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Glitrový lak
Úžasnou kombinaci nabízí
spojení glitrového laku spolu
s vánoční tématikou.
Glitry dodají knize svátečnost.
Třpyt zkrátka k Vánocům patří!
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Dalším významným výročím, které
jsme tak v uplynulém roce oslavili,
bylo 25 let od založení tiskárny. Věřím,
že jsme společně toto výročí krásně
oslavili a náležitě si také užili narozeninovou party. Já těch dvacet pět let
tiskárny vnímám především jako cestu
k dospělosti, zkušenosti a síle, kterou
nyní tiskárna má. Věřím, že naše DNA
je neuvěřitelně silné a pomůže nám
dále vítězit.
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Vážení spolupracovníci,
před námi je konec roku, který nám,
nejen v období vánočního trhu,
opět přinesl řadu nástrah, kterými
jsme museli jako zkušení námořníci
v rozbouřeném moři proplout. Tato
náročná plavba roku 2019 pomalu
končí a čeká nás klidnější období
následujících šesti měsíců, ve kterém
můžeme nabrat sílu na další plavbu
vánočním trhem v roce 2020. Uplynulý rok 2019 byl v několika letopočtech
pro mne osobně a pro naši tiskárnu
velmi významný a přelomový. Před
30 lety, v roce 1989, došlo k zásadní
změně v naší zemi a po letech totality
se opět vrátila do naší země svoboda
a demokracie. Já jsem byl v roce 1989
v posledním ročníku vysoké školy
a společenské změny jsem tehdy velmi
prožíval a na atmosféru, kterou jsem
zažil v tomto roce, nikdy nezapomenu. Byla neuvěřitelná, inspirující,
nabíjející a dávala obrovskou energii
a především naději, otevírala nové
možnosti. Významným letopočtem to
pro mne, mimo jiné, je proto, že bez
těchto změn by neexistovala ani naše
tiskárna.

Firemní zpravodaj společnosti FINIDR, s. r. o.
Vaše připomínky a náměty nám můžete zasílat na tiskarna@finidr.cz.
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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.

Poslední výročí je zčásti výročí moje
osobní. Je to přesně 10 let od doby,
kdy jsem se stal jediným vlastníkem
tiskárny. Díky tomu jsem pak mohl,
za pomoci vás všech, realizovat vize,
které posunuly tiskárnu na pozici,
ve které je dnes. Ušli jsme společně
obrovský kus cesty. Tato cesta nebyla
mnohdy jednoduchá, ale určitě to
byla cesta úspěšná. Děkuji všem, ať již
bývalým tak současným zaměstnancům, kteří v průběhu 25 let existence
tiskárny přispěli k jejímu rozvoji.
Každý z vás zde zanechal či zanechává
krásný otisk.
Končící rok 2019 byl plný výročí, byl
tím výjimečný. To, co ale není výjimečné ani v tomto roce, jsou nadcházející
vánoční svátky. Jsou každý rok, jsou
nádherné a neopakovatelné. Jsou především svátkem klidu a pohody. Proto
mi prosím dovolte, abych vám i vašim
rodinám a blízkým popřál mnoho
zdraví, štěstí a pohody. Zároveň vám
popřál všechno nejlepší v novém
roce. Ať se vám podaří splnit vaše sny
a přání.
Krásné Vánoce a šťastný nový rok,
Váš Jarek Drahoš
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Witold Palowski

Úvaha nad
30 lety svobody

A víme, že dalších sto miliónů změn jsme ještě neudělali.
Zatím na ně nebyl čas. Na některé věci ani asi nedojde.
Máme spoustu nápadů, ale jen jeden čas. Byly, jsou a budou větší a menší priority. Důležité je, že se nám nakonec
vždy podaří najít ty pravé změny, které nás, jako firmu,
posunou vpřed. Tyto změny však nedělá „firma“. Tyto změny děláme my, zaměstnanci firmy. Většina změn potřebuje
více než jednu hlavu. I při jednoduchých změnách musíme
komunikovat.

M

áme různé zvyky, různá jídla. Děti čekají především na
stromeček, dárky a pohádky. Pro dospělé uspořádat
Vánoce však většinou znamená předvánoční shon. Úklid,
vaření, nákupy jídla a dárků. Mnohdy dárků drahých nebo
zbytečných. Když Vánoce pominou, máme snahu pořádně
oslavit Silvestra. Nakonec se z konce roku vyklube velmi
nákladné období. Obchodníci nám dokonce pomůžou
koupit dárky, na které nemáme. Vzít si na ně úvěry. A pak
se „Vánoce” táhnou ještě dlouho. Déle, než bychom si přáli.
Připomínají se jednou měsíčně, v den splátky úvěru.
Vánoce jsou však oslavou narození Ježíše Krista. Letos je
to připomínka dvoutisicího devatenáctého narození. Ať už
věříme nebo ne. Ať už chodíme do kostela nebo ne, Vánoce
nemají být oslavou pro obchodníky z jejich zisku. Má to být
oslava všech lidí. Z tradic, které se tvarovaly dva tisíce let,
mnoho vyšumělo. Zůstává pár štědrovečerních zvyků. Zbytek je komerce. Komerce, která nám přináší hodně starosti
a málo radosti.
Přeji nám všem, ať se na Vánoce umíme podívat trochu
jinak, více zážitkově; zastavit se, udělat si čas na rodinu
a známé, popovídat si. K odpočinku a vnitřnímu uvolnění
nepotřebujeme materiální věci. Přeji nám všem, ať se nám
podaří odpočinout nejen fyzicky ale především i duševně.
Navštívit blízké, ale i ty trochu vzdálené. Navštívit alespoň
jeden z mnoha vánočních koncertů. Jít se podívat na betlém nebo i celou vánoční mši. Mezi svátky se pak projít po
našem krásném okolí. Na Nový rok si pak pustit novoroční
koncert z Vídně.
Vánoce trvají však jen pár dnů v roce. Podstatný je ale celý
rok. Jak nám přeje zdraví, jak prožíváme celý rok v práci, doma. Jak se chováme. Věřím, že nikomu z nás není
jedno, jak se naši kolegové, známí chovají k nám a jak se
my chováme k lidem kolem nás. Pokud by to všem bylo
jedno, mohli bychom si přát „jakékoliv Vánoce a jakýkoliv
rok 2020“. Namísto toho si vždy přejeme „šťastné a veselé
a úspěšný nový rok“.
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Za několik dnů usedneme k štědrovečerní
večeři a budeme slavit Vánoce. Pro každého
z nás oslava Vánoc znamená něco jiného.

Naše část Evropy slaví 30 let pádu socialistického režimu.
Režimu lhostejnosti, nezodpovědnosti a průměrnosti bez
možnosti vyjádřit svůj názor. Dnes náš život může být lepší.
Může být lepší, ale taky horší. Vše záleží na nás samotných.
Můžeme mít lepší dům, potraviny, vybavení, oblečení, zážitky. Stejně jako ostatní obyvatelé Evropy a světa. Můžeme
cestovat. Podporuje se konkurence a hospodářská soutěž.
Lidé můžou vyniknout. Má cenu vyvinout snahu a dosáhnout výsledků, které dnešní společnost ocení.
Ne vše je však růžové a perfektní. Vzali jsme si z kapitalismu
a demokracie jen to, co nám voní. Jsou věci, které přehlížíme nebo neděláme. Stále jsme schopni sami sobě znečišťovat ovzduší. Zdaleka ne všichni minimalizujeme a třídíme
odpad. I když se tváříme BIO, CO2 neutral, říkáme, že jsme
ekologičtí, jsou to mnohdy jen slova, ne činy. Tváříme se, že
za naše (ne)činy nejsme zodpovědní. Stejně jako v oblasti
ekologie, tak i v mnoha jiných oblastech považujeme naše
pravomoci za samozřejmé. O povinnostech už ale mnohdy
slyšet nechceme.
Ještě větší nedostatky jsou v morální vyspělosti naší společnosti. Nejlépe ji vidíme na druhých. Ne už tak u sebe.
Umíme vidět neříkání celé pravdy. Vidíme, jak jiní lidé
interpretují tak, aby se jim to hodilo do krámu. Nesnaží se
být objektivní a spravedliví. Házejí špínu na ostatní a tím si
myslí, že pracují na sobě, na svém zlepšení. Ukazují na lidí
kolem, když je třeba se přihlásit k zodpovědnosti. Pravda
je však strašidelná. Jsme to všichni my. Neexistují my a oni.
Taková je naše společnost.
A jak je to ve FINIDRu? Před 25 lety FINIDR neexistoval.
Dnes je to úspěšná firma. K tomuto úspěchu bylo potřeba
provést milión změn. Stálo to mraky energie, času a peněz.
Finidrak

