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Je to plátno, nebo ne?!
Na první pohled to vypadá jako plátno.
Ovšem, zdání klame.
Jedná se o Surbalin, tedy papír,
připomínající svou strukturou plátno.
A aby toho nebylo málo, součástí je
i reliéfní ražba a digiořízka.
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Stanovení cíle je prvním krokem,
pak je potřeba stanovit si cestu,
jak se k tomuto cíli dostaneme.
Přestože to zní docela jednoduše,
pro mnoho z nás, našich rodin, ale
také pro mnoho firem, to není vůbec
jednoduchá věc. Ke stanovenému cíli
totiž existuje mnoho překážek, jak
na cestě, tak i v nás samotných, které
mohou způsobit, že nemusíme uspět.
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Vážení spolupracovníci,
na světě asi nepotkám nikoho,
kdo by na otázku „chcete se mít
v budoucnosti lépe“ odpověděl „ne“
nebo dokonce „v žádném případě ne“.
Důležité je si však uvědomit, co to
vlastně znamená „mít se lépe“.
Každý z nás je jedinečný, má své sny
a touhy. K čemu chci ale dojít je to,
aby se každý zamyslel nad tím, jak by
chtěl, aby vypadala jeho budoucnost.
Odpovědět si na otázku, k čemu se
chci dopracovat a jaký je můj cíl.

I v této nelehké době jsem se rozhodl
realizovat klíčové investice, ať už
v podobě výstavby nové haly nebo
pořízením nejvýkonnějších tiskových
strojů na světě, které by nám měly
zajistit lepší budoucnost.
Věřím v naší strategii a cestu,
po které jdeme. Chci s vámi dále
tvořit úspěšnou budoucnost. Jsem
přesvědčen, že se nám to daří a bude
dařit dál.
Přeji vám krásný podzim a také vám
přeji, aby se i vaše sny postupně staly
skutečností.
Váš Jarek Drahoš

Nový kvíz a výhodnocení z minula
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FINIDR je společensky
zodpovědná firma

Foto: Lukáš Duspiva

Děkujeme
za výpomoc
Společenská zodpovědnost firem (CSR) se čím dál
tím více stává nepřehlédnutelným pojmem v řízení
firmy. Je vnímána a hodnocena jako dobrovolné úsilí
podnikatelských subjektů, které přesahuje dodržování
kvalitativních standardů a právních předpisů souvisejících
s podnikatelskou činností a aktivitami firmy.

DRUPA přijela k nám
V polovině září se za přísných hygienických opatření sjelo do FINIDRu přes 40 hostů
z předních tiskáren v České republice. Tiskárna FINIDR a společnost Heidelberg
Praha uspořádali Drupu - tiskařskou show v Českém Těšíně! Drupa je největší výstava
tiskových zařízení na světě, kterou pořádá každé čtyři roky německý Messe Düsseldorf.
Slovo „drupa“ je složeno ze dvou německých slov druck (tisk) a papier (papír).

F

INIDR jako první v Evropě investoval tento rok do nových
tiskových strojů nejnovější generace Heidelberg. Tyto
novinky, které měly být představeny na letošní Drupě
v Düsseldorfu, museli všichni tiskařští fajnšmekři vidět.
Úvodní slovo tohoto výjimečného eventu patřilo majiteli
tiskárny Jaroslavu Drahošovi a jednateli Heidelbergu Praha
Martinu Prouzovi. Nové technologie Heidelbergu představil zajímavou odbornou prezentací vedoucí obchodního
oddělení Jaroslav Švejda. Ve výrobě na návštěvníky čekala
světová premiéra tiskových strojů Speedmaster XL generace 2020. Speedmastery nové generace jsou vybaveny
řadou inteligentních funkcí a jejich úlohou je zjednodušit
4
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a zefektivnit práci tiskařů a zvýšit produktivitu. Naši tiskaři
ukázali nejmodernější tiskařské stroje v plné síle a ohromili
nejednoho účastníka. V další výrobní části byl představen
robot P-Stacker (skládající pofalcované složky na paletu),
skládací zařízení Stahlfolder a automatický paletový nakladač k osvitovým CtP zařízením Suprasetter, který usnadňuje
obsluze manipulaci s deskami. Nakonec přišlo na řadu
překvapení Heidelbergu – dort ve tvaru nejnovější osmibarevky s familiérním názvem „Heidelberg Cakemaster“.

INIDR získal svojí první certifikaci v oblasti CSR od renomované společnosti
Ecovadis před třemi lety. Tento rok jsme v rámci opětovného hodnocení
obhájili stříbrnou pozici. Naše tiskárna patří v celkovém hodnocení mezi
TOP 11 % firem v oblasti polygrafie, které v tomto roce Ecovadis hodnotil.
Další hodnocení naší činnosti bylo v segmentu životního prostředí, pracovních a lidských práv, podnikatelské etiky a udržitelného rozvoje. Certifikace
rovněž přinesla i doporučení pro zlepšení aktivit a postupů, které posílí
společenskou zodpovědnost FINIDRu.

Ve druhé polovině července nás již
potřetí navštívili kluci s poruchou
autistického spektra ze spolku
ADAM (autistické děti a my, z.s.).
Z původního jednoho týdne v roce
2019 u nás letos pracovali dva týdny,
navíc poprvé to bylo bez asistenta
a zvládli to skvěle.
Děkujeme za výpomoc na ručních
pracích a těšíme se opět příště.

Certifikace CSR je významnou konkurenční výhodou v byznyse. Právě firmy
se zodpovědným přístupem ke svému regionu, obchodním partnerům a zaměstnancům, ale i prostředí, ve kterém podnikají, mohou vytvořit podmínky
pro úspěšné a korektní podnikání.

Detailněji představíme naše nové tiskařské stroje v dalším
vydání firemního zpravodaje.
Finidrak
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rozhovor

Text: Maryla Adamčíková, Žaneta Lacková | Foto: Lukáš Duspiva

Mám raději
zvídavé
lidi

„Papír je živý.“

Dvakrát vstoupila do jedné řeky
a nelituje. Paní Žaneta Lacková
je odborníkem na skládací
stroje a také od letošního roku
lektorem pro nováčky na tomto
procesu. Jak hodnotí práci ve
FINIDRu a v pražské tiskárně,
kde si na čas odskočila nebo jaké
jsou její záliby, to vše si můžete
přečíst v dnešním rozhovoru.

6

Finidrak

3/2020

7

rozhovor

Paní Žaneto, vaše pozice se jmenuje strojník ve výrobě – lektor, můžete čtenářům přiblížit, o co jde?

Jde o to, zaučit nové přicházející kolegy práci na skládacím
stroji. Říct jim, co je to arch, co je to knižní složka, protože
jsou to lidé zvenčí a nemají většinou ponětí o polygrafii,
natož o skládání. Kolikrát s nimi procházím znovu celou
výrobu, aby věděli, co se s archem děje dál, jak vlastně
kniha vzniká. Mám raději zvídavé lidi. Když nováčka naučím
hrubé základy, tak pak se specializujeme na stroj, přímo na
danou skládačku, na které bude nový člověk skládat. Má
šanci učit se celé tři měsíce. Někteří jsou šikovní a stačí jim
měsíc a půl. V případě, že tady není žádný nový kolega, tak
chodím pomáhat i těm služebně starším spolupracovníkům,
protože žádný učený z nebe nespadl, ale i já od nich sbírám
zkušenosti, ne jenom dávám. Vzájemně si tak pomáháme.

Od kdy jste lektor?
Od letošního ledna.

Proč zrovna na skládačkách máme lektora a jinde
zatím ne?

