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Na tomto �tulu můžeme vidět, jak díky té správné kombinaci potahu
a zušlechtění dokáže kniha opravdu vyniknout.
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bílé ražby dodá �tulu ten pravý nádech.
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Foto na obálce:
Anežka Rajnerová, referentka ZS pro FR trh,
při ﬁremním sázení stromů. Více v článku
První stromy zasazeny! na straně 4.

Vážení spolupracovníci,
máme tady konec léta, které bylo,
věřím, že pro většinu z nás, obdobím
dovolených, odpočinku, poznávání
nových míst a nových zážitků.
Co se týče cestování a dovolených, je
však toto období podstatně odlišné od
předchozích let. Koronavirus a opatření,
která platí v jednotlivých zemích,
komplikují naše cestovatelské plány.
Výjimky jsou pak většinou pouze pro
plně očkované. Nelze již bezstarostně
cestovat bez toho, aniž bychom si zjistili,
jaké aktuální podmínky a omezení platí
v dané zemi či následně při příjezdu do
vlasti.
Očkování se nyní stalo celosvětovým
fenoménem. Na internetu koluje
mnoho názorů o nutnosti a důležitosti
očkování, naopak je tam také spousta
protichůdných názorů o možné
škodlivosti očkování. Asi se v těchto
názorech většina z nás není schopna
příliš orientovat. Já osobně jsem se
rozhodl očkovat a mám již za sebou
obě očkovací dávky. Důvody, proč jsem
se rozhodl očkovat jsou dva. První je

snížení rizika možnosti nákazy v rodině
a na pracovišti. Druhým důvodem
je především pohodlnější cestování.
Ten první důvod je hlavně o prevenci,
o možném předcházení ohrožení
nakažení z této nemoci. Očkování není
určitě 100% ochranou, ale může snížit
rizika nákazy, a to je v této době velmi
podstatné.
Většina z vás již má dovolenou za
sebou a nyní tiskárna jede naplno, aby
uspokojila požadavky našich zákazníků.
Zároveň, s pořízením budovy u řeky,
přibyly další nároky na logistiku a sžití
se s novými prostory a vším, co nám
tato nová situace přináší. Není to pro
nás však nic nepřekonatelného, jsme
zvyklí čelit výzvám a vždy se nám to,
především díky vám, povedlo. Věřím, že
nás to posune zase o kus dál.
Rád bych vás ujistil, že i díky investicím,
které jsme uskutečnili, ať už do
nového strojního zařízení nebo nových
prostor, máme opět skvěle našlápnuto,
máme před sebou spoustu zakázek
a naplněnou sezónu. Byl bych rád,
kdybychom přesvědčili naše zákazníky,
že „vždy kvalitně a včas“ není jen heslo
a naplnili jejich očekávání v maximální
míře. Věřím, že na letošní vánoční trh
jsme dobře připraveni. Držme si palce!
Přeji všem krásné babí léto, a především
hodně zdraví.
Váš Jarek Drahoš

Autor snímku: Lukáš Duspiva
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aktuálně

Text: Ondřej Prokop, Foto: Lukáš Duspiva

Jaké stromky jsme sázeli?

Byly vybrány takové druhy stromů, které zpestří skladbu
lesa a zároveň do monokultury navrátí původní odrůdy,
které v ní aktuálně chybí. Pro tento termín a místo tak byly
vytipovány sazenice buku a javoru. Jedná se o geneticky
původní sazenice vypěstované ze semen stromů, která
jsou sbírána v nejcennějších částech chráněných krajinných oblastí. Semenáče následně rostou v lesní školce za
speciálních podmínek. Díky tomu jsou sazeničky připraveny
obstát i v tom nejnáročnějším prostředí, kupříkladu právě
i na vrcholcích hor.

První stromy zasazeny!
Udržitelný rozvoj a společenská odpovědnost jsou pro FINIDR
prioritní témata. Pro letošní rok jsme přišli s novým závazkem,
a to za každou realizovanou zakázku vysadit jeden nový strom.
Předpokládáme, že v tomto roce vysadíme přibližně 10 000
stromů a obohatíme tak skladbu lesa na ploše o velikosti
minimálně čtyř fotbalových hřišť.

N

ejideálnější dobou pro výsadbu stromů je jarní a
podzimní období, a proto jsme konečně mohli přejít
od slov k samotným činům – reálné výsadbě. Ve spolupráci s vybranou neziskovou organizací, která celý projekt
zaštiťuje, jsme měli vyhrazeny dva květnové termíny,
kdy jsme mohli vysázet první stromky. Dohromady 45
nominovaných dobrovolníků z řad našich kolegů z administrativy i výroby se v čele s panem Drahošem a panem
Klosem vydalo s odhodláním vysázet co nejvíce stromů.
Pro výsadbu byl vybrán svah hory Smrčina v nedaleké
Tyře.
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A jak se nám vedlo?

Za oba dny se nám podařilo vysázet 1 600 nových stromků,
což je skvělé číslo. V tomto strmém horském prostředí jsme
zalesnili plochu o rozloze 1 500 m2. Během dalších jarních dní nezisková organizace, se kterou spolupracujeme,
vysázela dalších 1 400 stromů. Celkem byly tedy Beskydy
obohaceny o 3 000 dubů a javorů. Zbylé stromy, plynoucí
z realizovaných zakázek, budou vysázeny v průběhu podzimu a věříme, že i my, Finidráci, budeme opět u toho.