A tady se dostávám k jádru věci. Položili jste si otázku, jak
spolu mluvíme, spolupracujeme? Jak zlepšujeme firemní
kulturu FINIDRu a tím i sami sebe a tím i celou společnost? Často velmi pěkně. Bohužel často i velmi „nepěkně“.
Souhlasíte se mnou, že děláme prohlášení bez prověřených
faktů? Sdělujeme si neověřená fakta, často nakonec nesprávná? Jen proto, abychom měli pokoj od šéfa či kolegy,
který se ptá? Abychom vypadali, na první pohled, chytře?
Bojíme se říct: „Teď neumím odpovědět. K odpovědi potřebuji zjistit, ověřit pár věcí.“ Pokud „rychlokvašená“ odpověď
nebude pravdivá, nakonec zesměšníme sebe nebo i svého
šéfa či kolegu tím, že jsme jim předali nesprávné informace.
A především, pokud nenajdeme pravou příčinu, pokud si
chybu nepřiznáme, nemůžeme ji odstranit a tím zlepšit svůj
proces, sami sebe. Dostáváme se do bludného kruhu, kdy
se opakovaně stávají chyby a my máme „moc“ práce.
Pokud již příčinu najdeme, je nebezpečné zavést rychlé
změny. Bez konzultace s ostatními. Bez promyšlení. Bez
faktů. Bez uvědomění, jaký bude mít naše změna vliv na
ostatní. Jen abychom si vyřešili svůj problém. Rychle vyrazili
klín klínem. Klidně nakonec celkově dráž pro firmu.

Položme si otázku, jestli máme všechny potřebné informace, fakta. A zda tyto informace jsou ověřené a objektivní.
Diskutujme s kolegy o těchto informacích. Dejme prostor
a čas pro promyšlení, prodiskutování změny. Dělejme závěry až pak. Po zjištění všech faktů. Všech pro a proti. Ano,
odpověď neobdržíme hned a řešení nebude ihned. Bude to
trvat. S tím je třeba počítat. Nakonec ale finální řešení bude
to správné a funkční.
Přeji si, abychom se opakovaně zamýšleli nad tím, jak se
k sobě chováme. Abychom udělali naši spolupráci lepší,
použijí slovo „sametovou“. Přeji si, aby to šlo nám všem.
Přeji si, aby se nám to dařilo v práci i doma. Poskočme výš
o pomyslný stupeň naší 30leté svobody. Ať naše svoboda
není jen tvrdý kapitalismus, bez tváře. Ať je to svoboda,
které se můžeme podívat do očí. Vnímejme to, jak věci
řešíme. Jak komunikujeme s ostatními. Pracujme na sobě.
Nestřepávejme se zodpovědnosti. Není podstatné jen to,
čeho dosáhneme, ale i jak toho dosáhneme. Pokud se o to
pokusíme, určitě několikrát selžeme. Kdo nic nedělá, nic
nezkazí. Nenechme se tím odradit a zkoušejme to znovu
a znovu.

Přeji vám všem příjemné, klidné, odpočinkové
Vánoce a šťastný, zdravý nový rok 2020.
Vše ostatní záleží už jen na nás a na tom, zda
chceme věci měnit, zlepšovat a jakým způsobem
toho chceme dosáhnout.

Často také známe viníka na základě domněnek, bez jakékoliv diskuze. Neakceptujeme to, že někdo neví to, co my.
Neakceptujeme to, že někdo má na věc jiný názor. Faktem
je, že svoboda slova znamená více názorů na jednu věc.
Není snad po 30 letech svobody normální, že máme na
věci jiný názor a že ho můžeme říct nahlas? Taky jsou slyšet
v našich slovnících různé „plevely“, které nejsou vulgární,
ale člověka raní o to více. Myslíme to vážně? Proč hodnotíme člověka, mnohdy aniž bychom s tím člověkem mluvili?
Není to „O nás bez nás“?
Dovolím si říct, že to může být ještě horší, že existuje
ještě něco horšího než špatná komunikace. A to je žádná
komunikace. Situace, kdy problémy vůbec neřešíme. Tak
nějak čekáme, že se vyřeší samy. Málokdy se tak stane. Nic
se samo nevyřeší. Toto nicnedělání skončí nakonec špatně.
Tipuji, že každý z nás již toto zkusil či zažil.
Fakt, že chceme věci řešit, je tedy velice důležitý a správný.
Zkusme se však vždy zamyslet „jak“ věci řešíme. Jak s protistranou mluvíme. Jestli jí nasloucháme. Zkusme se zamyslet
nad názorem druhé strany. Pochopit druhé, proč je jejich
názor právě takový, jaký je a proč není stejný, jako ten náš.
4/2019
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Jaroslav Drahoš

Kam
kráčíme

„… jsme silní a v příštím roce
chceme být společně
ještě silnější.”

Sedím ve vlaku, jsem na cestě z Prahy do Českého Těšína. Mám za sebou jeden
z těch dlouhých a náročných pracovních dní plný jednání. Sedím a přemýšlím,
s čím se s vámi podělit v tomto článku posledního čísla našeho Finidraku
v roce 2019. Jaká byla ta hlavní a rozhodující témata tohoto roku? Co bude
pro nás prioritou v roce příštím a co v letech následujících?
Foto: Lukáš Duspiva

V

ětšina jednání, která jsem dnes
v Praze měl, souvisely s budoucností FINIDRu, jeho pokračujícím rozvojem a směřováním v dalších letech.
Svět okolo nás se rychle mění a mění
se stále rychleji. Pro náš obor to platí
dvojnásob. Ne všichni na polygrafickém trhu tyto změny úspěšně zvládají.
Můžeme to především vidět v některých případech našich konkurenčních
firem, o kterých si doposud nikdo nemyslel, že by se mohly ocitnout doslova v existenčních problémech. Přesto
se tak stalo a v některých případech
6
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dokonce úplně končí. Trh, na kterém
se pohybujeme, je nesmírně tvrdý
a neodpouští žádnou chybu. V tomto prostředí uspějí jen ti nejlepší. Ty
firmy, které změny nejen sledují, ale
především se jim rychle přizpůsobují.
Uspěje taková firma, ve které funguje
týmový duch a loajalita, která má takovou firemní kulturu, která pomáhá
zvládat složitosti a nástrahy, které
nám připravují každodenní požadavky
zákazníků, dodavatelů a nástrahy naší
konkurence. My máme takový tým,
jsme silní a v příštím roce chceme být

společně ještě silnější. Jsem o tom
přesvědčen. V tom je také obrovský
potenciál týmu Finidráků.
Letošní rok, rok 2019, se nám docela povedl. Rostli jsme především
v prvním pololetí, a to o více jak 10 %.
Přestože jsme ve druhé polovině roku
již takového výsledku nedosáhli, jsou
výsledky letošního roku nejlepší za
období posledních tří let. Moc děkuji
všem, kteří se svou dobrou prací
a zodpovědným přístupem podíleli na
těchto výsledcích.
Finidrak

Důvodem slabších výsledků druhého
pololetí bylo to, že se nám cíle, které
jsme si stanovili na vánoční trh, nepodařilo úplně splnit. Především pak cíle
v oblasti výroby vazby V8. Příčinami
byly časté poruchy, špatná reakce
dodavatelů, ale také vyšší míra nemocnosti. Nepodařilo se nám vyřešit
úspěšně všechny problémy, se kterými
jsme se potýkali. Jsem přesvědčen, že
příčina, proč se nám to nepodařilo,
má společné jmenovatele. Nedokázali
jsme správně pojmenovat a pochopit
podstatu těchto problémů, a tím najít
4/2019

jejich řešení. Pochopíme-li vždy správně podstatu, pak i zdánlivě neřešitelné
problémy už nejsou tak složité a neřešitelné. To, že to jde, ukázal projekt
zavedení nové logistiky a sledování
palet v tiskárně. Ať už tomu říkáme
EPP (elektronický pohyb palet), nebo
„pípání palet“ či „chytání pokémonů“,
je to úžasný příklad schopnosti našich
lidí. Lidí, kteří tento systém vymysleli,
naprogramovali, nastavili, proškolili
obsluhu a zavedli. A navíc v obdivuhodně krátké době. Tento systém je
nyní běžně používán a během dvou
měsíců je považován již za samozřejmost. Je to určitě náš velký úspěch
a řešení, kterým se můžeme srovnávat
s nejlepší evropskou konkurencí. Co si
také v tomto případě zasluhuje ocenění je to, že při úspěšné implementaci tohoto systému spolupracovalo
efektivně několik oddělení. Hodně lidí
se velmi rychle naučilo ovládat tento
nový systém a podalo řadu podnětů
k jeho zlepšení. O tom svědčí skutečnost, že v současné době máme
182 verzí této aplikace. Ještě jednou
obrovská pochvala pro všechny, kteří
se na tom všem podíleli a těm, kteří
systém každodenně efektivně používají a udržují.
Na tomto příkladu se jasně ukazuje,
jakou sílu má dobrá týmová spolupráce. Výsledkem pak je rychlost, kvalita,
nadšení, zaškolení, rychlá akceptace
průběžných změn. Je to příklad, který
nám potvrzuje, že tým Finidráků je
silný a dovede se semknout a tahat
za jeden provaz. V tom je a bude dále
naše síla. V tom je a bude naše konkurenční výhoda. Toto je cesta, kterou
chceme jít.

