zbylý
pomeranč dobře omyjeme a nakrájíme
na plátky. Nektarinky nakrájíme na
kostky. Všechno ovoce přesuneme do
džbánku a zalijeme červeným vínem.
Promícháme a podle chuti přisladíme.
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