Dvě skupiny rozdělené do dvou dnů si zažily opravdu
rozdílné podmínky. Zatímco na páteční „sázeče“ čekal
déšť, zima a celkově sychravé počasí, pondělní skupina
si užívala teplého a slunečného počasí. Do práce se však
dali všichni napříč podmínkám, které v tu chvíli panovaly. A že to v příkrém terénu plném kořenů a původních
stromových monokultur, místy i sněhu, nebyla žádná
oddechovka, ale pořádná makačka, vám jistě potvrdí
každý účastník.

Finidrak
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aktuálně

Má to smysl!
Lesy jsou plícemi naší planety. Představte si, že
jeden pětadvacet metrů vysoký stoletý buk denně
vyprodukuje přibližně 1 000 litrů kyslíku, což je
množství, které potřebuje čtyřčlenná rodina za den.
Za stejnou dobu odstraní více než 5,5 litrů CO2.
Zdravý strom toho dokáže ale mnohem více! Slouží
i jako klimatizace a díky tomu ochladí své okolí
o 3 až 6 °C.
Navíc, stromy a lesy mají pozitivní vliv na naše tělo
i mysl – snižují stres a srdeční tep. I to je důvod
proč rádi trávíme čas v přírodě.
I proto je pro nás důležité, že společně můžeme
přispět k obnově lesů a míst, které tady zůstanou
i pro budoucí generaci.

A jak samotnou akci hodnotí
účastníci výsadby?
Eva Kycová, předačka ručních prací

„Když jsem četla, že se jako firma zapojíme do sázení stromů, napadlo mě, jak by bylo úžasné se něčeho takového
zúčastnit. A splnilo se! Když přišla nabídka od mistra, já ani
další děvčata jsme neváhaly. Ráno svítilo sluníčko, foukal
vítr, nálada byla výborná a cesta k místu sázení byla klikatá
a hrbolatá. Po základních informacích, jak správně sázet,
jsme dostaly sazenice stromečků, pracovní náčiní a hurá do
práce! Těším se, až budu jednou svým vnukům a pravnukům vyprávět: „Tady tu knihu jsem vyrobila. Tady ten strom
zasadila.“ Jsem šťastná, že můžu být součástí takových
vzácných chvil a těším se na další podobné akce, kterých se
určitě znovu zúčastním.“

Tomáš Adamský, plánovač výroby

„I přes nepříznivé počasí se mi akce líbila. Dozvěděl jsem se nejen jak sázet stromky, ale i spoustu dalších zajímavostí o našich
lesích a o tom, jak se o ně správně starat. Pokud bude tento
projekt dále pokračovat, určitě se ho rád zúčastním.“

Anežka Rajnerová, referentka zákaznického servisu
pro francouzský trh

„Když nám bylo oznámeno, že za každou novou zakázku se
FINIDR zavazuje zasadit jeden strom, tak se mi tento nápad
moc líbil. Myšlenka mi byla sympatická a byla jsem nadšená, že se výsadby budu moct také účastnit. Jsem ráda,
že se výsadba uskutečnila v Česku, navíc v našem regionu
a účastnit se mohli také zaměstnanci. Člověk se hned cítí
být plnou součástí tohoto projektu a projekt mu je bližší,
než kdyby se stromy sázely kdesi v Amazonii. Naší skupině
vyšlo krásné počasí. Pán z neziskové organizace nám podal
základní informace a instrukce a my pak sázeli, co nám síly
stačily. Člověk měl dobrý pocit, že dělá něco prospěšného
a pro mě osobně to byla příjemná změna oproti práci v kanceláři. Doufám, že na podzim bude příležitost se výsadby
stromů opět zúčastnit!“

Loňská cena obhájena!
Známe vítěze letošních cen v soutěži Magnesia Litera
2021. A stejně jako v minulých letech i tentokrát
obdržela kniha vytištěna v naší tiskárně cenu!
Magnesia Litera je české literární ocenění, které od
roku 2002 každoročně uděluje Sdružení Litera.

Ceny jsou udělovány v několika kategoriích a jejich cílem je ocenit a propagovat kvalitní literaturu. Už před samotným celovečerním vyhlášením
absolutních knižních vítězů jsme měli v nominacích tři želízka v ohni.
V kategorii Litera za prózu Popelnicový román a Mezipřistání a v kategorii Litera za překladovou knihu Chmurdálie.
I přesto, že ani jeden titul nakonec vítěznou cenu nezískal, můžeme
slavit. V doprovodné kategorii Kosmas – cena čtenářů, kdy o výherci
rozhodují samotní čtenáři, získal ocenění dobrodružný román pro děti
a mládež Já, Finis od spisovatele Václava Dvořáka. Ten tak navázal na
loňský úspěch Filipa Rožka a jeho knížky Gump - Pes, který naučil lidi žít.
Autorovi Václavu Dvořákovi gratulujeme k úspěchu!
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Text: Maryla Adamčíková, Dominika Dordová | Foto: Lukáš Duspiva

Být krok
před
tiskařem

Není vždy samozřejmé,
že po studiu polygrafie se
bude člověk také tomuto
oboru věnovat. Není také
zcela obvyklé, aby se žena
věnovala tiskařině. Jsme
rádi, že u nás zakotvila
absolventka Albrechtovy
střední školy, Dominika
Dordová, se kterou vám
dnes přinášíme rozhovor.
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rozhovor