Priority v oblasti
managementu
pro příští rok:
 otevřená, pravidelná a srozumitelná
oboustranná komunikace
 odpovědnost každého jednotlivce
za svoji práci, za svůj proces
(s přesahem přes oddělení pro
které pracuji; důležité je, že to, co
dělám, přispívá ke společnému cíli)
 interní zákaznický přístup každého
(zájem o to, jak já svojí prací
ovlivňuji práci ostatních, jak to, co
dělám, mohu udělat lépe, kvalitněji)
 ochota si navzájem pomáhat
a spolupracovat (důležitý je
společný cíl - spokojený zákazník
a je úplně jedno, zda je to interní či
externí zákazník FINIDRu)
 důslednost - domyšlení
a dotahování věcí do konce
 ochota vzít věci do vlastních rukou

Tyto body nejsou v pořadí podle důležitosti, jsou pro náš úspěch všechny
stejně důležité. Věřím, že se nám naše
priority podaří společně naplňovat.
Věřím, že se nám i v příštím roce podaří zase posunout řadu věcí o kousek
dopředu.
Těším se na to, těším se na další
spolupráci.
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aktuálně

Jaroslav Drahoš

Dokąd
idziemy

Siedzę w pociągu, jestem
w drodze z Pragi do Czeskiego Cieszyna. Mam za sobą
jeden z tych długich i trudnych dni roboczych, pełnych
spotkań. Siedzę i myślę, czym
się z wami podzielić w tym
artykule w ostatnim numerze
naszego Finidraku w roku
2019. Jaki był ten główny
i decydujący temat w tym
roku? Co będzie dla nas priorytetem w przyszłym roku
i co w kolejnych latach?

„…jesteśmy silni i w przyszłym roku
chcemy razem być jeszcze silniejsi.”
którym się poruszamy, jest niezwykle
ciężki i nie odpuszcza żadnego błędu.
W tym środowisku sukces odniosą tylko ci najlepsi. Te firmy, które nie tylko
śledzą zmiany, ale przede wszystkim
szybko się do nich dostosowują.
Foto: Lukáš Duspiva

aktuálně

Sukces odniesie taka firma, w której
działa duch zespołowy i lojalność, która ma firmową kulturę, pomagającą
znosić trudności i pułapki, które niosą
nam codzienne wymagania klientów,
dostawców oraz konkurencji. My taki
zespół mamy, jesteśmy silni i w przyszłym roku chcemy razem być jeszcze
silniejsi. Jestem o tym przekonany.
W tym także tkwi ogromny potencjał
zespołu FINIDRu.
Upływający rok 2019 udał nam się.
Rozwijaliśmy się głównie w pierwszej
połowie roku, a to nawet o ponad
10 %. Pomimo tego, że w drugim półroczu już takiego wyniku nie osiągnęliśmy, tegoroczne wyniki są najlepsze
w ciągu ostatnich trzech lat. Bardzo
dziękuję wszystkim, którzy swą dobrą
pracą i odpowiedzialnym podejściem,
przyczynili się do tych wyników.

W

iększość spotkań, które dzisiaj odbyłem
w Pradze, dotyczyła przyszłości FINIDRu,
jego dalszego rozwoju i ukierunkowania w kolejnych latach. Świat wokół nas zmienia się coraz
szybciej. Naszej branży dotyczy to w stopniu
podwójnym. Nie wszyscy na rynku poligraficznym skutecznie radzą sobie z tymi zmianami.
Możemy to przede wszystkim zaobserwować
w przypadkach niektórych naszych firm konkurencyjnych, o których dotąd nikt nie pomyślałby,
że mogą mieć dosłownie problemy egzystencjalne, pomimo tego tak się dzieje, a w niektórych
przypadkach nawet już się skończyło. Rynek, na
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Powodem słabszych wyników w drugim półroczu było to, że nie do końca
udało nam się spełnić cele, które
postawiliśmy sobie na sezon przedświąteczny. Chodzi przede wszystkim
o cele w zakresie produkcji oprawy
V8. Przyczynami były częste awarie,
złe reakcje dostawców, ale także
wyższy stopień zachorowań. Nie udało
nam się także skutecznie rozwiązać
wszystkich problemów, na które
natrafiliśmy. Jestem przekonany, że
powód, dla którego tego nie zrobiliśmy, ma wspólne mianowniki. Nie
udało nam się prawidłowo nazwać
i zrozumieć podstawy tych problemów
i dzięki temu znaleźć ich rozwiązania.
4/2019

Jeśli dobrze zrozumiemy podstawę,
to nawet pozornie nierozwiązywalne
problemy przestają być tak skomplikowane i nierozwiązywalne.
Potwierdzeniem tego, że to działa, jest
projekt wprowadzenia nowej logistyki
oraz śledzenia palet w drukarni. Czy
mówimy na to EPP (elektroniczny ruch
palet), czy „pípání palet“ czy „łapanie
pokemonów“, jest to wspaniały przykład umiejętności naszych ludzi. Ludzi,
którzy ten system wymyślili, zaprogramowali, skonfigurowali, przeszkolili
obsługę i wprowadzili, do tego w niezwykle krótkim czasie. System ten jest
aktualnie na bieżąco wykorzystywany
i w ciągu dwóch miesięcy stało się
to oczywiste. Jest to na pewno nasz
wielki sukces i rozwiązanie, dzięki
któremu możemy się porównywać
z najlepszą europejską konkurencją.
W tym przypadku zasługuje również
na docenienie fakt, iż kilka działów
efektywnie współpracowało, aby
skutecznie wdrożyć ten system. Wiele
osób bardzo szybko nauczyło się kierować nowym systemem i zgłosiło dużo
pomysłów jego ulepszenia. Świadczy
o tym fakt, że aktualnie mamy 182
wersji tej aplikacji. Jeszcze raz wielka
pochwała dla wszystkich, którzy się do
tego przyczynili i dla tych, którzy z systemu codziennie efektywnie korzystają i go obsługują.
Ten przykład jasno obrazuje, jaką siłę
ma dobra praca zespołowa. Wynikiem
której jest szybkość, jakość, zadowolenie, przeszkolenie, szybka akceptacja
stopniowych zmian. Ten przykład
potwierdza nam, że zespół FINIDRu
jest silny i potrafi się zjednoczyć i ciągnąć za jedną linę. W tym jest i będzie
nadal nasza siła. W tym jest i będzie
nasza przewaga nad konkurencją. Jest
to droga, którą chcemy iść.

Priorytety w zakresie
zarządzania
na przyszły rok:
 otwarta, regularna i zrozumiała
komunikacja obustronna
 odpowiedzialność każdego za swoją
pracę, za swój proces (pokrywająca się
z działem, w którym pracuję; ważne jest,
że to, co robię, wspiera wspólny cel)
 wewnętrzne podejście każdego
do klienta (zainteresowanie wpływem
mojej pracy na pracę innych oraz tym,
jak to, co robię, mogę robić lepiej,
zwiększyć jakość mojej pracy)
 chęć do wzajemnej pomocy
i współpracy (ważny jest wspólny cel
– zadowolony klient i nie ma znaczenia, czy chodzi o wewnętrznego czy
zewnętrznego klienta FINIDRu)
 konsekwencja – planowanie
i doprowadzanie rzeczy do końca
 gotowość wzięcia spraw
we własne ręce

Kolejność tych punktów nie ma
związku z ich ważnością, wszystkie
są równie ważne dla naszego sukcesu. Wierzę, że razem damy radę te
priorytety zrealizować. Wierzę, że
w przyszłym roku, także uda nam się
posunąć naprzód wiele spraw.
Czekam na to, czekam na dalszą
współpracę.
9

rozhovor

Maryla Adamčíková, Irena Horáková

Zapustila
jsem kořeny

na šičkách

„Nejraději odpočívám doma
s kávičkou u televize.”