Protože každá skládačka, i když je to MBO, má svá specifika
a chce něco jiného. Některá chce více vzduchu, některá
méně, jiná chce posunout pravítko u nastavení. To není tím,
že by byly stroje pokažené. Ale tím, jak se pořád hýbou,
se na stroji mění parametry a je třeba je doseřídit. Papír je
živý. Vše se v mašině hýbe jinak, není to prostě dané. Člověk musí hodně dlouho špekulovat, než to sedne a vyjede
kvalitní arch.

A to všechno vy ovládáte?

Umím nastavit stroj, někdy mi seřízení trvá déle než obvykle, to například tehdy, když jsem u daného stroje už dlouho
nebyla.

Když je člověk strojník, tak pracuje sám se strojem, teď jako lektor musíte umět pracovat a komunikovat s lidmi, jak moc jiné to pro vás je?
Není to vůbec lehké. Každý člověk je jiný. Někdo je nemastný neslaný, než se vybarví. Někdy svými otázkami překvapí
i dlouholetý zaměstnanec.

Říkala jste, že máte ráda zvídavé lidi. O jaký typ
člověka jde?

Pasivní lidé jsou nezajímaví, ti zvídaví se ptají, mají nějaké
nápady, a i od laika může člověk získat nějaký impuls. Může
to vidět jinak, kdežto já už to vidím v jedné rovině.
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Vaše první působení ve FINIDRu bylo od října
2005, začínala jste na skládačkách?

Nastoupila jsem na ruční práce jako brigádník, pak jsem šla
k manželovi, který tady také kdysi pracoval, na závěs jako
obsluha stroje. Po dvou letech jsem požádala tehdejšího
mistra, že bych ráda zkusila práci na skládačkách. Táhlo
mě to, že pracuji „sama na sebe“, zmetky opravuji sama za
sebe. Když už něco mám spravovat, tak sama po sobě, a ne
po druhém. Na skládačkách jsem pracovala do roku 2010.

Co bylo pak?

Šla jsem to zkusit do Prahy. Manžel tam už nějakou dobu
působil, také v tiskárně, tak jsem šla za ním. Také jsem
pracovala na skládačkách. V roce 2014 jsem se vrátila zpět
do Českého Těšína.

Jak byste zhodnotila práci v pražské tiskárně?

Práce byla únavná tím, že byla nastavena směnnost krátký
– dlouhý týden, 12 hod. směny. Jeden týden máte dva dny
volna a další týden čtyři dny volna. Když byly nemocenské,
tak jsem v práci zastupovala a měla jsem pocit, že jsem tam
pořád. Ve FINIDRu člověk taky rád zastoupí, ale směny jsou
postavené jinak.

Proč jste se chtěla vrátit zpět do FINIDRu?

Byla to moje první reakce. Vůbec mě nenapadlo hledat
práci jinde nebo jít na pracák. První bylo: „Musím zavolat
do FINIDRu“. Připadala jsem si jak zatoulané dítě. Byla jsem
nesmírně vděčná Lidce Pniokové a Zbyškovi Novákovi, že
mě přijali zpět. A nelituji toho, jsem tady spokojená.

Paní Žaneto, jako lektor, odcházíte z práce s čistou
hlavou?

Ráda bych odcházela, ale někdy to nejde. Někdy se v noci
vzbudím, že jsem nepředala nějakou informaci nebo jsem
na něco zapomněla, prostě mám nějakou kontrolku v hlavě.
FINIDR to není, že odejdete z práce a je hotovo, ale přemýšlíte dál, třeba zrovna, když se nedaří, jestli by se to nedalo
vyzkoušet jinak. Řeší to všechny holky na skládačkách, jdou
si sednout na kafe a stejně mluví o práci.

je tam něco špatně. Robot to nepozná, zjistím to až na paletě. Navíc robotická ruka umí zatím odebírat 8 tisíc archů
za hodinu, my však chceme jet 12 tisíc archů za hodinu.
Uvidíme, jaký bude další vývoj.

Před nedávnem jste oslavila kulaté jubileum, co
pěkného jste si nadělila?

Manžel mi daroval vyhlídkový let letadlem pro dva. Ještě
jsem letadlem neletěla, nikdy. Nebojím se dopředu. Zatím
se těším. Máme vyhlídkový let nad Pálavou. Jinak jsem kulatiny oslavila s rodinou, s dcerou Kateřinou a její rodinkou,
synem Radkem a nejmladší dcerou Ivou.

Co ráda děláte ve volném čase?

Nejraději nic. Ale máme domek, takže na zahradě je práce
pořád dost. Ráda trávím čas se svou fenkou Jack Russel
teriéra, Crazy, která mě vždy objímá, když přijdu odkudkoliv.
Mám tři vnoučata, občas je vezmeme na výlet nebo volno
tráví s námi na zahradě, kde pak grilujeme.

V době, kdy děláme tento rozhovor, je před vámi
dovolená. Co plánujete?

Letos jedeme na Vranov, a chystáme se na Pernštejn.
Většinou se nijak nepřipravujeme. Přijedeme na místo,
podíváme se, co pěkného v okolí je a pak ta místa navštěvujeme. Velmi rádi jezdíváme na jižní Moravu. Vloni jsme
byli v Pasohlávkách, navštívili jsme Dívčí hrádek, také jsem
si řekla o výlet do Lednice a prolezli jsme jeskyně v Moravském krasu.

Babí léto už je u konce a podzim klepe na dveře,
ve FINIDRu máme hlavní sezónu, tak vám přeji
ať máte i do budoucna samé zvídavé nováčky na
skládačkách a ať se rychle zapracují.

Přeji sama sobě, ať vydrží co nejdéle a tu práci nevzdávají.

Děkuji za rozhovor.

* 1970

Znamení: lev
Vlastnost, kterou ocením u svých
spolupracovníků
ochota, upřímnost
Nejtěžší titul, který jsem jela byl
ten první
Mým oblíbeným místem je
jižní Morava
Nejšílenější věc, kterou jsem kdy udělala
úspěšně jsem otelila krávu

V dnešní době se stále častěji mluví o automatizaci, také u nás jsme vyzkoušeli kobota, robotickou
ruku, jak to vidíte vy?

Těším se na
dovolenou

Mě se ten robot líbí, vypadá to hezky, ale ty palety, to
vypadalo příšerně, to je jak nováček, který neví, jak to má
sklepnout a uložit. Když já vezmu balík do ruky, už cítím, že
Finidrak
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Text: Jaroslav Drahoš | Foto: Lukáš Duspiva

aktuálně

Měníme naše
pracovní prostředí

V letošním roce jsme jako první v Evropě instalovali nejvýkonnější
tiskové stroje na světě. Je to pro FINIDR a zároveň Český Těšín
významné prvenství, které také potvrzuje naše postavení v Evropě.
Stejně, jako při minulé krizi, jsme se rozhodli investovat.
Stavíme novou halu a děláme další kroky,
které nám mají zajistit lepší budoucnost.
pokračování na další straně  
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Jaroslav Drahoš

Jsem hrdý na tým, který vedu

Tento tým tvoří každý z vás a také každý z vás jednotlivě
ovlivňuje svou prací a přístupem výsledek FINIDRu.
Výroba knih je náročná, ale krásná a voňavá. Zároveň je
podnikání v tomto oboru skvělé v tom, že každou zakázku si
musíme zasloužit díky kvalitě naší práce, termínům a ceně,
kterou naše tiskárna svým zákazníkům nabízí.
To, co je podle mě klíčové a co nás odlišuje od řady podobných tiskáren je to, že se zároveň snažíme chovat v podnikání zodpovědně. Udržitelný rozvoj, ekologická výroba,
ergonomie, případně atraktivní pracovní prostředí jsou
nyní aktuální témata pro mnoho firem. Ne všem se ale daří
naplňovat cíle v těchto oblastech dle svých představ.
Rád bych se nyní dotknul dvou oblastí, ve kterých se nám
podařilo opět ujít zase další kus cesty.
Každý z nás tráví nemalou část svého života v práci. Proto je
také velmi důležité, v jakém prostředí pracujeme. Na jakých
strojích pracujeme, jaké používáme pracovní pomůcky a jak
nám tyto pomůcky pomáhají v práci.