„ … jsem toho názoru, že si člověk
musí projít od začátku vším,
aby tomu rozuměl…”
Dominiko, jak dlouho pracujete ve FINIDRu?
Jsem ve FINIDRu rok, nastupovala jsem na pozici
pomocnice tiskaře na tiskovém stroji H6. Dřívější
zkušenost z výroby mám z ﬁrmy Shimano v Karviné, kde
jsem pracovala 3 roky. Tam bylo více manuální práce na
rozdíl od FINIDRu. Tam jsem skládala součástky a zde
pracuji se strojem.
Proč FINIDR?
Protože mám vystudovanou polygraﬁi na ASŠ tady
v Českém Těšíně. To, že jsem tam šla studovat, byla
náhoda, spolužačka měla ve starším ročníku svou dobrou
kamarádku, tak jsme tam šly tři. Předtisková příprava,
to mě moc nebralo, ale zajímal mě tisk a dokončovací
zpracování. Praxi jsem ve FINIDRu ale neměla, byla jsem
v Canisu v sítotiskové dílně a druhý rok jsem jela na stáž
do Německa. To byla stáž organizovaná školou jen pro
pár studentů a byla tím nahrazena praxe. Celkem nás
do Německa jelo pouze šest studentů ze dvou ročníků
a učitelský doprovod.
Jak vzpomínáte na tuto zahraniční zkušenost?
V Berlíně jsme navštěvovali střední polygraﬁckou školu.
Byl to takový náhled na praktickou výuku. Vše nám
překládala naše paní učitelka. Strávili jsme tam celkem
tři týdny a zpátky do školy jsme si měli dovézt výsledný
produkt. Zpracovávali jsme pohlednicovou knihu
s vlastními fotkami.
Co vás na výuce zaujalo?
V té době bylo u nás na škole vše v začátcích, v Berlíně
byly vybavené praktické učebny a učitelé měli odborné
znalosti. Za ty tři týdny jsme se naučili více než do té
doby na naší škole. Berlínská škola byla k tomuto účelu
opravdu skvěle vybavena.
Vzpomínala jste pohlednicovou knihu, jak probíhala
příprava?
Úkol jsme si vybrali sami a konzultovali jsme to
s německými lektory. Navštívili jsme různá muzea
10

a z každého jsme vybrali jednu fotku, tu jsme zpracovali
do podoby oboustranné pohlednice a také jsme si zjistili
informace o muzeu. Nakonec jsme to celé svázali do
pohlednicové knihy.
Jaká byla vaše další cesta?
Po maturitě jsem pracovala v již zmíněné ﬁrmě v Karviné
a pak jsem se rozhodla, že pojedu do zahraničí. Chtěla
jsem se podívat do světa, a tak jsem odjela do jižního
Tyrolska. Celkem jsem tam strávila rok a půl. Pracovala
jsem jako pokojská v hotelu. Jela jsem tam bez znalosti
němčiny nebo italštiny. Po půl roce, když odešla
kamarádka, se kterou jsem původně jela, neměla jsem
k sobě nikoho česky nebo slovensky mluvícího a uměla
jsem pouze anglicky a s tím jsem tam moc nepochodila.
A tak jsem se musela německy naučit. Jsem samouk.
Dnes se snažím být v kontaktu s němčinou díky bývalým
kolegům z práce, ale je to těžké. Dost jsem pozapomněla.
Mluvím s nimi teď jednou za měsíc, což je málo a čím
déle jsem doma, tím to jde hůř.
Co vás přivedlo do FINIDRu?
Po návratu ze zahraničí jsem přemýšlela, co budu
dělat a chtěla jsem využít školu. Ve FINIDRu jsem měla
kamaráda, který tady pracuje a sehnala jsem si číslo
na personální a po úspěšném pohovoru jsem mohla
nastoupit.
Jak se vám práce líbí?
Začínala jsem jako pomocnice tiskaře a v současné době
už pracuji jako strojnice. Je to super, protože jenom
nenavážím paletu ke stroji, jsem sama svým pánem
a mám za vše zodpovědnost. Těší mě, že nejsem jen něčí
pomocnice. Ráda bych se dostala i na jiné pracovní místo
v rámci tiskárny, ale jsem toho názoru, že si člověk musí
projít od začátku vším, aby tomu rozuměl, pokud to chce
dělat a dotáhnout to někam dál.

Finidrak

Jak přemýšlíte o své budoucnosti ve FINIDRu?
Každopádně bych si chtěla projít co nejvíce procesů,
porozumět jim, abych byla schopna si sama vytisknout
třeba knihu a knihařsky ji zpracovat. To je můj osobní cíl
tady ve ﬁrmě. Zatím jsem se pořád musela něco učit. Než
jsem se naučila to, že musím být vždy o krok napřed před
tiskařem. Abych věděla, co chce tiskař udělat a nemusel
nic připomínat, co chce po mě, např. abych správně
navezla paletu, správný papír, přichystala všechny
podklady – vzory barevnosti, vzorové knihy, aby měl
doplněné barvy. Tiskař by měl mít přichystané ode mě
vše tak, aby mohl přijít, tisknout a nestarat se o ostatní
věci.
Teď se učíte co?
Teď, když jsem trochu porozuměla stroji pro parciální
lakování, tak se budu učit na novém podobném stroji.
Těší mě, že se zase naučím něco nového, je to o dost jiné,
manuálně se tam nedělá nic, je to celé digitální. Zatím se
zaučujeme tři, já a dva chlapi, tak se toho trochu bojím.
Doufám, že neudělám ostudu ženským.
Neplánujete nějakou další cestu za prací do
zahraničí?
Teď už jenom na dovolenou.
Když je řeč o dovolené, co plánujete na léto?
Mám ráda výlety na kole, kolečkových bruslích a posezení
s přáteli. Plány na léto mám jasné, budu rekonstruovat
nově koupený byt. Co půjde, budu dělat svépomocí
s přítelem. Doufám, že do konce října budeme mít
kompletní rekonstrukci hotovou. Těším se do hotového.
Hlavně až si dám nohy na stůl a kafe.
Děkuji za rozhovor.