Foto: Lukáš Duspiva

V březnu to bylo 23 let, kdy do
FINIDRu nastoupila drobná,
ale energická a vždy upravená
paní Irena Horáková, která je
od začátku své profesní dráhy
úzce spjata s jedním pracovním
procesem, a tím je šití.

10
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rozhovor

Nastoupila jsem, druhý den jsem začala šít a šiju dodneška.

Jak se to stane, že druhý den už šiju?

Tehdy byl volný stroj, kdy se každý arch jednotlivě ručně
nahazoval na pás. Bylo to pohodlnější, člověk si dal archy
na klín a nahazoval. Měla jsem navlečený tzv. gumový prst,
a protože tehdy nebyl zaveden systém úkolových mezd,
nebyl žádný spěch a práce byla celkově klidnější. Uspěchat
ji vlastně ani nešlo, neumožňoval to typ stroje.

Jak si má laik šití v tiskárně vůbec představit?

S šitím na šicím stroji pro švadlenky to nemá opravdu nic
společného, až na to, že se do obou strojů navlékají nitě.
Jde o sešití archů na patřičný blok a takto zpracované knihy
se řadí mezi ty kvalitnější, protože vazba je pevnější a strany se z nich nedají lehce vytrhnout.

Letos jsme oslavili 25 let, jaké to bylo před
třiadvaceti lety?

Nastoupila jsem tzv. „na garáže“. Jak už název napovídá,
jednalo se o prostory bývalých garáží, ve kterých začínala
fungovat knihárna a kam byly umístěny první dvě šičky.
Ty stály blízko vrat, které bylo třeba otevřít vždy, když se
přivážel papír. Když mrzlo, musely jsme utéct, protože jsme
byly pouhé dva metry od dvora, a dovnitř proudil ledový
vzduch. Tenkrát také bylo třeba rozřezávat bloky, uložit na
paletu, znovu sednout a šít. V té době jsme byly pouze dvě
šičky na jedné směně na celou firmu. Dnes nás je na směně
šest. Vzpomínám si, že se často snášelo ručně, na dlouhý
stůl se nachystaly archy a třeba celou směnu se chodilo dokola a snášelo se… Na garážích jsme byli zhruba rok a v létě
jsme se stěhovali do nynější budovy, kde byla namontována
starší snášečka. Ta měla zelenou barvu, tak jsme ji přejmenovaly na Esmeraldu (podle zelenooké hlavní hrdinky první
telenovely, která byla u nás vysílána).
Další z mých mnoha vzpomínek je na dobu, kdy se přistavovala jedna z hal, jejíž střecha ještě nebyla pořádně ukotvená, a přišla silná bouřka. Veškerá voda ze střechy začala téct
proudem do haly. Tehdy jsme všichni dělali maximum pro
to, abychom zachránili stroje. To se nám nakonec podařilo,
vysušili jsme i „utopené“ nářadí a všechno naštěstí dobře
dopadlo.

Jaké stroje ti postupně prošly pod rukama?

Prvním strojem v nové budově byla tenkrát vůbec první
šička s počítačem. Měla odřezávání a z mašiny padaly
12

hotové bloky. To bylo něco! Dnes je to plus mínus stejné,
jak Millerky, které jsou novější a máme je tady asi tři roky,
tak Asterky mají stejný základ. Každá šička má pak své malé
přednosti. Pracovala jsem na každé z nich, nejsou v nich
velké rozdíly. V době, kdy jel Connect, tak nakládal, teď
nakládáme a vykládáme samy na obou strojích. Za ty roky,
které jsem v této firmě odpracovala, jsem už vypomáhala
na různých strojích na knihárně. Zvykla jsem si však na
šičkách, zapustila jsem tady kořeny a jsem tomu ráda. Také
jsem hrdá na to, jakou spoustu lidí už jsem zvládla zaučit.

Jak moc složité bylo naučit se pracovat
s počítačem u stroje?

První Asterka přišla, myslím, v květnu 2006 a tři dny nás
zaučoval starší pán, kterému jsme říkaly „děda“. To bylo
všechno. S paní Ivetou Zapletalovou jsme postupně odhalovaly různé finty, které nám umožňovaly lépe pracovat.
Později při zaučování jsme je předávaly dále. S Millerkama to bylo obdobné, také jsme si musely na spoustu věcí
přijít samy, ale dostaly jsme i podrobný manuál, který nám
velmi pomohl. Práce s počítačem není složitá, když zadáte
rozměry archu a tloušťku bloku, stroj si zbytek nastaví sám.
Náročnější je všechno doladit tak, aby stroj plynule šil.

Zlobí někdy stroj a jak?

Zlobí mnoha způsoby. Trhá nitě, nesešívá, nedohazuje
správně tak, aby byly v hlavě všechny archy stejně, aby
stránky na sebe navazovaly a výsledek nebyl kostrbatý.
Nakladač občas špatně nabírá. Každá z poruch se někdy
vyskytne. Vše se však dá opravit, tzn. vypárat a znovu přešít. Nic se nevyhazuje, poškozené archy se dají doplnit ze
zbytků nepoškozenými.

Jaké jsou tvé koníčky?

Jsem spíše domácí typ. Kdysi jsem se věnovala různým
ručním pracím. V době, kdy nabídka oblečení nebyla tak
bohatá, jsem hodně šila a pletla. Před 18 lety jsem bohužel
během jednoho týdne ztratila „slzy“. Diagnóza zní syndrom
suchého oka a projevuje se nedostatečným omýváním
povrchu oka. Tento stav je trvalý, proto jsem nucena kapat
si do očí tzv. umělé slzy. Z tohoto důvodu musím nosit také
sluneční brýle proti ostrému světlu zářivek. Nejraději odpočívám doma s kávičkou u televize. Jsem ráda, když mě navštíví děti. Především o víkendu, kdy ráda uvařím a upeču.
Jsem už také babička, i když zatím mám jen jednoho vnuka.
Jsem pro každou legraci a ráda se směju. Líbí se mi firemní
večírky, chodívám na ně pravidelně posledních deset let
s holkami ze šiček, protože jsme dobrá parta.

Finidrak

Opravdu? Dobrá parta v práci je hodně důležitá.

Ano, oslavujeme společně narozeniny, především kulatiny.
Teď se těch kulatin sešlo poměrně hodně. Potkáváme se
například na zahradě, kde se griluje, a v chladnějších dnech
v restauraci. Nikdy jsem nepřemýšlela nad výpovědí, práce
tady mi vyhovuje. Možná jde o zvyk a svou roli hraje určitě
i fakt, že nejsem přelétavý typ. Každý problém má podle
mého názoru řešení. Že mě někdo naštval ještě neznamená, že musím spálit všechny mosty a jít hledat novou práci.
Pro mě je podstatné, že se na směně máme všechny rády,
nemračíme se na sebe a vždy, když vznikne nějaký problém,
tak se dohodneme.

Letos jsi oslavila významné jubileum, jak?

To bylo v říjnu, slavila jsem s dětma, s rodinou, s přáteli.
Mám před sebou ještě oslavu s holkami z FINIDRu, se všemi, se kterými jsem kdy spolupracovala. Mělo by nás být
celkem šestnáct. Věřím, že se všechny sejdeme. Moc se na
ni těším a doufám, že se všechny dobře pobavíme, poblbneme, zasmějeme. Ráda bych touto cestou poděkovala
paní Žanetě Strnadové, která mi velmi vyšla vstříc a uvolnila
holky z práce. Vždy se s ní dá domluvit, umí komunikovat
s lidmi a za to jsem moc ráda.

Blíží se čas Vánoc, jaké jsou tvé zvyky, jak trávíš
svátky?