Postupně, společně s oddělením průmyslového inženýrství,
sledujeme proces po procesu, hledáme nové a moderní
technologie a zařízení, které nám mohou usnadnit práci.
Je spousta kroků, které se nám daří společně realizovat
a spoustu kroků, které máme ještě před sebou.

V rekordně krátkém čase se nám povedlo
uvést do provozu mnoho skvělých věcí:
 elektrické nůžkové vozíky pro lepší manipulaci
obsluhy strojů
 klimatizace haly B
 venkovní altán pro naše zaměstnance
 nový design průchodu do výroby a nápisy ve výrobě
 změna vzhledu haly A a B

Zmieniamy nasze
środowisko pracy
W tym roku jako pierwsi w Europie zainstalowaliśmy najbardziej wydajne
na świecie maszyny drukarskie. Jest to ważne pierwszeństwo dla FINIDRu,
ale także dla Czeskiego Cieszyna, które potwierdza również naszą pozycję
w Europie. Tak samo jak podczas ostatniego kryzysu, zdecydowaliśmy się na
inwestycje. Budujemy nową halę i podejmujemy inne kroki, które zapewnią
nam lepszą przyszłość.

Pevně věřím, že budeme společně pečovat o nově
pořízené vybavení a prostory. Společně se postaráme,
aby nám tento stav vydržel co nejdéle. Přestože v této
oblasti u nás došlo k zásadním změnám, budeme se
touto tématikou i nadále zabývat a neustále hledat další
možnosti zlepšení.

Jestem dumny z zespołu, który prowadzę

Każdy z was jest częścią tego zespołu i także każdy z was
poprzez swoją pracę i podejście ma wpływ na wyniki
FINIDRu.

Produkcja książek jest trudna, ale piękna i pachnąca.
Działalność w tym sektorze jest także wspaniała, dzięki
temu, że na każde zlecenie musimy zasłużyć dzięki jakości
naszej pracy, terminom i cenie, które nasza drukarnia
oferuje swoim klientom.
To co według mnie jest kluczowe i co odróżnia nas
od szeregu podobnych drukarni, to nasze starania
odpowiedzialnych zachowań w działalności. Stały rozwój,
ekologiczna produkcja, ergonomia, ewentualnie atrakcyjne
środowisko pracy to teraz aktualne tematy dla wielu
firm. Nie wszystkim jednak udaje się osiągnąć cele w tych
dziedzinach, w ramach swoich wyobrażeń.
Chciałbym dotknąć dwóch obszarów, w których znów udało
nam się przejść spory kawałek drogi.
Każdy z nas spędza w pracy sporą część swojego życia.
Dlatego bardzo ważne jest, w jakim środowisku pracujemy.
Na jakich maszynach pracujemy, jakich narzędzi używamy
i jak nam one pomagają w pracy.
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Stopniowo, razem z działem inżynierii przemysłowej,
obsewujemy każdy proces, szukamy nowych
i nowoczesnych technologii i urządzeń, które mogą nam
ułatwić pracę. Jest wiele kroków, które udaje nam się
wspólnie realizować i wiele króków, które mamy jeszcze
przed sobą.

W rekordowo krótkim czasie udało
nam się wprowadzić do użytku mnóstwo
świetnych rozwiązań:
 elektryczne wózki nożycowe dla lepszej manipulacji
obsługi maszyn
 klimatyzacja hali B
 zewnętrzna altana dla naszych pracowników
 nowy design przejścia na produkcję i napisy
na produkcji
 zmiana wyglądu hali A i B

Wierzę, że będziemy wspólnie dbać o nowe sprzęty
i przestrzenie. Razem postaramy się, żeby ten stan
przetrwał jak najdłużej. Pomimo, że w tej dziedzinie
doszło u nas do zasadniczych zmian, będziemy się nadal
zajmować tym tematem i nieustannie szukać kolejnych
możliwości ulepszeń.
13

z tiskárny

Maryla Adamčíková

Dagmar Kempná

Proč děláme to,
co děláme?

Rozvíjíme naši
akademii

V minulém čísle Finidraku jsme si mohli přečíst
informace o rozšíření strojového parku ve firmě.
Jistě nikomu neuniklo, že oba tiskové stroje,
skládačka a CTP jsou CO2 neutrální stroje.

Foto: Lukáš Duspiva

Uhlíkově neutrální znamená,
že u daného produktu:
 jsou vypočítány všechny nevyhnutelné emise uhlíku
vytvořené během výroby
 a ty jsou následně vyvažovány prostřednictvím
certifikovaného projektu pro kompenzaci uhlíku
Takový výrobek pak dostane jedinečné označení (logo),
které umožňuje koncovým zákazníkům ho rozpoznat, a tím
se aktivně zapojit do ochrany životního prostředí.

V letošním roce jsme rozšířili odborná školení FINIDR Akademie
o témata Konfigurátor a Praktická personalistika.

Product footprint

P

ůvodní školení Kalkulace I. a Kalkulace II. byla nahrazena
Konfigurátorem, které školí Bohunka Otevřelová a které
jsme zahájili již v srpnu. Postupně budeme toto téma zdokonalovat, stejně jako se ještě stále zdokonaluje samotný
program. Plánujeme jej pak od ledna 2021 proškolit napříč
jednotlivými odděleními, která budou konfigurátor v praxi
denně využívat. Od května letošního roku vede školení
Praktické personalistiky a jejich denních nástrah z pohledu
vedoucích pracovníků Lenka Hlisnikovská. Zeptali jsme
se na zpětnou vazbu účastníků obou školení, jak hodnotí
přínos daného tématu v praxi:

Natálie Michalcová, referent zákaznického servisu

pro německý trh
„Abych lépe porozuměla své práci, měla jsem možnost
absolvovat několik daných témat adaptace, mezi které
patřil i program Konfigurátor. Toto školení vedla lektorka
Bohuslava Otevřelová, která mi vysvětlila, jak se pracuje
s tímto programem. Naučila jsem se kalkulovat zakázky,
protože tato činnost patří k denní rutině na pozici referenta
zákaznického servisu.“
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CO 2

Grzegorz Hansel, směnový mistr tisku

z tiskárny

Den otevřených
dveří pro mladé
tiskaře
Ještě před tím, než k nám na
praxi nastoupili žáci druhého
ročníku Albrechtovy střední
školy, jsme pro ně a jejich
rodiče zorganizovali den
otevřených dveří.

P

ři prezentaci se dozvěděli, jak to chodí
ve FINIDRu, jak bude probíhat praxe
a co všechno naše nové praktikanty čeká.
Poté se přesunuli na komentovanou
prohlídku výroby a prohlídli si to, jak se
u nás knížky vyrábějí a v jakém prostředí
se budou po dobu osmi týdnů pohybovat.
Jsme rádi, že jsme mohli přivítat nové
tváře a přejeme jim hodně pevné vůle
a štěstí.

Neutral

„Školení Praktické personalistiky hodnotím velice pozitivně, neboť práce s lidmi je opravdu velice pestrá. Příběhy
z praxe, které se u nás staly, byly zábavné, zarážející, ale
zároveň i poučné. Mohu bezezbytku podotknout, že šířka i
hloubka mých znalostí byla tímto obohacena.“

NC-CFM-015258
www.nepcon.net

Dagmar Kempná, vedoucí vstupní technologie

a kooperace
„Jsem ráda, že jsem dostala přehled o pracovně-právních
krocích z pohledu zaměstnavatele a o možnostech, jakým
způsobem se různé situace dají nebo správně mají řešit.
Mnoho praktických příkladů mě uvedlo do reality.“

Jan Sojka, mistr ve výrobě
„Základy v oblasti personalistiky jsem měl zmapované.
Toto školení bylo přínosem v tom, že byly jednotlivé body
rozvinuty do detailů s praktickými ukázkami. Tyto nové
poznatky mohu následně využít ve své každodenní praxi.“

Finidrak

To, že naše společnost přikládá velký význam produkci šetrné ke klimatu, dáváme najevo také tím, že u všech našich
tištěných výrobků vyrovnáváme uhlíkovou stopu. Ať už jsou
to propagační katalogy, reklamní bloky, letáky nebo kniha
vydaná k 25. výročí od založení tiskárny. Všimli jste si, že
i Finidrak, který držíte v ruce, nese logo CO2 neutral?