2/2021

Dominika DORDOVÁ
Znamení: kozoroh

U spolupracovníků nejvíc oceňuji
ochotu poradit a pomoct
Vážím si
možnosti se ve ﬁrmě posouvat dále
Mám talent na
malování
Zvíře, které jsem chtěla v dětství
jako snad každý – koně
Nejšťastnější jsem, když
jsou spokojení a šťastní moji blízcí
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z tiskárny

Text: Jaroslav Drahoš | Foto: Lukáš Duspiva

Společně tvoříme

BUDOUCNOST
Žijeme v mimořádně turbulentní době. Jistotu, vysokou míru stability
bereme jako samozřejmost. Za těch 32 let od „sametové revoluce“ se
spoustu věcí změnilo. Mnoho se podařilo zlepšit, spousta věcí se ale
také úplně nepovedla. Nepopíratelné je i to, že od roku 1989 dochází
k neustálému zvyšování životní úrovně a její současný stav bereme
jako samozřejmý standard. V mnoha oblastech jsme dostihli či dokonce
předběhli Itálii či Španělsko. I přes tyto nesporné úspěchy však nelze hledět
do budoucna s příliš velkým optimismem.

Razem budujemy

PRZYSZŁOŚĆ
Żyjemy w niezwykle burzliwych czasach. Przyjmujemy za pewnik wysoki
poziom stabilności. W ciągu tych 32 lat od „aksamitnej rewolucji“ zmieniło
się mnóstwo rzeczy. Wiele udało się ulepszyć, ale wiele też nie do końca
wyszło. Niezaprzeczalne jest także to, że od roku 1989 stale wzrasta
poziom życia, a aktualny stan traktujemy jako oczywisty standard. W wielu
dziedzinach dogoniliśmy czy nawet wyprzedziliśmy Włochy lub Hiszpanię.
Pomimo tych niewątpliwych sukcesów, nie możemy patrzeć w przyszłość ze
zbyt wielkim optymizmem.
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Jaroslav Drahoš

N

euvěřitelná rychlost, se kterou se naše země zadlužuje, má nadále pokračovat i v následujících letech.
Žijeme ve státě, který nemá dlouhodobou koncepci,
struktura výdajů státu je neustále bobtnající a v relativně krátké době bude téměř neřešitelná. Zároveň ji
neustále zhoršují další a další populistická a nekoncepční rozhodnutí našich politiků. Ohrožena je především
budoucnost našich dětí. Pandemie, která přišla v minulém roce, umožnila zajistit vysávání peněz ze státního
rozpočtu s minimální nebo žádnou kontrolou. Z okolních
států jsme dopadli nejhůře a nikdo za tento stav nemá
zodpovědnost a také ji zřejmě asi nikdo ani v budoucnu
neponese.
Takto však nejde hospodařit; a to jak ve ﬁrmě, tak ani
ve vlastním rodinném rozpočtu. To každý z nás ví. Někomu se daří hospodařit lépe a někomu to tak úplně nejde podle jeho představ. Všude ale platí stejná pravidla.
Je třeba hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, pokud
investuji z půjčky, či úvěru, tak to musím dělat velmi
promyšleně a s jasnou vizí, jak budu dluh splácet.
K tomu, abychom ve ﬁrmě byli schopni uspět, potřebujeme dělat dlouhodobé a promyšlené kroky. Vše
dopředu plánovat a podle plánu pak postupně a systematicky realizovat cíle, které z plánu vznikly. Ve FINIDRu
jsme nyní ve stavu tvorby strategie tiskárny na období
2022 až 2025.
Je to proces, který by měl postupně vtáhnout do tvorby
a následné realizace každého člena našeho týmu.
Strategie a cíle z ní vyplývající se budou týkat každého
úseku a každého pracoviště.
Pokud hovoříme o nutnosti a tvorbě strategie, tak
bychom si měli především vysvětlit, co to strategie je
a jaký má účel.

Co je to tedy strategie?

Je to dlouhodobý plán, jak vítězit. Je to plán
činností zaměřený na dosažení cílů, jejichž realizace nám má pomoci uspět.

Proč potřebujeme strategii?

Už z původního „vojenského účelu strategie“
vyplývá, že strategie usiluje o vítězství a jejím
účelem je tedy pomoci nám zvítězit.

Strategii tak potřebujeme k tomu, abychom uspěli. Díky tomu,
k jakým změnám každoročně dochází, nelze zůstat stát na
jednom místě ani chvilinku. Žijeme v konkurenčním prostředí
a ceny stanovuje trh, který ale mnohdy neumožňuje promítnout do výsledné prodejní ceny všechny vlivy, které na ni
působí. V letošním roce dochází ke zdražení všech vstupních
materiálů, elektřiny, nákladů na dopravu, a především nákladů
na opravy a náhradní díly. Přestože řada vstupů výrazně
zdražila, dochází k dalšímu fenoménu, který jsme zatím neznali. I přes citelné zdražení vstupních materiálů není mnoho
položek k dispozici a pokud je vůbec seženeme, tak s mnohem
delší dodací lhůtou. Situace, která nyní nastala, je mnohem
složitější než před rokem, kdy kulminovala pandemie v Evropě.
V nové strategii potřebujeme na všechny tyto a také mnohé
další problémy najít řešení. Najít smysluplnou cestu, která
umožní tyto problémy řešit. Proto se strategie týká všech
úseků a oddělení, všech zaměstnanců tiskárny.
Již od roku 1994, tj. 27 let, se nám daří hledat, a především
najít recept, jak uspět na knižním trhu. Jsme úspěšní, rozvíjíme se a neustále rosteme. Není proto jediný důvod, proč
bychom i nyní neměli najít cestu, jak uspět nejen dnes, ale
i v budoucnu. 