Těším se, až domácnost provoní upečené cukroví. Nejraději
mám vanilkové rohlíčky. Jeden rok jsem je dokonce pekla
ze sedmi dávek. Na Štědrý den vařím rybí polévku, je to
čtyřhodinový obřad…no a pak ji rozdám a těší mě, když
všem chutná. Pravidelně jdeme na hřbitov a po návratu už
připravuji kapra a bramborový salát. V dalších svátečních
dnech se scházíme s rodinou, odpočívám, sleduji pohádky,
chodím na procházky.
Všem chci popřát klidný adventní čas, příjemné a pohodové
vánoční svátky, krásné dárky pod stromečkem a v novém
roce především pevné zdraví, spoustu štěstí a spokojenosti. Našim filipínským spolupracovníkům přeji, aby ty první
Vánoce v Česku strávili ve zdraví a dobré náladě a užili si,
pravděpodobně poprvé v životě, bílou sněhovou nadílku.

Já se k tomuto krásnému přání ráda přidávám
a děkuji za milý rozhovor.

Foto: Lukáš Duspiva

První otázka je u všech našich rozhovorů podobná,
jaké byly tvé začátky, Irenko?

Irena HORÁKOVÁ

* 1959

Znamení: Váha

Na mé práci mě nejvíc baví
když vše šlape a odsýpá
V zimě nejraději
sedím v teple
Moje oblíbená pohádka
Tři oříšky pro Popelku
Nejraději se směju
od rána do večera, zejména historkám
ze života
Energii čerpám
z každého krásného dne
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Jakub Jurczok

Pohyb palet

Naše tiskárna neustále roste a s přibývajícím množstvím zakázek roste i množství
palet, které se pohybují mezi jednotlivými pracovišti.

J

ejich vyhledávání a přesun zajišťují
manipulanti tak, aby dostali správnou paletu včas na správné místo.
Analogické vyhledávání palet se stalo
vzhledem k objemu výroby nevyhovující, proto bylo nezbytné najít efektivní
řešení. Tým našich průmyslových
inženýrů a IT specialistů tak připravil
vlastní řešení elektronického pohybu
palet.

Fungování systému evidence
pohybu palet je jednoduché:

Od poloviny října jsou na paletových
průvodkách a na vybraných místech
výroby nová označení – QR kódy.
Systém elektronického pohybu
palet se postupně zavádí od začátku
listopadu na téměř všechna pracoviště. Proškolují se zaměstnanci, kteří
systém používají.

„Po měsíci postupného zavádění elektronického pohybu palet je v sytému
navedeno téměř 30 tisíc přesunů.
V každém okamžiku víme o všech
paletách, které byly do systému
zaevidovány (napípnuty) a je možné
je rychle najít“, deklaruje Patrik Glos,
vedoucí IT, který se na přípravě řešení
podílel. A dodává: „Používání aplikace
je opravdu jednoduché, systém má
však jedno citlivé místo - lidi, kteří do
systému palety evidují. Je nezbytné,
aby všichni, kdo palety vytváří nebo
s nimi manipulují, pohyb palety do
systému napípli. Jen tak může systém
pomáhat všem.“

Pomocí mobilní aplikace je kdykoliv
možné vyhledat umístění palety a mít
ji k dispozici pro další zpracování. Pozice palet pro zakázky jsou také součástí
online plánu a v mobilní aplikaci napomáhá při orientaci mapka jednotlivých
sektorů.
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 Každý, kdo výrobek uloží na paletu,
ji po dokončení označí QR kódem
a pomocí mobilní aplikace uloží do
systému.
 Manipulant v mobilu také zaeviduje
každý přesun palety do jiného sektoru.

z tiskárny

Jak to vidím já

Foto: Lukáš Duspiva

Patrik Glos, Sylvia Kovalčíková

Foto: Lukáš Duspiva

z tiskárny

Ve FINIDRu pracuji od července letošního roku, tudíž jsem nováček, který s nadšením
sobě vlastním přičichl k tomuto oboru a zalíbil se mi natolik, že mám v plánu dozvědět
se o polygrafii co nejvíce.

Výsledkem elektronické evidence
je přehled o umístění jednotlivých
výrobků a polotovarů, rychlejší navážení palet k jednotlivým pracovištím
a snížení provozních nákladů. Systém
se neustále dolaďuje a vylepšuje dle
doporučení zaměstnanců výroby, kteří
s paletami pracují.
„Vytvořit jednoduché řešení pro
hledání palet ve výrobě formou
integrované mobilní aplikace za tak
krátký čas a následně během pouhého
měsíce aplikaci zavést do praxe téměř
na všech pracovištích, je perfektní
výsledek. Děkuji všem, kteří se na něm
podíleli a podílí“, potvrzuje P. Glos.

Naše mobilní aplikace systému
elektronického pohybu palet
je jako týmová hra. Chcešli, aby ti kolegové na hřišti
nahrávali, nahrávej palety do
systému i ty svým kolegům.
Správně a v pravý čas.
Finidrak

P

okud mohu hodnotit práci v tiskárně FINIDR, tak jako
největší benefit beru čisté prostředí. Dříve jsem pracoval v těžkém průmyslu, kde se bez těžké techniky a průmyslových plynů a chemikálií výroba neobešla. Další věc, která
se mi líbí, je možnost vidět vznik něčeho, co dělá lidem
radost. Ne však jako spotřební zboží, ale jako potrava pro
duši. Jako mistr tisku mám mnoho příležitostí hovořit s lidmi z různých oddělení a čeho jsem si všiml po velice krátkém čase je, že většina má svou práci ráda a snaží se ji dělat
co nejpoctivěji. Mnoho spolupracovníků na mě působí
velice mile, otevřeně a laskavě. Jelikož jsem extrovert, který
rád komunikuje a poznává nové lidi a různé typy osobností,
práce ve FINIDRu je pro mě velice příjemná a zajímavá.
Dle mého názoru je PR společnosti nastaveno velice dobře
a myslím, že je i mou prací, vedle zajišťování výroby a průtoku zakázek firmou, aby se lidé, kteří zde pracují, cítili co
nejlépe a tvořili ducha tohoto sofistikovaného živého organismu. Proto doufám, že se situace co nejrychleji stabilizuje
a my jako mistři tisku se budeme moci svým lidem věnovat
v plném rozsahu.
Zaměstnanci si to možná neuvědomují, ale potkat majitele
takto velké firmy téměř denně ve výrobě, je rarita. Líbí se
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mi vizionářský způsob myšlení a nezlomné nadšení mnoha
kolegů, kteří se snaží společnost posouvat stále kupředu.
Ano, samozřejmě, všude jsou problémy a záleží jen na nás,
jestli budeme poukazovat na to, co je špatně a nic s tím neuděláme. Nebo budeme využívat věci, které jsou dostupné
a pomohou nám. Musíme se snažit na problémech pracovat. Znám jen 3 typy lidí – ti, kteří chtějí, ti kteří nechtějí
a ti, kterým je to jedno. Jsem rád, že můžu s klidnou duší
říct, že zde převládají ti, kteří chtějí. Lidé dokáží tvořit úžasné věci, pokud chtějí. Peníze samy o sobě nic vytvořit nedokážou a i proto věřím, že největším kapitálem firmy nejsou
finance, ale její kreativní zaměstnanci, kteří jsou motorem
konkurenceschopnosti, efektivity práce a starají se o to, aby
společnost byla na trhu úspěšná. Jako příklad mi nahrává
projekt „pípání palet“. Naprosto krásná ukázka toho, že
se nemusí kupovat drahá technika pro zavedení systémů.
Stačí, když lidé chtějí a přemýšlí selským rozumem. Pak jsou
schopni vytvořit něco funkčního, co má smysl.
Nakonec bych chtěl poděkovat lidem, kteří mi věnují svůj
čas, učí mě, inspirují, odpovídají na mých nekonečně mnoho otázek a hlavně všem, kteří se ke mně chovají přátelsky
a nebojí se komunikovat. Děkuji!
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z tiskárny

Kateřina Misiarzová

naše výhody
				
NAŠE VÝHODY CELKOVÝ NÁKLAD
				
I. STRAVOVÁNÍ

Foto: Lukáš Duspiva

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

II. MZDOVÉ BENEFITY

• Příplatek za přesčas nad zákonem stanovenou odměnu
• Roční odměny
				
• Podíl na HV 2018 			
• Dovolená 2 dny navíc			
• Penzijní připojištění				
• Příspěvek k narození dítěte				

Setkání bývalých
zaměstnanců
příjemného posezení, dobrého
jídla a pití pak společně všichni zavzpomínali na dobu dávno i nedávno
minulou, kdy pracovali v naší tiskárně.
Díky kvízu a zajímavým otázkám, které
pro ně připravil majitel tiskárny, si
mohli zatipovat a prověřit své znalosti, týkající se současnosti i historie
FINIDRu.