A jak to máte vy? Kolik výrobků neutrálních
vůči klimatu najdeme u vás doma?

Výběrem takto označených produktů totiž automaticky
podporujeme projekty zaměřené na zmírnění skleníkového efektu.
3/2020
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z tiskárny
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Jana Machová, Jakub Majetný

změnu v životě, jsme v oblasti JAK to udělat. V obou předchozích oblastech však nenajdeme dostatek síly a inspirace
k dlouhodobé změně. Bude to fungovat na chvíli. Cílená
a úspěšná změna může přijít v momentě, kdy si položíme
otázku PROČ.

Foto: Adobe Stock

Vím, že mnozí z nás se jí ve škole naučili nesnášet, ale tam
už nejsme. Toto PROČ by nám mělo pomoci dotknout se
našeho aktuálního záměru, smyslu, pro co se vlastně nyní
má smysl snažit.

Takže pojďme změnit JAK skloubit pracovní, rodinný a osobní život na PROČ se snažit ho skloubit. Možná nás napadnou rychlé vágní odpovědi: ,,To chce přece každý“, ,,Vždyť je
to normální“, nebo ,,Prostě se chci mít dobře a konečně se
vyspat“. Znovu. Ptejte se sami sebe alespoň pětkrát. Našim
cílem je najít jádro, jenž nám dodá jak energii, tak inspiraci.
Zkusíme to, dobře?“

Fit v duši
Rádi bychom vám na stránkách našeho zpravodaje pravidelně přinášeli krátké povídání
od psychologů Mgr. Jany Máchové a Mgr. Jakuba Majetného, a také zamyšlení nad
otázkami našeho běžného života, které aktuálně můžeme řešit a mohou nás trápit.

Těmi jsou například:
 psychohygiena aneb jak o sebe pečovat
 bolesti zad, hlavy, žaludku nebo kožní problémy,
odborně tzv. psychosomatika
 rodinné vztahy
 poruchy spánku a denní rytmus
 rovnováha mezi pracovním a osobním životem
 efektivita myšlení aneb jak na automatické negativní
myšlenky
Také vy budete mít možnost položit jakoukoliv otázku na
vybraná či jiná témata, která chcete řešit. Dnes začneme
tím, jak o sebe pečovat, abychom předcházeli následkům
v podobě různých neduhů, nemocí nebo poruch.
Psychohygiena nebo-li to, jak o sebe pečovat, nám pomáhá
rozvíjet dovednost pravidelné péče o naši duševní pohodu, a díky tomu pomáhá stabilizovat naši náladu a zvyšuje
16

V některých fázích života nám nabízí systém přímo řešení.
Představme si maminku na mateřské, její „proč“ je dítě –
výchova o něj, maximální péče. A často je to to hlavní, ne-li
jediné, co jí přináší radost. V ideálním případě nemusí řešit
další oblasti života. Nebo mladého muže na začátku kariéry
s jasným tahem na branku, chutí učit se nové a budovat
– pak jeho energie v práci nemá mezí. Cítíte za tím jejich
„proč“?

2

odolnost vůči stresu. Učí nás, jak předcházet psychosomatickým a psychickým nemocím. A v případě, že už nějaké
psychické obtíže nastaly, tak nám pomáhá je lépe zvládat.
Díky pravidelné psychohygieně tak posilujeme naši schopnost koncentrace na práci i odpočinek, upevňujeme naše
sociální vztahy a subjektivně se zvyšuje naše životní spokojenost. Součástí psychohygieny je zaměření se na životní
styl, pravidelný pohyb, relaxační a autoregulační cvičení
a správné hospodaření s časem.

Pokud se pokusím odpovědět na otázku „PROČ“, tak
chci, abych si užila dětství svých dětí, než mi vyletí
z hnízda a chci mít dobrý pocit, že s nimi trávím dostatek
času. Nechci za pár let vyhořet. Chci mít energii jak pro
svou rodinu, tak pro práci. Chci se zároveň o sebe postarat, abych tady byla pro své děti a jejich děti v dobré
fyzické i psychické kondici ještě dlouho, chci aktivně trávit
čas s mým mužem, jezdit na kole a chodit po horách i za
20 let s chutí stejně, jak je tomu dnes. Protože rodina je
pro mě důležitá.

„Perfektní. Vaše odpovědi jsou převážně o roli matky,
o času stráveném s dětmi, a o potřebě vědomě nakládat
s vaší energií a časem. Možná už teď vnímáte, jak a co změnit, protože víte proč. Jedna z možností je více si uvědomovat, zda-li nyní věnujete svou energii a čas tomu, co chcete.
Konkrétně, když jste s dětmi, s rodinou, můžete si položit
otázku, zda-li opravdu vaše energie, myšlenky, soustředění,
je také s nimi (a s vámi), a naopak v práci pak fungovat
s otázkou, zda-li je tato energie pro práci. No a kdykoliv se
přistihnete, že je jinde, vraťte ji. Vrátit jí můžete vzpomínkou na vaše „proč“. Klidně si tuto otázku ,,Čemu teď věnuji
energii a čas?“ zavěste do své mysli na pár týdnů. Pokud to
nefunguje, možná potřebujete volnější víkend, dovolenou,
nebo pravidelný čas pro sebe. Bez základního ošetření sebe
a něčeho, co vás bude dobíjet i mimo rodinu a práci, se
dlouhodobě udržuje rovnováha jen těžko.
Začít a zakončit den s jasným záměrem je základ. Pro
někoho je to ranní pravidelná činnost, při níž se připraví
na nadcházející den, a s novou kapacitou vyráží. Kolega si
takto žehlí košili, pro někoho jiného je to poklidná, chutná
snídaně v podobě rituálu nebo třeba kniha či modlitba.
Stejně tak i večer takovou činností můžete den uzavřít,
v krátkosti se za dnem ohlédnout a říct si, jak se vám vaši
energii dařilo sladit s vašim záměrem. Pro někoho samozřejmé a jednoduché, pro někoho na dlouhou dobu cvičení. Možná, že se tento záměr začne postupně posouvat,
buďte k sobě v tomto citliví. Ať už budete přesouvat těžiště
energie a času z práce do rodiny nebo naopak, nikdy to
nepůjde bez energie pro sebe. Zde bychom mohli navázat
mnoha dalšími tématy, ať už je to umění říkat ne nebo
timemanagement. Nechme si tedy něco na příště.“

Aktuálně připravujeme on-line anketu, kde budete
moci rozhodnout, o jakou oblast v rámci této rubriky
byste měli zájem v příštím čísle Finidraku.