N

iewyobrażalna szybkość, z jaką nasz kraj się zadłuża, ma
być kontynuowana także w następnych latach. Żyjemy
w państwie, które nie ma długofalowej koncepcji, struktura wydatków kraju nieustannie pęcznieje i w stosunkowo
krótkim czasie będzie prawie nierozwiązywalna. Ponadto
wciąż pogarszają ją kolejne populistyczne i niekonceptualne
decyzje naszych polityków. Zagrożona jest przede wszystkim przyszłość naszych dzieci. Pandemia, która nastała
w zeszłym roku, umożliwiła zasysanie pieniędzy z budżetu
państwa przy minimalnej lub żadnej kontroli. Spośród okolicznych państw skończyliśmy najgorzej i nikt nie bierze na
siebie odpowiedzialności za ten stan i najprawdopodobniej
nikt jej w przyszłości nie poniesie.
Tak jednak nie można gospodarować; zarówno w ﬁrmie,
jak i w budżecie rodzinnym. O tym każdy z nas wie. Komuś
udaje się gospodarować lepiej a komuś idzie to nie do
końca według jego wyobrażeń. Wszędzie obowiązują jednak takie same zasady. Należy zarządzać zrównoważonym
budżetem, jeśli inwestuję z pożyczki lub kredytu, muszę to
zrobić bardzo rozważnie i z jasną wizją tego, jak spłacę dług.
Żeby odnosić sukcesy w ﬁrmie, musimy podejmować
długofalowe i przemyślane kroki. Planować wszystko
z wyprzedzeniem, a następnie stopniowo i systematycznie
realizować cele zgodnie z planem. W FINIDRze jesteśmy
w trakcie opracowywania strategii na okres od 2022 do
2025.
Jest to proces, który powinien stopniowo włączyć do tworzenia oraz następnie realizacji każdego członka naszego
zespołu. Strategia i cele z niej wynikające będą dotyczyć
kadego działu i każdego stanowiska.
Jeśli mówimy o konieczności i tworzeniu strategii, powinniśmy przede wszystkim wytłumaczyć, co to jest strategia
i jaki jest jej cel.

Co to jest strategia?

Jest to długofalowy plan, jak zwyciężyć.
Jest to plan działania zmierzający do osiągnięcia celów, których realizacja ma nam
pomóc w odniesieniu sukcesu.

Dlaczego potrzebujemy
strategii?

Już z pierwotnego „celu strategii wojskowej“ wynika, że strategia dąży do zwycięstwa, jej celem jest zatem pomóc nam
wygrać.

Strategii więc potrzebujemy, żeby zwyciężyć. Dzięki
temu, do jakich zmian co roku dochodzi, nie można
stać w jednym miejscu nawet przez chwilę. Żyjemy
w środowisku konkurencyjnym, a ceny określa rynek, co
jednak często nie pozwala na odzwierciedlenie w ostatecznej cenie sprzedaży, wszystkich wpływów, które
na nią działają. W tym roku dochodzi do podwyższenia
cen wszystkich materiałów wstępnych, prądu, kosztów
transportu, a przede wszystkim kosztów napraw i części
wymiennych. Chociaż wiele materiałów wyraźnie
podrożało, dochodzi do kolejnego fenomenu, którego
dotąd nie znaliśmy. Pomimo odczuwalnego wzrostu cen
materiałów wstępnych niewiele pozycji jest dostępnych,
a jeśli w ogóle uda nam się coś załatwić, to z dużo dłuższym terminem dostawy. Sytuacja, która teraz nastała,
jest dużo bardziej złożona niż rok temu, kiedy pandemia
w Europie osiągnęła punkt kulminacyjny.
W nowej strategii musimy znaleźć rozwiązania wszystkich tych i wielu kolejnych problemów. Znaleźć sensowny sposób na ich rozwiązanie. Dlatego strategia dotyczy
wszyskich sekcji i działów, wszystkich pracowników
drukarni.
Już od roku 1994, tj. 27 lat, udaje nam się szukać i co
najważniejsze znajdywać receptę, jak odnosić sukcesy
na rynku książki. Odnosimy sukcesy, rozwijamy sie i nieustannie rośniemy. Dlatego nie ma powodu, dla którego
także teraz nie mielibyśmy znaleźć drogi do zwycięstwa
nie tylko dzisiaj, ale także w przyszłości. 
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Tomáš Oláh, Ivana Dubielová, Zbyhněv Novák

Uruchomienie produkcji
w budynku „nad rzeką“

Foto: Lukáš Duspiva

Rozjezd výroby
v budově „u řeky“
Budova u řeky, FINIDR B, budova u Olzy nebo zkrátka Těšínská. Ať už ji říkáme
jakkoliv, historická budova, ve které se začala psát historie knihtisku Českého
Těšína, už je zkrátka „naše“. Máme radost, že jsme zde mohli na tuto 215 let
dlouhou tradici navázat. Nebylo to vůbec jednoduché, ale jak se říká, nemožné
je pouze slovo.

Jak to všechno začalo?