• Firemní akce pro zaměstnance a ostatní (Mikuláš,
Firemní večírek, Den s tiskárnou, Den otevřených dveří)
• Firemní liga (bowling, badminton)			

Veselá a příjemná nálada se linula
celým odpolednem. Zábavu pak rozproudila hra cornhole, kde byl vidět
bojový duch a chuť vyhrát lahvinku
dobrého vína. Všechny stupně vítězů
obsadila ženská posádka.
Všichni, co neváhali a přijeli na Novou
Polanu, s sebou vzali dobrou náladu,
16

IV. VZDĚLÁVÁNÍ

• Vzdělávání					
• Jazykové vzdělávání				

CELKEM				
načerpali energii a zrelaxovali před
blížícím se vánočním shonem. Poseděli s přáteli, společně si zavzpomínali
a prožili pohodový podzimní den.
Rádi s vámi sdílíme poděkování z
doručeného dopisu:
„Chtěla bych poděkovat jménem všech
hojně zúčastněných důchodců za
krásně strávené odpoledne na Polaně
s úžasným šéfem, panem Drahošem.
Bylo to hodně perfektní odpoledne
a všichni se skvělé bavili. Pan Drahoš
si na nás udělal čas, a to se hodně
cení. Nemusel tam s námi být, ale
chtěl, a za to mu moc děkujeme. Věnoval nám drahocenný čas, který mohl

1 795 104
2 103 549
1 146 063
1 144 246
287 760
24 000

III. FIREMNÍ AKCE

Rok utekl jak voda a začátkem listopadu proběhlo již tradiční setkání bývalých zaměstnanců
na penzi. Pozvání do jednoho z nejkrásnějších zákoutí Moravskoslezských Beskyd – do Dolní
Lomné, resortu Nová Polana, přijalo bezmála 40 srdcařů tiskárny FINIDR.

U

1 331 012
40 905
151 959
88 768
87 530

strávit s rodinou nebo úplně někde
jinde. Myslíme si, že takový šéf by měl
být v každém podniku.

Za skupinu všech důchodců,
Gražyna Šimůnková.“

750 617
611 900

10 810 534

V. OSTATNÍ

• Simky do rodinky
• Odměna při doporučení zaměstnance
• Mimořádné zálohy
• Ubytování a služby na Nové Polaně
• Cvičení FyzioFit

Společenskou hru sice všichni nehráli,
ale ti, co ji hráli, se skvěle bavili. Výhra
nás taky potěšila. Pak bych chtěla vyzvednout připravené pohoštění, které
nemělo chybu. I obsluha byla úžasná.
Zkrátka si myslíme, že odpoledne
s důchodci bylo vyvedené a budeme se
těšit na další.
Děkujeme tiskárně FINIDR, že nezapomíná na důchodce, kteří svou prací
přispěli k rozkvětu podniku.

1 317 044
18 845

Tak jako každý rok jsme pro vás i letos připravili celkový přehled vyčíslení benefitů za rok 2019. Každý zaměstnanec uvidí na své výplatní
pásce za listopad celkovou poskytnutou částku na benefitech.
Detailní rozbor můžete vidět také v interním informačním portále v sekci Čerpání benefitů.

Finidrak

4/2019
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z tiskárny

Marcela Ćmielová

Kateřina Misiarzová

z tiskárny

Podporujeme

Foto: Renata Andrlová

J

sme rádi, že můžeme v průběhu roku v našem okolí
pomoci tam, kde je potřeba. Uvědomujeme si, že jsme
součástí našeho regionu. Záleží nám na vzdělanosti a dobré
budoucnosti dětí a mládeže, proto spolupracujeme s mnoha školkami, školami a neziskovými organizacemi.

Jsme přesvědčeni, že investování do vzdělávání dětí a mládeže je vždy dobrá volba. Proto jsme v tomto roce podpořili
finančně i jiným způsobem řadu škol, organizací i prospěšných aktivit. Věříme, že tato podpora má smysl a budeme
v konkrétní pomoci pokračovat i v následujících letech.

Máme jasně nastavenou strategii podpory, kterou směřujeme především k dětem a k jejich školním i mimoškolním
aktivitám v našem městě Český Těšín a jeho blízkém okolí.

ROCKET CLUB SILESIA OLZA

Jsme rádi, že můžeme podpořit technické myšlení a aktivity,
kde nabyté znalosti a dovednosti děti posouvají dál a vytvářejí u nich zájem o techniku a technické obory.

Mikuláš
Letošní, již tradiční, 9. ročník mikulášského odpoledne pro finidrácké děti se uskutečnil
dne 3. 12. 2019 v Kulturním domě v Chotěbuzi.

Příběh pokračuje...
P

M

ikulášská párty s názvem Sněhulákoviny odstartovala
v 16 hodin. Připravil ji náš oblíbený klaun Hopsalín
a jeho kamarádi, kteří se vždy postarají o to, aby si to děti
pořádně užily. Proběhly soutěže o malé pamlsky, diskotéka
a také tradiční focení. Děti skotačily a byly nadšené. Jsme
rádi, že se všichni zapojili a užili si to včetně rodičů, které
děti vyzvaly k tanci.

omáhat má smysl a my jsme rádi, že můžeme v průběhu roku v našem okolí pomoci tam, kde je potřeba. V minulém čísle
Finidraku jsme vás informovali o tom, že částka ve výši 30 000 Kč poputuje na intenzivní rehabilitační péči Stelinky.
Dnes vám přinášíme nejen poděkování paní Štrossové, maminky Stely, ale také zprávu, jak se Stelince daří, co v posledních
týdnech absolvovala a jak její příběh pokračuje.

Výňatek z dopisu:

V

Během celé akce jsme si mohli pochutnat na připraveném
občerstvení v podobě kávy nebo čaje a nechybělo ani něco
dobrého na zub, tentokrát v podobě chlebíčků, buchet
a ovoce.

Po skončení zábavného programu všichni s napětím očekávali příchod Mikuláše, čerta a anděla. Během chvilky začal
dlouho očekávaný okamžik. Děti dostaly nadílku, která
potěšila nejen jejich mlsné jazýčky.
Všichni jsme si užili krásné předvánoční odpoledne. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří přišli a strávili s námi pěkné
chvíle. Děkujeme za vaše slova pochvaly a díků při odchodu
z akce. Vždy nás to upřímně potěší. Děkujeme také kolegům, kteří nám každý rok pomáhají tuto akci připravit tak,
aby byly spokojené hlavně děti.
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Naše tiskárna FINIDR dlouhodobě podporuje činnost klubu
raketových modelářů Rocket Club Silesia Olza. Raketový
klub, který v Českém Těšíně existuje od roku 2006, podporujeme pravidelnými finančními i materiálními dary.
Díky našemu sponzorství se klubu otevřela cesta k účasti
v soutěžích u nás i v zahraničí. Za svou existenci má klub
na svém kontě mnoho ocenění a diplomů. Jsou mezi nimi
nejen mistři republiky, ale i mistři světa.

Finidrak

podstatě hned po doléčení, ještě v době rekonvalescence, jsme riskli intenzivní
deseti blokové cvičení v rehabilitačním zařízení SenzaErgo v Ostravě. Stelinka ho
zvládla na 1*. Začátky byly krušnější a plačtivé, protože po předchozích nemocech
bylo nutné protáhnout celé tělíčko a rozcvičit zkrácené svaly, což není příjemné, ale
postupně se vracela dobrá nálada, Stelinka cvičila s radostí, krásně spolupracovala.
Tety fyzioterapeutky zapracovaly na zlepšení rovnováhy, stabilitě, prováděly balanční cvičení, zapojily nespolupracující ručky do opor i do činností v hravé formě.
Cvičení Stelinka absolvovala díky Vaší finanční pomoci. Cena dvoutýdenního cvičení
činí 20 000 Kč. Intenzivní rehabilitace trvala dva týdny, má 10 cvičebních dní a cvičí
se 2 hodiny denně. Zbývající částkou jsme Stelince předplatili cvičení již v ambulantní formě, kdy bude jezdit cvičit, jak její zdravotní stav dovolí. Většinou jezdíme
minimálně 1x – 2x týdně, ale teď si užije asi chvíli cvičící prázdniny, kvůli operaci.
Určitě Vám dáme vědět.
Srdečně moc zdravíme a ještě jednou velké díky za pomoc a za podporu.
S úctou,
Adriana Štrossová

0 /3 2-0 21 09 1 7
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o nás

Pět otázek pro

1. Kde jsi strávil letošní dovolenou?

Letos jsme pořádali 5. ročník rodinného tábora v Malé Morávce, takže
s rodinou tam.