Jany a Jakuba jste se zeptali,
oni odpovídají:

1

Jak skloubit pracovní, rodinný a osobní život? Náročná
práce, manžel a dvě děti – tedy škola, školka, vypravování dětí, domácnost. Jde při tom všem pak mít ještě čas pro
sebe? Jde to vůbec skloubit?
„Krásná otázka odrážející každodenní život. Jistě vedle
sebe vidíme ty, kteří zvládají více, i ty, kteří zvládají méně.
Stále je to ale o tom, CO zvládají. Když se snažíme přijít na
kloub zlepšovákům, vychytávkám, nebo plánujeme nějakou
Finidrak

3/2020
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z drukarni

Jana Machová, Jakub Majetný

Zapytaliście Jany i Jakuba,
a oni odpowiadają:

Foto: Adobe Stock

1

Fit w duszy

Spróbujmy więc zamienić JAK pogodzić życie zawodowe,
rodzinne i osobiste na DLACZEGO się starać go pogodzić.
Może wpadniemy na szybkie, ogólne odpowiedzi: ,,Tego
chce przecież każdy“, ,,Przecież to jest normalne“, lub ,,Po
prostu chcę się mieć dobrze i nareszcie się wyspać“. Ponownie. Zapytajcie sami siebie przynajmniej pięciokrotnie.
Naszym celem jest znalezienie jądra, które da nam energię
i inspirację. Spróbujemy, dobrze?“

Chcielibyśmy na łamach naszego czasopisma regularnie wprowadzać krótkie słowo
psychologów mgr Jany Máchovej i mgr Jakuba Majetnego, a także przemyślenia nad
pytaniami naszego życia codziennego, które aktualnie nas trapią.

Są wśród nich na przykład:
 psychohigiena czyli jak o siebie dbać
 bóle pleców, głowy, żołądka lub problemy skórne,
fachowo tzw. psychosomatyka
 stosunki rodzinne
 problemy ze snem i rytm dnia
 równowaga pomiędzy karierą a życiem osobistym
 efektywne myślenie czyli sposób na automatyczne
negatywne myśli
Wy także będziecie mieli możliwość zadać jakiekolwiek
pytanie na dany lub inny temat, który was interesuje.
Dzisiaj zaczniemy od tego, jak dbać o siebie, aby uniknąć
18

Jak pogodzić życie zawodowe, rodzinne i osobiste? Wymagająca praca, małżonek i dwójka dzieci – a więc szkoła,
przedszkole, wyprawianie dzieci, dom. Czy można przy tym
wszystkim znaleźć jeszcze czas dla siebie? Da się to w ogóle
pogodzić?
„Piękne pytanie odzwierciedlające życie codzienne. Na pewno obok siebie widzimy tych, którzy dają radę więcej i tych,
którzy dają radę mniej. Wciąż chodzi jednak o to, z CZYM
sobie radzą. Kiedy staramy się podjąć pewne ulepszenia,
lub planujemy jakąś zmianę w życiu, jesteśmy w obszarze
JAK to zrobić. Jednak w obu poprzednich obszarach nie
znajdziemy wystarczającej siły i inspiracji do długofalowych
zmian. Będzie to działać na chwilę. Do celowej i udanej
zmiany może dojść w momencie, gdy zadamy sobie pytanie
DLACZEGO. Wiem, że wielu z was nauczyło się go nienawidzić w szkole, ale już tam nie jesteśmy. To DLACZEGO
powinno nam pomóc dotknąć naszego aktualnego zamiaru,
sensu, dla którego właściwie aktualnie warto się starać.
W niektórych fazach życia system oferuje nam bezpośrednie rozwiązanie. Wyobraźmy sobie mamę na urlopie
macierzyńskim, jej „dlaczego” to dziecko – jego wychowanie, maksymalna opieka. A często jest to główne, jeśli nie
jedyne, co daje jej radość. W idealnym przypadku nie musi
zajmować się innymi dziedzinami życia. Lub młodego mężczyznę na początku kariery z jasnym celem, chęcią nauki
nowości i budowania – jego energia w pracy nie zna granic.
Czujecie na razie ich „dlaczego“?

konsekwencji w postaci różnych dolegliwości, chorób czy
zaburzeń.
Psychohigiena czyli to, jak dbać o siebie, pomaga nam rozwijać umiejętność regularnego dbania o nasze samopoczucie psychiczne i dzięki temu wspomaga stabilizację nastrojów i podnosi odporność na stres. Uczy nas jak zapobiegać
chorobom psychicznym i psychosomatycznym. A jeśli
już wystąpiły jakieś problemy psychiczne, pomaga nam
lepiej sobie z nimi radzić. Dzięki regularnej psychohigienie
wzmacniamy naszą umiejętność koncentracji na pracy i odpoczynku, budujemy nasze relacje społeczne i subiektywnie
zwiększamy nasze zadowolenie z życia. Część psychohigieny
skupia się na stylu życia, regularnym ruchu, ćwiczeniach
relaksacyjnych i autoregulacyjnych oraz prawidłowym
zarządzaniu czasem.
Finidrak

2

Jeśli spróbuję odpowiedzieć na pytanie „DLACZEGO”,
chcę więc, nacieszyć się dzieciństwem swoich dzieci, zanim wylecą z gniazda i chcę mieć poczucie, że spędzam z nimi
wystarczająco dużo czasu. Nie chcę się za kilka lat posypać
i wypalić. Chcę mieć energię zarówno dla swojej rodziny, jak
dla pracy. Chcę równocześnie o siebie zadbać, żebym była

3/2020

tutaj długo dla swoich dzieci i ich dzieci w dobrej fizycznej
i psychicznej kondycji, chcę aktywnie spędzać czas ze swoim
partnerem, jeździć na rowerze i chodzić po górach, za 20 lat
tak samo chętnie jak teraz. Dlatego, że rodzina jest dla mnie
ważna.
„Świetnie. Wasze odpowiedzi są głównie o roli matki,
o czasie spędzanym z dziećmi, oraz o potrzebie świadomego zarządzania energią i czasem. Może już teraz rozumiecie, jak i co zmienić, ponieważ wiecie dlaczego. Jedną
z możliwości jest większa świadomość, czy teraz poświęcasz
swoją energię i czas temu czemu chcesz. Konkretnie, kiedy
jesteście z dziećmi i rodziną, możecie zadać sobie pytanie,
czy naprawdę wasza energia, myśli, skupienie jest także
z nimi (i z wami), i na odwrót w pracy działać z pytaniem,
czy ta energia jest dla pracy. I kiedykolwiek przyłapiesz się,
że jest gdzie indziej, zawróć ją. Zawrócić ją możecie pamiętając o waszym „dlaczego“. Spokojnie możecie to pytanie
,,Czemu teraz poświęcam swoją energię i czas?“ powiesić
w swoich myślach na parę tygodni. Jeśli to nie działa, może
potrzebujecie luźniejszego weekendu, urlopu lub regularnego czasu dla siebie. Bez podstawowej opieki nad sobą
i czymś, co was będzie dobijać także poza rodziną i pracą,
ciężko na stałe utrzymać równowagę.
Podstawą jest rozpoczęcie i zakończenie dnia z jasnym
zamiarem. Dla kogoś może to być regularna czynność
poranna, podczas której przygotowuje się na nadchodzący
dzień i wyrusza z nowym zasobem sił. Kolega w ten sposób
prasuje koszulę, dla kogoś innego jest to spokojne, smaczne
śniadanie w formie rytuału lub książka czy modlitwa. Tak
samo wieczorem, taką czynnością możecie zakończyć dzień,
krótko spojrzeć na dzień i stwierdzić, jak udało wam się dopasować swoją energię do intencji. Dla kogoś jest to proste
i oczywiste, dla kogoś wymaga to wielu ćwiczeń. Może ta
intencja zacznie się stopniowo zmieniać, bądźcie na siebie
wrażliwi. Czy będziecie przesuwać środek ciężkości energii
z pracy na rodzinę czy na odwrót, nigdy nie odbędzie się to
bez energii dla siebie. Moglibyśmy tutaj nawiązać do wielu
innych tematów, takich jak sztuka mówienia „nie” czy timemanagement. Ale zostawmy coś na następny raz.“
Aktualnie przygotowujemy ankietę on-line, gdzie
będziecie mogli decydować, jakim tematem w ramach
tej rubryki jesteście zainteresowani w kolejnym
numerze Finidraku.
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z tiskárny

Zbyhněv Novák

Sylvia Kovalčíková

Rozmanitosť jedál
poľskej kuchyne

Jak to vidím já
S FINIDRem mě pojí už šestadvacet let. Před 6 lety jsem však cítil, že
potřebuji změnu. Přijal jsem proto nabídku v konkurenční tiskárně,
která v té době potřebovala mistra tisku.