„Moje první bližší seznámení s touto tiskárnou proběhlo
v době, kdy ještě měla zůstat Těšínskou tiskárnou. Původní
plán byl, že odkoupíme některé stroje, které přestěhujeme
k nám do FINIDRu. Uběhl nějaký čas a majitel FINIDRu,
pan Jarek Drahoš nám oznámil, že se rozhodl koupit i celou
nemovitost Těšínské tiskárny. Tím se rozběhl zcela nový
projekt, který vyžadoval zapojení všech oddělení,“ - říká
Tomáš Oláh, vedoucí logistiky.
A přesně tak to bylo. Jak jste sami napříč FINIDRem
zaznamenali, tak do rozjezdu provozu na druhém konci
Těšína se musely zapojit všechny oddělení od plánování až
po expedici.
„Rozjezd tzv. tiskárny u vody bylo pro plánování jako rozjezd
úplně nové tiskárny. Samozřejmě s podporou systému
a hlavně skvělých lidí, které u nás máme a bez kterých
bychom to nezvládli,“ - podotýká Ivana Dubielová, vedoucí
plánování výroby.
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Budynek nad rzeką, FINIDR B, budynek nad Olzą lub po prostu Cieszyńska.
Jakkolwiek powiemy, historyczny budynek, w którym rozpoczęła sie historia
druku książek w Czeskim Cieszynie, już jest po prostu „nasz“. Cieszymy się, że
możemy tutaj kontynuować trwającą już od 215 lat tradycję. Nie było to wcale
proste, ale jak się mówi, niemożliwe to tylko słowo.

Od czego się zaczęło?

Připravit, pozor, start!

Obnovit chod této staronové tiskárny se nám povedlo
opravdu v rekordním čase. Od začátku května budova
oﬁciálně spadá pod FINIDR a už v průběhu května zde
byl opět zahájen provoz, který se od září bude dále
rozšiřovat.

Co rozjezd výroby v této krásné historické
budově obnáší?

Největší rozdíl oproti FINIDRu na ulici Lípová je ten, že
budova bývalé Těšínské tiskárny je rozdělená na patra.
Nedokončenou výrobu tedy jednoduše nemůžete naložit
na paletu a odvézt, kam je potřeba. Z toho důvodu zde
existuje tzv. pozice „výtaháře“ (obdoba manipulanta),
kterou znáte možná jen z ﬁlmů pro pamětníky, ale pro
fungování této budovy je klíčová. Tento člověk zodpovídá
za transport materiálu napříč jednotlivými patry tiskárny
tak, aby se dostal včas na správné místo. 

Finidrak

„Moje pierwsze bliższe spotkanie z tą drukarnią przebiegło
w czasie, kiedy jeszcze miała pozostać Cieszyńską
drukarnią. Pierwotny plan zakładał, że odkupimy niektóre
maszyny, które przeniesiemy do nas do FINIDRu. Minął jakiś
czas i prezes FINIDRu, pan Jarek Drahoš oznajmił nam, że
zdecydował kupić także całą nieruchomość Cieszyńskiej
drukarni. W ten sposób rozpoczął się całkiem nowy projekt,
który wymagał włączenia wszystkich działów,“ – mówi
Tomáš Oláh, kierownik logistyki.
I dokładnie tak było. Jak sami w FINIDRze zauważyliście, do
uruchomienia produkcji na drugim końcu
Cieszyna musiały się włączyć wszystkie działy od
planowania po ekspedycję.
„Uruchomienie tzw. drukarni nad rzeką było dla planistów
uruchomieniem całkiem nowej drukarni. Oczywiście przy
wsparciu systemu i głównie wspaniałych ludzi, których
mamy u nas, i bez których to by się nie udało,“ – dodaje
Ivana Dubielová, kierowniczka działu planowania
produkcji.

Gotowi, uwaga, start!

Przywrócić działanie w tej starej-nowej drukarni udało
nam się w naprawdę w rekordowym czasie. Od początku
maja budynek oﬁcjalnie należy do FINIDRu i w przeciągu
maja została ponownie uruchomiona produkcja, ktora od
września będzie się dalej rozszerzać.
2/2021

Z czym wiąże się uruchomienie produkcji
w tym pięknym, historycznym budynku?

Największą różnicą w porównaniu do FINIDRu na ulicy
Lipowej jest to, że budynek byłej Cieszyńskiej drukarni
jest podzielony na piętra. Niedokończonego materiału
nie można więc po prostu ułożyć na palecie i odwieźć
tam, gdzie trzeba. Z tego powodu istenieje tutaj pozycja
tzw. „windziarza“ (wersja operatora), którą znacie może
tylko z ﬁlmów, ale która dla działania tego budynku jest
kluczowa. Człowiek ten odpowiada za transpot materiału
pomiędzy poszczególnymi piętrami budynku tak, żeby
dotarł na czas w odpowiednie miejsce.

Jednym z pierwszych kroków była
inwentaryzacja wszystkich maszyn
i materiału.

„Logistyka rozpoczęła od inwentaryzacji materiału,
który w czasie zakupu był magazynowany w budynku
nad rzeką. Wszystko trzeba było policzyć i podzielić na
materiał, kóry wykorzystamy, i który jest niepotrzeby
i należy go zlikwidować. Inwentaryzacją wstępną,
podczas której doszło do podziału i oznaczenia, zajął się
dział zakupu i magazyn,“ mówi Tomáš Oláh.
Kolejne kroki podjął dział planowania pod kierownictwem
Ivany Dubielovej: „Oceniliśmy możliwości oraz
produkty, które będziemy mogli produkować w budynku
Cieszyńskiej drukarni. Utworzyliśmy plan produkcji i plan 
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 Jedním z prvních kroků byla revize všech

strojů a výrobního materiálu.