2. Jak nejraději trávíš volno?

1. Blíží se Nový rok, budeš do něj vstupovat s nějakým
předsevzetím? Jestli ano, tak s jakým?

Teď, v zimě, u knížky nebo filmu. Od jara do podzimu prací kolem
domu, s rodinou a koníčky.

To vím naprosto přesně, a to, že bych si chtěl pořídit rodinné auto
a už se nemačkat ve třídveřáku.

3. Jak řešíš vánoční dárky?

2. Jakou vlastnost bys na sobě chtěl změnit?

O dárky se u nás stará manželka. Já, jako každý chlap, sháním dárky
na poslední chvíli. Takže, zatímco manželka je dlouho ve víru nákupů,
já objednávám, až e-shopy upozorňují, že pokud chci dárek k letošním
Vánocům, musím už objednat…

4. Máš nějaké oblíbené jídlo?

Tomáše Oláha
výrobního logistika

se zeptal
Radek Dadák
vedoucí údržby

Někdy jsem až příliš sebekritický a chybí mi určitá dávka zdravého
sebevědomí, takže tyto dvě vlastnosti.

3. Co nejlepšího jsi v životě prožil?

Můj největší dosavadní životní prožitek bylo narození mé první
dcery Julie (10 měsíců).

Mám oblíbená místa, kam chodím na jídlo. Někam na hovězí steak,
někam na sushi, někam na vietnamské speciality, domů na svíčkovou… Moje oblíbené jídlo je „dobré jídlo“, připravované někým, kdo
vaří rád.

4. Pokud bys zachránil zlatou rybku a ona ti řekla,
že si můžeš přát tři přání, jaká by to byla?

5. Kdybys měl možnost změnit jednu věc ve svém životě,
co by to bylo?

5. Čeho se nejvíce bojíš?

Každý den se najdou věci, kdy si člověk říká, že by je změnil: „Měl
jsem si raději stoupnout k támhleté pokladně…“, nebo „Měl jsem to
říct jinak…“, nebo „Měl jsem raději mlčet…“. Nicméně, když se zamyslím nad dosavadním životem, nic bych na něm neměnil.

1. spokojenou rodinu, 2. lepší plat, 3. nové osobní rekordy v hodu
kladivem.
Otázka, na kterou nejsem schopen úplně odpovědět, ale určitě
je to spojené s mým slabším sebevědomím.

Lukáše Labaje
dělníka ve skladu

se zeptal
Jakub

1. Máš v dnešní hektické době čas na koníčky?

Mám dvě malé děti, z toho jednoho prvňáčka, takže času pro sebe
moc nemám. Užívám si, že jsem pro ně zatím hrdinou. Vím, že se to
časem změní a už mě nebudou tolik potřebovat.

1. Jak na vás působí FINIDR jako společnost?

Z mých zkušeností z přechozích prací na mě FINIDR působí asi nejpozitivněji. Pracovníci jsou vstřícní, přátelští a pracují jako celek, ne jako
jednotlivec.

2. Blíží se Vánoce, co pro tebe znamenají?

Společně strávený čas s rodinou, relaxace, dobré jídlo a pohádky.

3. Jak nebo kde si nejlépe odpočineš?

2. Taky vám čas strávený ve FINIDRu utíká tak rychle
jako nám, skladníkům?

Nejvíce si odpočinu u zajímavého filmu se sklenkou dobrého vína.

Jsou dny, kdy si říkám „už ??“, ale jsou také dny, kdy si říkám „teprve ?“

4. Máš nějakou oblíbenou knihu nebo film, ke kterým
se vracíš?

3. Máte nějaké tajné přání, které ještě nebylo vyslyšeno
a rád byste, aby se splnilo?

Moje oblíbená kniha je ‚‚Smrt je mým řemeslem‘‘ od Roberta Merla.
Co se filmů týče, mám rád ty, které mě nutí k zamyšlení a mají nějaké poselství, jako je Volání netvora: Příběh života nebo American
Honey.

5. Kdybys mohl někomu ze svého okolí udělit vyznamenání, komu a za co by to bylo?
Těch by byla spousta. Poznal jsem tady hodně zajímavých a inspirativních lidí, ale nikdy jsem ještě nepotkal člověka, ze kterého přímo
vyzařuje pozitivní energie, a naprosto vše dokáže řešit s úsměvem
na rtech, za to bych tě vyznamenal, Rostíku Bajtku. Dále by to byla
moje žena, která je mi vždy oporou, i když to se mnou někdy nemá
jednoduché.
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Jedno nebo dvě by se určitě našly, ale pak už by nebyly tajné…

4. Jak trávíte čas mimo práci?

Většinou jedu po práci do obchodu a domů. Doma si uvařím a pak si
pustím nějakou hru nebo seriál. Některé dny zajedu i na návštěvu
k rodičům, ale už to není tak pravidelné.

Jakuba Jurczoka

Dominika Vavřeny

směnového mistra tisku

referenta zákaznického servisu

se zeptal
Tomáš

se zeptal
Lukáš

Finidrak

5. Jaké jídlo máte nejradši a co naopak nesnášíte?

Mezi nejoblíbenější jídlo patří bramborová polévka od maminky, té si
dám rád i plný hrnec. Není jídlo, které bych nesnášel. Nejím rajčata,
houby a ryby, ale nenazval bych to nesnášením.
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tudy z nudy

Renata Andrlová

Šárka Adamčíková

o nás

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

Kateřina Svobodová
referent zákaznického
servisu

Nízké Tatry na divoko

Anežka Rajnerová
referent zákaznického
servisu

Jednoho lednového dne mi volá kamarád celý natěšený, že začátkem února plánují s manželkou víkend
v útulnách v Nízkých Tatrách a zda se k nim přidáme. Proč ne, přikyvujeme. Jsme pro každou srandu...

J

e pátek odpoledne, 3. února, a my se tedy s kamarády
po práci vydáváme směr Slovensko. U nás zatím sníh
není, ale v horách je ho dostatek. Čím více se blížíme k cíli,
tím více sněhu je - a cesty dost kloužou. S kamarádkou
začínáme mít obavy, zda dojedeme, ale po posilnění místní
Demänovkou obavy ustupují. Auto necháváme v sedle
Čertovica a dále už musíme po svých. Je 8 hodin večer,
pořádná tma a sněží. Nahazujeme krosny a všichni čtyři
i s naším čtyřnohým přítelem se vydáváme neprošlapanou
cestičkou do tmy. Je úžasné ticho, nikde nikdo, a my se po
skoro pěti kilometrech, za svitu čelovek, ocitáme u útulny
Liška. Hlavou se nám opět honí myšlenky, zda bude útulna
volná a my budeme mít kde složit hlavu… Jinak bychom si
museli ustlat ve sněžném záhrabu a spát venku - jako tomu
bylo jednou na Malé Fatře. Naštěstí se obavy nepotvrdily
a my máme útulnu jen pro sebe. Hned jsme si vybalili věci,
chlapi nám zatopili v malých kamnech a my ženy jsme se
chopily přípravy svařáku a večeře.
Druhý den se probouzíme do mrazivého rána a vůbec se
nám nechce ze spacáků. Bohužel musíme. Jen co posnídáme, čeká nás cesta na další útulnu. Nejdříve to chce ale
rozcvičku. Sázíme se tedy s chlapy, že vyběhneme na sníh
jen ve spodním prádle. Samozřejmě jsme sázku vyhrály…
Vydáváme se tedy na cestu přes Sedlo za Lenivou, po
červené turistické značce přes další Bacúšské sedlo. Trvá to
celkem dlouho, brodíme se po kolena ve sněhu neprošlapanou cestou, zvedá se mlha a vítr a pořád častěji zapadáme
do závějí. S velkým těžkým batohem to není nic příjemného. Naštěstí máme dobrého průvodce a nemusíme se prý
obávat, že bychom zabloudili, on zná cestu skoro
i poslepu...No, nezbývá nám, než mu věřit. A opravdu,
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po 7,5 kilometrech přes Jánov Grúň (1395 m) se v bílé tmě
před námi v dáli objevuje střecha útulny. Jupí, jsme v cíli.
I druhý den máme obrovské štěstí a útulna je prázdná.
Nebo je to tím, že podobní blázni jako my tento víkend
raději zůstali doma? Bohužel, někteří turisti po sobě
nechávají nepořádek, a tak jsme útulnu nejdříve trochu
poklidili. My holky jsme roztopily kamna a chlapi šli hledat
suché dřevo... Říkáte si, ve sněhu nemyslitelné? Taky jsme
si to mysleli, ale náš kamarád průvodce dobře věděl, kde
ještě stojí suché stromy. Nařezali jsme dřevo jak pro svou
potřebu, tak i do zásoby pro další, kteří tudy někdy půjdou
kolem. Udělali jsme si hezký večer za svitu svíček a čelovek,
popíjeli svařáček a Demänovku a vyprávěli si různé historky. Je to úžasné, strávit v horách s kamarády dva dny bez
elektřiny a různých vymožeností dnešní doby.
Poslední ráno, v den odjezdu, se nám příroda odměnila.
Obloha byla modrá jako z pohádky a my jsme se tak mohli
kochat výhledy až na Vysoké Tatry. Už ale musíme domů,
a tak po sobě uklízíme útulnu a vydáváme se k autu. Přes
noc sněžilo a vítr nám zasypal stopy. Celou sedmikilometrovou cestou jsme se opět brodili a propadávali sněhem.
Ale vždy nám dodaly síly ty úžasné výhledy na okolní kopce.
Fotili jsme jak Japonci v Praze.
Jen co jsme si sedli do auta, už jsme plánovali, kdy a kam
se zase v zimě vydáme. Všem doporučuji na chvíli vypnout,
užít si krásy hor s přáteli a bez elektroniky. Stojí to opravdu
za to. A můžou to být klidně i naše Beskydy.