B

yl to úplně jiný svět a ze světa počítačů, který už ve
FINIDRu vládl dlouhou dobu, jsem si opět musel zvykat
na tužku a papír. Přestože tato tiskárna nebyla inovativní,
kvalita vyrobených knih byla stále dobrá. Protože se však
v posledních letech výroba knih začala zpomalovat, chyběly
nutné investice do modernizace strojů a tiskárna začala
mít méně a méně práce, rozhodl jsem se pro návrat do
FINIDRu. Po pravdě řečeno, byl to spíše skok do hodně
rozjetého vlaku. Ten sice začínala vybržďovat pandemie
COVID-19, ale na první pohled to vůbec nebylo znát.
Všichni chodili v rouškách, všude byla dezinfekce. Byla
patrná absence polských pracovníků, které polská vláda
nechtěla pustit do práce, ale i přes jejich nedostatek
tiskárna FINIDR jela dál.
V tuto dobu začal návoz dvou nových moderních tiskových
strojů, které měly být představeny na Drupě 2020. Jako
první dorazila od firmy Heidelberg pětibarevka XL75-5+L
s disperzí ve formátu B2. Za další dva týdny se začala stavět
nová osmibarevka XL 106-8-P s obracecím zařízením,
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Foto: Lukáš Duspiva

Hoci je poľská kuchyňa špecifická, medzi základné suroviny
patrí najmä bravčové mäso, ryby, zelenina (predovšetkým
zemiaky, kyslá kapusta a červená repa), huby, vajcia, mlieko
a mliečne výrobky.

T

radičnými pokrmami sú husté polievky, omáčky, rôzne upravené mäso aj
zverina, knedle a pirohy. Používaným korením je majoránka, rasca a kôpor.
Jedlá sú veľmi sýte a výdatné.
A keďže v našej firme pracujú zamestnanci z Poľska, Slovenska, ale i z Filipín,
rôznorodosť kultúr chceme preniesť aj do rozmanitosti jedla. Tentokrát sme sa
inšpirovali u našich severných susedov a v septembrovom jedálnom lístku vám
ponúkame jedlá poľskej kuchyne. S výberom nám pomohli kolegyne z výroby. Pani
Zalewska, Siąkała a Chmiel sa s nami podelili o ich obľúbené a doma vyskúšané
recepty nielen hlavných jedál a polievok, ale i dezertov.
Do konca roka sa ešte môžete tešiť na filipínske jedlá. Prajeme vám príjemné
gurmánske zážitky!

všechny tyto stroje v nejnovější verzi. Jsme jediní v Evropě,
kdo vlastní tyto nové moderní tiskové stroje. Během dalších
dvou týdnů se začala stavět nová skládačka od Heidelbergu
Stahlfolder Pallet Feeder PFX-82. Všechny tyto stroje na
ofsetovém tisku zvýší průtok produkce v naší tiskárně.
Nebyl to však jen tisk, kde byly instalované nové stroje.
Zkrátka FINIDR investuje, modernizuje a také mu záleží na
lidech.
To, co mě lákalo zpět, nebylo jen o nových strojích, ale
o zkušených, ochotných lidech, kteří chtějí něco dokázat
a naučit se nové technologie a využít jejich rychlost. No,
a hlavně o majiteli tiskárny FINIDRu, panu Drahošovi, který
má tu správnou vizi a dokáže se v nelehké době pandemie
rozhodnout pro správné investice, které naší tiskárně zaručí
na dlouhou dobu dopředu, aby byla konkurenceschopná
jiným velkým tiskárnám v Evropě a byla nejlepší. Tiskárna
FINIDR má zaručenou budoucnost. A proto jsem zpět.

Finidrak

z tiskárny

Poděkování

D

ne 5. září se konal již 4. ročník

RC modelů
rallynový
v Třanovicích.
Už jste
viděli náš
web?

Počasí nám konečně po dvou letech
přálo, a tak se naše celoroční práce
zhodnotila
sto procent.
Najdete
tamnamimo
jiné i náš

FINIDRAK v elektronické verzi.
Tímto chci poděkovat tiskárně

FINIDR za sponzorský
dar, díky
Prohlédnout
si ho můžete
na

němuž jsme mohli nakoupit poháry
pro výherce (účastníky) závodů.
Největší odměnou nám jsou vždy
úsměvy na tvářích všech zúčastněných, a hlavně těch nejmenších.

www.FINIDR.cz
Štefan Velas, Petr Kotas

Předání výtěžku
z tomboly
Na březnovém firemním večírku byla díky vám na dobročinné
účely vybrána částka 32 200 Kč.

P

o pečlivém zvážení rozhodlo vedení v tomto roce věnovat výtěžek z tomboly
naší zaměstnankyni – Katce Morcinkové. Peníze z výtěžku Katka použije na
uzpůsobení koupelny pro hendikepované a doplatek nových protéz potřebných
pro chůzi.
Pomáhat má smysl a my jsme rádi, že můžeme pomoci tam, kde je potřeba.
Vážíme si, že nejste lhostejní k potřebám kolem nás a pomáháte těm, kteří jsou
odkázáni na pomoc druhých. Naše tiskárna pomáhá nejen v našem okolí, ale také
dlouhodobě podporuje organizace s celonárodní působností.

3/2020
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Pět otázek pro | Foto: Lukáš Duspiva

1. Jak dlouho pracuješ ve FINIDRu?

1.Kde a jak ráda trávíš svůj volný čas?

Ve firmě jsem už 22 let.

Doma, na zahradě s rodinou a přítelem, anebo si
zajdu s kamarády na pivo.

2. Na jakých pracovištích jsi pracovala?

Začínala jsem na závěse, prošla jsem si opravami
knih a posledních 8 let jsem na výstupní
kontrole.

2. Je něco, co by ses opravdu ráda naučila?
Můj sen je řídit kamion, tak asi toto.

3. Jaké je tvé oblíbené zvíře? Máš nějaké
doma?

3. Kde ti bylo nejlépe?

Pokud neřešíme závažné reklamace a všechno
klape, tak na „výstupce“.

Mám ráda psy a doma máme dvě různé rasy.

4. Jak nejraději trávíš dovolenou?

4. Co nejraději děláš, když máš volno?

Dovolenou nejraději trávím u moře opalováním
a potápěním. Miluji Egypt, ale letos to nevyšlo, a tak
doufám, že si to příští rok vynahradím.

Odpočívám, čtu, a když je energie, tak si vyjedu
na kole.

Ivety Břinkové
výstupní kontrolorky

se zeptala
Kateřina Morcinková

Kateřiny Balcarové

5. Cestuješ ráda? A kde by ses chtěla
podívat?

strojnice ve výrobě - lektorky šiček

se zeptala
Iveta

Ano…možná do Dubaje.

strojnice ve výrobě

1.Jak trávíš svůj volný čas?

Určitě bych změnila minulost, někdy bych chtěla
vrátit čas.

2. Jaký je tvůj oblíbený film?

Miluji českou klasiku, nejvíce „Jak dostat tatínka do
polepšovny“ a „Jak vytrhnout velrybě stoličku“.

2. Je něco, co bys změnila na sobě?
Všechno.

3. Jakou činnost děláš nejraději?

Hodně si odpočinu na zahradě, a i když je to práce, pro mě
to je relax … až na ty slimáky. Také ráda vařím a peču cukroví
– to pak nevím, kdy skončit.

3. Čeho se nejvíce bojíš?

Nebojím se smrti, toho, co přijde, ale moc
se bojím bolesti.