„Pro logistiku to začalo inventurou materiálu, který byl
v době koupě naskladněn v budově u řeky. Vše bylo
třeba spočítat a rozdělit na materiál, který využijeme
a na materiál, který je nepotřebný a budeme ho muset
zlikvidovat. O vstupní inventuru, při které k roztřídění
a označení došlo, se postaralo oddělení nákupu a sklad,“
říká Tomáš Oláh.
Další kroky pak byly na oddělení plánování, pod
vedením Ivany Dubielové: „Vyhodnotili jsme kapacitní
možnosti a také produkty, které v budově bývalé
Těšínské tiskárny budeme moci vyrábět. Vytvořili jsme
plán výroby a plán odvozu, na kterém ještě pracujeme.
Je to pro nás nové, a proto vše dolaďujeme za pochodu.
Ještě nás čeká spousta práce a úprav, ale už teď si
myslím, že jako tým Finidráků jsme rozjezd zvládli.“
Mimo výše zmíněné se ale na FINIDRu B musely rozjet
i další části výroby např. knihárna či CTP. Kolegové z IT
se zapotili u propojení ﬁremní sítě napříč městem.

Proč ten spěch?

Koupě budovy bývalé Těšínské tiskárny měla jeden
hlavní důvod, a to zvýšit naše kapacity na vánoční
sezónu, která v polygraﬁi začíná už v letních měsících.

„Po převzetí budovy Těšínské tiskárny FINIDRem bylo v této
staronové tiskárně potřeba správně nastavit nové postupy
tisku. V první řadě bylo zapotřebí vybrat a přijmout do
pracovního poměru tiskaře a jejich pomocníky a zaučit je na
pracovní místo dle našich nastavených postupů a procesů.
Dále také bylo zapotřebí uklidit pracoviště, vyčistit a opravit
stroj Variquick 2, aby byl připravený k tisku pro vánoční
sezónu,“ říká Zbyhněv Novák.
Stejný názor sdílí i Tomáš Oláh: „Naším společným cílem je mít
na sezónu připravenou funkční logistiku, včetně zaměstnanců,
kteří jsou znalí procesů a standardů, jsou ochotni sdílet své
nabyté zkušenosti s dalšími spolupracovníky a chtějí přispět
ke společnému cíli bez ohledu na to, ve které budově tiskárny
FINIDR pracují.“

Co dodat závěrem?

Že bez vás Finidráků a bez vašeho mimořádného pracovního
nasazení bychom rozjezd nové pobočky v tak rekordním čase
nezvládli. Stejně tak musíme poděkovat všem novým kolegům
z FINIDRu B, kteří nás v tomto období plném změn maximálně
podpořili a jejichž pomoc pro nás byla nepostradatelná.
Zároveň i oni sami se ve velmi krátkém čase museli naučit
spoustu nového. To vše ale obě party naučilo tahat za jeden
provaz, což se nám bude v nadcházející vánoční sezóně
opravdu hodit. Proto tento úspěch patří vám všem, kteří jste
se jakýmkoliv způsobem na rozjezdu podíleli. Protože každá
pomoc se počítá. I díky vám se na břehu Olzy opět roztočily
rotačky a pevně věříme, že se ještě dlouho točit budou. 

 wywozu, nad którym jeszcze pracujemy. Jest to dla nas
nowość, i dlatego dostrajamy wszystko w trakcie. Czeka nas
jeszcze wiele pracy i poprawek, ale już teraz myślę, że jako
zespół Finidraków daliśmy radę.“
Poza powyżej wymienionymi w FINIDRze B musiały zostać
uruchomione także inne części produkcji np. introligatornia
czy CTP. Koledzy z IT spocili się przy połączeniu ﬁrmowej
sieci poprzez całe miasto.

Skąd ten pośpiech?

Zakup budynku byłej Cieszyńskiej drukarni miał jeden
główny powód, czyli zwiększenie możliwości produkcyjnych
na sezon przedświąteczny, który w poligraﬁi rozpoczyna się
już w miesiącach letnich.
„Po przejęciu budynku Cieszyńskiej drukarni przez FINIDR
trzeba było w tej starej-nowej drukarni odpowiednio
określić nowe procedury druku. Po pierwsze należało
wybrać i przyjąć do pracy drukarzy i ich pomocników oraz
przeszkolić ich na stanowiskach pracy według naszych
określonych procedur i procesów. Następnie trzeba było
także posprzątać stanowisko, wyczyścić i naprawić maszynę
Variquick 2, żeby była przygotowana do druku w sezonie
przedświątecznym,“ mówi Zbyhněv Novák.

Poděkování
„Tak jsme se dočkali a v sobotu 5. června jsme po
dlouhé době opět zahájili závody RC RALLY. Hned
na začátek jsme si dali první ročník Malé ceny
Mohelnice. Byl to nejnáročnější závod, který jsme
doposud absolvovali. Nekonal se nikde jinde než
v motokrosovém areálu Mohelnice. Prověřili jsme
naši kondici a zjistili jsme, že už opravdu patříme
do kategorie veteránů. Závod byl skvěle připraven
a s výsledky jsme také spokojeni.
Nejbližší závod, který SKP Český Těšín pro tuto
sezonu připravuje, je 5. ročník RC RALLY Třanovice
(4. 9. 2021). Mimo to se 24. 7. 2021 konal tzv.
Tomiczkův memoriál k uctění památky bývalého
starosty Jana Tomiczka, který letos na jaře zemřel.
Doufáme, že jsme ho nezklamali a vybudovali
trať, za kterou se nemusíme stydět a která dělá
Třanovicím čest.
Ještě jednou Vám moc děkujeme za letošní podporu.“
Štefan Velas a Petr Kotas
RC TEAM SKP ČESKÝ TĚŠÍN

Podobny punkt widzenia prezentuje także Tomáš Oláh:
„Naszym wspólnym celem jest przygotowanie do sezonu
funkcjonującej logistyki, wraz z pracownikami, którzy
znają procesy i standardy, są chętni dzielić się zyskanym
doświadczeniem z innymi pracownikami i chcą przyczynić
się do wspólnego celu bez względu na to, w którym
budynku drukarni FINIDR pracują.“

Co na zakończenie?