Finidrak

Pavla Dámková
referent zákaznického
servisu

Dominik Vavřena
referent zákaznického
servisu

Jak jste spokojeni

Martina Pawlica
referent zákaznického
servisu

Ondřej Prokop
referent marketingu

Johnsonne Domingo Casiano

(dělník ve výrobě / worker in production)
„I worked in Philippines to earn my salary, but
here in FINIDR I like my job and I am enjoying it.
I am very thankful for all my colleagues. They are
very helpful and they teach me everything. Job
doesn´t seem that hard to me. I like shifts and
I also like meal here.“

„Na Filipínách jsem chodil do práce, abych vydělal peníze. Tady ve FINIDRu se mi navíc práce líbí
a baví mě. Jsem rád, že všichni mí kolegové jsou
velmi přátelští, ochotní a vše mě učí. Práce se mi
nezdá až tak těžká. Vyhovuje mi směnnost a také
jídlo mi tady moc chutná.“

Dannine Reyes Casiano

(dělník ve výrobě / worker in production)
„We really like the company here. FINIDR offers
really good benefits and co-workers and managers are very nice to everybody. My team
teaches me on different machines and introduces me to the other employees. We go to lunch
every time we got shift and we really like it. We
would like to thank you very much for everything. “
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„Moc se nám ve firmě líbí. FINIDR nabízí opravdu dobré benefity a spolupracovníci i vedoucí jsou k nám milí a vstřícní. Můj
tým mě učí na různých strojích a seznamuje mě s ostatními zaměstnanci. Na obědy chodíme vždy, když máme směnu a moc
nám chutná. Rádi bychom vám moc za vše poděkovali.“
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slavíme

Strom života
FINIDRu...
...rosteme díky Vám!

Irena Horáková
předák

Jana Filipczyková

Marcela Kluzová

referent kooperace

strojník ve výrobě

Karin Rakowská

Barbara Władysława Dobner

jsou tady s námi
Jan Wałaski, mechanik opravář a seřizovač strojů
Vlastimil Horkel, manipulant ve výrobě		
Marta Oszeldová, týmový strojník ve výrobě		
Robert Škorník, operátor na CTP			
Markéta Holušová, strojník ve výrobě

20 let
15 let
15 let
15 let
5 let

blahopřejeme k jubileu

Drahuše Ferfecká
technolog tisku

Vlastimil Horkel, manipulant ve výrobě
Milada Kohutová, dělník ve výrobě
Iva Kowalczyková, strojník ve výrobě
Ilona Schoberová, strojník ve výrobě
Daria Joanna Kubaczka, strojník ve výrobě
Marcela Ćmielová, sekretářka
Tomáš Čížkovský, tiskař
Jan Zejda, zámečník
Robert Škorník, operátor na CTP
Soňa Brodová, dělník ve výrobě

Oldřich Gajdoš
tiskař

Teodor Broda

Sofie Skulinová

mamince Ivetě Brodové

mamince Monice Skulinové
Finidrak
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dělník ve výrobě

dělník ve výrobě

Barbara Szarowská

Milena Pščolková

strojník ve výrobě

odchod do důchodu

Libuše

Bruno

Slívová

Tomiczek

odchod do
důchodu

odchod do
důchodu
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na konec

Lenka Hlisnikovská

Výsledky
A je to tady! Přinášíme vám tři nejlepší fotografie našich zaměstnanců na téma „Můj adrenalin“.
Jako vždy měla porota z čeho vybírat. Ostatně
ochutnávku adrenalinu různého druhu jste mohli
vidět v minulém čísle Finidraku. Podle všech
došlých fotek je vidět, že si každý z nás užívá jiný
druh napětí. Dorazily snímky s adrenalinem na
horách, na vodě, na motorce, v autě, se zbraní,
s padákem, s krávou v patách, s talířem plných
dobrot, ze zásahu hasičů nebo jen tak naostro na
sněhu. Děkujeme všem zúčastněným za zdařilé
fotografie a vydařeně zachycené zážitky.
Ty nejlepší lovce prožitků jsme ocenili adrenalinovým zážitkem:
1. Ty krávo! - Lukáš Duspiva
2. Tandemový seskok - Petra Latochová
3. Výstup na Rysy - Renata Andrlová

Medové perníčky

Blahopřejeme!

Advent je čas rozjímání, radostného očekávání. Zpříjemněte si dny čekání na Ježíška a provoňte svůj
domov sladkými perníčky. Teď je ta správná chvíle na to, být s rodinou, přáteli, dětmi. Medové perníčky
se mohou stát krásným doplňkem vaší kávy nebo svačinky pro děti.
Návod na přípravu:

Do menšího hrnce ve vodní lázni rozehřejeme tuk (Hera). Přidáme med a cukr
a do vychladlé směsi zašleháme 4 vejce. Na vál nasypeme mouku, přidáme
kakao, sodu a perníkové koření a vše nasucho promícháme. Do důlku vlijeme
tekutou směs, zapracujeme ji a ze směsi vyhněteme nelepivé těsto. Perníčky
můžeme vykrajovat a péct okamžitě ve vyhřáté troubě na 170 °C cca 6 minut.

Zdobení:

Směs na zdobení si vyrobíme z jednoho bílku a 20 dkg cukru moučka, který
3x prosejeme. Cukr postupně přisypáváme do bílku, vše vyšleháme v mixéru
nebo mícháme vařečkou cca 20 min. Poté směs dáme do sáčku na zdobení
nebo klasického mikrotenového sáčku, kterému ustřihneme roh. A zdobíme.

Ingredience:
125 g Hery
4 lžíce medu
300 g cukru moučka
4 vejce
800 g hladké mouky
4 lžíce perníkového
koření
1 lžička sody
1 lžíce kakaa

Rada na závěr:

Pro barevnou variantu můžeme bílou zdobící směs obarvit potravinářským
barvivem.

SPRÁVNÉ ODPOVĚDI:
stimulant kofein, pochoutka Sachrův dort, zdravý plod avokádo, populární potravina mořská řasa, zimní sport
rychlobruslení, značka lyží Rossignol, automobilka Aston Martin, hodinky Rolex, město Monte Carlo, hračka LEGO.
Šťastným výhercem se při losování správných odpovědí stala Dagmar Kempná.
Gratulujeme!

Dobrou chuť a provoněné Vánoce!
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Vyhodnocení kvízu z minula

Finidrak
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME
NA FIREMNÍ VEČÍREK

KDY: 6. března 2020 od 18:00 hod.
KDE: KaSS Střelnice Český Těšín
K tanci i poslechu zahraje DJ Jiří Halák.
Více prozradíme na začátku února.

TĚŠÍME SE NA VÁS!