4. Vím, že jsi na vánočním večírku vyhrála let
balonem – jaké jsou tvé dojmy?

4. Co tě nejvíce baví?

Naprosto úžasné! Bojím se, tedy bála jsem se, totiž
výšek, ale překonala jsem sebe sama a opravdu jsme si to
s manželem užili. Beskydy jako na dlani!

Třeba vidět polární záři musí být zážitek, ale moc bych se
tam nezdržovala, mám ráda teplo.
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Ano, jít s dcerou nakupovat oblečení.

1.Kdybys měla možnost změnit minulost
anebo vidět budoucnost, co by sis vybrala?

Nejraději samozřejmě s rodinou. Pak jsou to výlety do
přírody, houbaření, ale hlavně rekonstrukce našeho domu.

5. Je nějaká země, do které by ses ráda podívala
a třeba tam i chvíli zůstala?

5. Je něco, do čeho se musíš vyloženě nutit?

Baví mně můj spokojený život. To, že je má
rodina zdravá, to je pro mě ta největší radost.

5. Kterou zemi bys chtěla navštívit?

Ivety Kovářové

Mým snem je navštívit Zanzibar, ale to je asi
jenom sen…

strojnice ve výrobě - lektorky šiček

se zeptala
Iveta

Finidrak

3/2020

Elżbiety Dąbrowské
strojnice ve výrobě

se zeptala
Kateřina
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Šárka Adamčíková

Kukátkem

Jak jste spokojeni

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

FINI
MIKU
ŠOU 2020

referent nákupu

Z

Už jste
viděli
náš nový opatření
web?
důvodu
mimořádných

L

etos v březnu jsem začala pracovat v tiskárně FINIDR na
nákupním oddělení. Vzhledem k tomu, že jsem dříve dva roky
pracovala na stejné pozici v sousední tiskárně, říkala jsem si, že mě
v této oblasti už nemůže téměř nic překvapit. Velice záhy jsem však
zjistila, že může a jsem za to ráda. Každý den zde je novou výzvou,
novou zkušeností.

Ministerstva zdravotnictví ČR
vzhledem ke koronaviru, vás musíNajdete
tam informovat,
mimo jiné iženáš
me bohužel
mikulášFINIDRAK
v
elektronické
ská šou pro naše nejmenšíverzi.
se letos

nebude konat
.
Prohlédnout
si ho můžete
na

FINIDR je moderní dynamická společnost, která v polygrafii udává
trend. Je otevřená, přizpůsobivá a téměř nic zde není nemožné. Za
vším však hledej člověka a kus jeho práce. Ani zde tomu není jinak.
Jen snaživí lidé, kteří táhnou za jeden provaz, ochotni zdolávat
překážky, schopni čelit novým výzvám, dělají dobrou firmu ještě
lepší. A tady je to znát. Jsem ráda, že mohu být součástí této skvělé
party, a jak se lidově říká, přispět také svou trochou do mlýna.

Dominika Dordová
dělník ve výrobě

Jakub Trněný
dělník ve skladu

Důvodem je omezení hromadných
www.FINIDR.cz
akcí ve vnitřních prostorách, kde se

zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest
(včetně dětí nad 2 roky věku)
a dodržování 2m odstupů.
Při tomto druhu akce není možné
tato nařízená opatření dodržet. Věříme, že vzniklá situace bude pouze
dočasná a v příštím roce se opět
můžeme všichni těšit na zábavné
odpoledne s Mikulášem, čertem
a andělem.

Lukáš Kněžík
pracovník výrobního controllingu

Michał Ziółkowski
pomocník tiskaře

Przemysław Jerzy Taska
manipulant

Kamil Patryk Żurek
manipulant

Děkujeme za pochopení.

Květa Poloková

pomocník v předtiskové kontrole

D

oposud jsem neměla možnost pracovat ve větší úspěšné firmě
a musím přiznat, že je to příjemná změna. Práce se mi líbí,
je velmi zajímavá a získala jsem zde spoustu nových vědomostí
a zkušeností. Pracovní prostředí je fajn a kolektiv úžasný. Lidé
okolo mě jsou vstřícní a ochotní mi s čímkoliv pomoci. Zatím
musím říct, že jsem spokojená.”
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Strom života
FINIDRu...
Blahopřejeme k jubileu
Oto Zapletal, týmový strojník ve výrobě
Petr Marek, dělník v údržbě
Lýdie Dobsová, strojník ve výrobě
Robert Klimovič, týmový strojník ve výrobě
Pavla Rumanová, strojník ve výrobě
Lukáš Bulava, kontrolor produkce
Aleksandra Ewa Bylica, dělník ve výrobě
Lucie Mokroszová, dělník ve výrobě
Lenka Martinková, kontrola tiskových dat
Jan Bajtek, tiskař
Tomáš Adamský, plánovač výroby
Pavlína Ciencialová, referent zákaznického servisu
Pavla Dámková, referent zákaznického servisu
Faustyna Jadwiga Derlich, strojník ve výrobě
Ondřej Kluz, manipulant ve výrobě
Lukáš Noha, týmový strojník ve výrobě
Jojo Jarical Samiana, dělník ve výrobě

Šárka Adamčíková
personální specialista - nábor

Nela
maminka Helena Szewieczek

Julia
maminka Kinga Kisiała

Grzegorz Hansel
směnový mistr tisku

Maja
maminka Monika Niedoba

Leontýna
maminka Nikola Ďuricová

Jana Sikorová
dělník ve výrobě

Teodor
maminka Monika Bajgerová

Marie
otec Marek Haltof

Jsou tady s námi
Marek Benkovský, tiskař
Irena Mangová, strojník ve výrobě
Drahuše Ferfecká, technolog tisku
Radek Németh, referent informatiky
Josef Lukšo, týmový strojník ve výrobě
Vendula Stejskalová, dělník ve výrobě
Miroslav Ďurica, tiskař
Radomír Možíš, tiskař
Marcin Władysław Uchyła,tiskař
Pavlína Aghová, dělník ve výrobě
Soňa Brodová, dělník ve výrobě
Romana Porubová, referent zákaznického servisu

25 let
20 let
20 let
20 let
15 let
10 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let

...rosteme díky Vám!
Žaneta Lacková
strojník ve výrobě - lektor
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tudy z nudy

Šárka Wojnarová

přes Hlohovec. Ať už na kole, koloběžce či pěšky, budeme mít možnost cestou vyzkoušet výtečná vína různých
vinařů. Cesta vede přes vinařskou obec Hlohovec, kolem
Hlohoveckého rybníka, kde se můžeme zastavit u Hraničního zámečku. Lednickou cestou mineme Chrám Tří
Grácií, pokračujeme kolem lednického nádraží směr zámek
a zámecký park Lednice. Lednice samy o sobě by vystačily
na další vinný seriál. Zmíním tedy jenom možnost návštěvy
novogotického zámku včetně skleníku a zámeckých zahrad.
Lednickým parkem se 1,5 kilometrovou procházkou dostaneme k 62metrovému Minaretu. Pokud se chceme podívat
z této romantické rozhledny, vystoupáme 302 schodů.
Okruh zakončíme návratem k zámku.

Vinnou nevinnou cestou

Ubytovat se můžeme buď přímo ve Valticích, nebo
v Lednicích, anebo v jakékoli přilehlé vesničce, která se jisto
jistě nachází v blízkosti vinohradu. Mimochodem, nádherné
zelené lány vinic se táhnout všude, kam jen oko člověka
dohlédne. Modré a zlatavé hrozny najednou začnou mizet
z vinic a my se pomalu můžeme těšit na speciální podzimní
delikatesu ve formě lahodného moku - burčáku.

K podzimu neodmyslitelně patří dozrávání vinné révy a košt burčáku. A když za vínem,
tak jedině na Jižní Moravu. Vinařských oblastí na Jižní Moravě je bezpočet, kam se jen člověk
podívá. Mou oblíbenou srdcovou vinařskou destinací jsou Valtice a Lednicko-valtický areál.

Valtice

K

aždý si svou vinnou cestu může zvolit dle libosti. Pokud
bychom zůstali v samotných Valticích, můžeme zde
navštívit plno vinných lákadel. Začít můžeme v Salónu vín,
který se nachází přímo v prostorách zámeckých sklepů státního zámku Valtice. Jedná se o Národní soutěž vín, kde je
sto nejlepších vín oceněno zlatou medailí. Tato kolekce vín

která rozšiřuje areál vinařství CHÂTEAU VALTICE. Zde si
můžeme vychutnat různé druhy vína nebo si dát výbornou
kávu. Rozhodně odtud neodejdeme s prázdnou, nejméně
s láhví vína či dokonce s celým kartonem.

Burčák je částečně zkvašený mošt z plodů révy vinné. Jde
o meziprodukt při výrobě vína, který bývá k dispozici několik dní po začátku kvašení moštu. Hlavní důvod, proč náš
organismus po ochutnání zaplesá, je velké množství vitaminů skupiny B, které pomáhají zlepšovat kvalitu pokožky,

Ve vinařské pohotovosti, která se také nachází v areálu
vinařství, si můžeme ochutnat již zmiňovaný výborný burčák. Neméně zajímavou vinařskou zastávkou je Vinný sklep
"Pod starou ředitelnou", jež je součástí Střední Vinařské
školy Valtice, kde můžeme ochutnat a zakoupit kompletní
kolekci valtických vín, pálenek a moštů. Navíc nás budou
obsluhovat vždy usměvavé paní učitelky.

Výherce fotosoutěže: „Nej rouška“

Hlohovec, Lednicko-valtický areál
Vinotéky mají tu výhodu, že můžeme ochutnat vína různých vinařů. Kdežto návštěvou vinného sklípku ochutnáme
jen vína daného vinaře. Já mám ráda kombinaci obojího.
A proto se dále vydáme vinnou stezkou z Valtic do Lednic

Už více než půl roku má každý z nás nový, i když
ne zrovna chtěný, módní doplněk v podobě krytí
úst a nosu.
Oslovili jsme vás, abyste ukázali tu svou roušku, ať už tu, kterou
nosíte nebo jste šili pro někoho jiného nebo tu, kterou jste dostali.
Jako nejlepší jsme
vyhodnotili fotku Petry
Vaškové ml., která
vyhrává piknikový koš.
Protože se snímků
moc nesešlo, odměnili
jsme i další příspěvky
a oceňujeme odvahu
poslat foto v roušce.

je poté po dobu jednoho roku zpřístupněna veřejnosti ve
formě expozice spojené s veřejnou degustací. Určitě velice
zajímavý zážitek, který vřele doporučuji. Jemně „ovíněni“
si můžeme provětrat hlavu návštěvou bylinkové zahrady
v prostorách zámeckého parku nebo sice delší, ale o to
krásnější, procházkou projít rozsáhlý zámecký park až po
Kolonádu na Reistně.
Ve Valticích nelze minout Vinařskou Stodolu, jenž je architektonickou stavbou ve stylu tradičního selského stavení,
28

trávení a zbaví nás únavy. Podle vinařů bychom měli vypít
tolik litrů burčáku, kolik krve nám v těle koluje, což je
cca 5 litrů. Rozhodně je to výzva, co říkáte?

Blahopřejeme všem!
Finidrak
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na konec

Šárka Wojnarová

Svačinky
do školy
ČTVRTEK
DOMÁCÍ MÜSLI SE SUŠENÝM
OVOCEM A SEMÍNKY

Se začátkem školního roku si většina rodičů školou povinných ratolestí láme
hlavu nad tím, co dobrého svým dětem připravit tak, aby jim během dopoledne
zajistili dostatek živin a minerálů a zároveň docílili toho, aby jim svačinka chutnala. Nesmíme ani zapomínat na pitný režim. Nejvhodnějším nápojem je čistá
voda, případně ochucená domácím sirupem anebo různé čaje, nejlépe neslazené
a když už, tak medem.

balení ovesných vloček
sušené ovoce – meruňky, banán, brusinky,
jahody, rozinky
vlašské ořechy, mandle
chia semínka, lněné semínko, slunečnicové
semínko, dýňové semínko
skořice, med na dochucení

PONDĚLÍ
SVĚŽÍ PLNĚNÁ TORTILLA
STŘEDA
ZAPEČENÉ TOUSTY
SE ZELENINOVÝMI TYČINKAMI

1 menší tortilla (42g)
lučina
2-3 plátky šunky
plátek sýra eidam 30%
2 listy salátu
rajče, okurka

toustový chléb
máslo
hořčice, kečup
2 plátky šunky
plátek sýra
vajíčko uvařené natvrdo
čerstvá okurka, mrkev

T

ortillu namažeme lučinou, na ni rozprostřeme plátky šunky, sýra a zeleninu. Tortillu sbalíme do ruličky a překrojíme na polovinu. Svačinu můžeme doplnit
kouskem ovoce a zabalit do krabičky.

ÚTERÝ
AVOKÁDOVO-BANÁNOVÝ CHLEBÍČEK
2 plátky celozrnného chleba se semínky
1 menší avokádo
1 menší banán
lučina
citrón
skořice, med na dochucení
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T

oustový chleba namažeme máslem,
dle chuti kečupem či hořčicí. Poklademe
plátky šunky, sýra a přiklopíme druhým
toustem. Dáme zapéct do toustovače.
Mezitím si nakrájíme na cca 5cm špalíčky
čerstvou okurku, mrkev, případně jinou
zeleninu.
Zapečené tousty po vychladnutí překrojíme,
vložíme do krabičky a přidáme nakrájené
„zeleninové tyčinky“.

PÁTEK
DÝŇOVÉ MUFFINY, sladká, ale zdravá tečka

A

vokádo a banán rozmačkáme vidličkou,
zakápneme citrónem, přimícháme
lučinu, dle potřeby dochutíme skořicí
a medem. Jeden plátek chleba namažeme
připravenou pomazánkou, přiklopíme
druhým plátkem chleba a zabalíme do
krabičky, kde přidáme kousek jablíčka.
Můžeme doplnit jogurtovým mlékem.

300 g dýně
250 g hladká mouka
180 g cukr krupice
100 ml mléko
50 ml olej
1 ks vejce
200 g vlašské ořechy
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1 lžička prášku do pečiva
1 lžička jedlé sody
1 lžička vanilkového
extraktu
1 lžička mleté skořice
špetka mletého hřebíčku
0,50 lžička mletého zázvoru
špetka soli

O

vesné vločky vysypeme na plech,
přidáme nakrájené sušené ovoce,
oříšky, semínka. Vše důkladně promícháme
a dáme na chvilku zapéct do trouby, cca
20 min. při 150 °C. Kdo má rád sladké, tak
pokapeme medem a posypeme skořicí.
Vychladlou směs můžeme podávat
s jogurtem nebo čerstvým mlékem,
přidáme čerstvé ovoce.

D

ýni oloupeme (použijeme-li dýni Hokkaidó, loupat
nemusíme), nakrájíme na kostičky a uvaříme
doměkka. Poté rozmixujeme na pyré. V míse
smícháme mouku, prášek do pečiva, jedlou sodu,
koření a sůl. V druhé míse smícháme vejce, krupicový
cukr, olej, mléko a vanilkový extrakt. Přisypeme sypké
suroviny a vše promícháme. Nakonec přidáme dýňové
pyré a nahrubo nasekané ořechy. Těsto rozdělíme
do formiček na muffiny, které vyložíme papírovými
košíčky. Pečeme v předehřáté troubě na 180 stupňů
asi 20 minut.
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