Że bez was Finidraków i bez waszej nadzwyczajnej pracy,
nie dalibyśmy rady uruchomić produkcji w nowej ﬁlii
w tak rekordowym czasie. Musimy również podziękować
wszystkim nowym kolegom z FINIDRu B, którzy w tym
okresie pełnym zmian maksymalnie nas wsparli, a ich
pomoc była dla nas nieodzowna. Oni także musieli
się w bardzo krótkim czasie nauczyć wiele nowego.
To wszystko jednak nauczyło obie grupy ciągnąć za
jedną linę, co przyda nam się w nadchodzącym sezonie
przedświątecznym. Dlatego ten sukces należy do
wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mieli swój udział
w uruchomieniu produkcji. Ponieważ każda pomoc się
liczy. Także dzięki wam na brzegu Olzy ponownie kręcą się
„rotački“ i wierzymy, że jeszcze długo będą się kręcić. 
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Tiskárna FINIDR věnovala sponzorský
dar, díky němuž mohl klub nakoupit
poháry pro výherce a účastníky závodů.

z tiskárny

Kateřina Misiarzová

Lenka Ďurišová

z tiskárny

FINIDR v číslech

V

Foto: Lukáš Duspiva

minulém čísle Finidraku jsme si shrnuli, jak
se nám dařilo v loňském roce, který před
nás všechny postavil víc výzev než kterýkoliv
předchozí. Pro tentokrát jsme pro vás vybrali
několik zajímavých čísel z výroby a expedice.

Společnost Ernst & Young s podporou hejtmana MS kraje vyhlásila držitele titulu
EY Podnikatel roku 2020 v Moravskoslezském kraji. Stal se jím majitel naší tiskárny,
pan Jaroslav Drahoš.

T

ato soutěž má celosvětově dlouholetou tradici.
Na inspirativní a úspěšné podnikatele z našeho
regionu upozornila už celkem patnáctkrát.
Nezávislá porota ocenila u Jaroslava Drahoše jeho
velké úsilí o udržitelné podnikání. Při výrobě všech
knih ﬁrma využívá ekologicky šetrnou elektrickou
energii z obnovitelných zdrojů a aktivně snižuje
uhlíkovou stopu. Velké investice směřují do
nejmodernějších technologií a zakoupené výrobní
stroje garantují uhlíkovou neutralitu.
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A jak Jaroslav Drahoš hodnotil získané ocenění?
„27 let důvěřuji knihám. Investice do
nejmodernějších technologií, které jsou nesmírně
drahé, se nám vyplácí. Vítězství si velmi vážím.
Nečekal jsem, že by výroba knih mohla získat toto
ocenění. Výroba s odpovědností za lidi, termíny,
kvalitu je náročná a toto ocenění patří především
všem mým spolupracovníkům i městu Český Těšín.“
Finidrak

knih vyexpedujeme
průměrně každý den

2 400 stran

46 099 km

9 druhů

5,2 kg

má nejobjemnější kniha,
kterou jsme vyrobili

Gratulujeme k ocenění!

150 palet

urazí naši řidiči
za celý rok

povrchového zušlechtění
v našem por�oliu

váží nejtěžší kniha,
kterou jsme vyrobili

400 000 ks

41 tun

je největší náklad jedné
knihy, jaký jsme ve FINIDRu
vyprodukovali
2/2021

je průměrná denní
spotřeba papíru
ve FINIDRu
21

z tiskárny

Lenka Ďurišová, Olga Cieślarová

Olga Cieślarová

z tiskárny

Testování
zaměstnanců
Už jste viděli náš nový web?

Od 8. března letošního roku bylo dle vládního nařízení
povinností všech firem provádět 1x za týden antigenní
testování svých zaměstnanců na pracovišti. Cílem bylo
zvýšit bezpečnost ve firmách i celé společnosti.

Najdete tam mimo jiné i náš
FINIDRAK v elektronické verzi.

V

e druhém čísle Finidraku jsme
bývali si
zvyklí
počíst si na
o tom,
Prohlédnout
ho můžete
jaká byla atmosféra na největším
českém knižním veletrhu. Bohužel
po loňském zklamání ze zrušení celé
akce z důvodu pandemie koronaviru
i letos musíme čekat zase o něco
déle. Přesněji řečeno až do září.

www.FINIDR.cz

Veletrh byl z května přesunut
na termín 23.–26. 9. 2021. Naši
obchodníci i markeťáci každopádně
nevěší hlavu a na první veletrh po
téměř dvou letech se opravdu těší.
Alespoň máme více času na to si
promyslet, jak budeme FINIDR
na veletrhu prezentovat, ať to po
takové pauze opravdu stojí za to.

Z

a tu dobu jsme ve FINIDRu
provedli 8447 testů, strávili
u testování 276,5 hodin a zjistili
pouze 40 pozitivních případů.
Vysoký standard bezpečnosti v naší
tiskárně, počínaje měřením teploty
při vstupu do ﬁrmy, přes plošnou
i cílenou dezinfekci, dodržování
nastavených pravidel proti možnému
šíření koronaviru až po ohleduplnost
každého jednotlivce, nám pomáhá
k tomu, aby bylo ve ﬁrmě co nejvíce
zdravých zaměstnanců.

Povinné testování skončilo na konci
června. Vypadá to, že toto opatření
bude vládou ČR opět zavedeno.
Budeme vás i nadále průběžně
informovat prostřednictvím
SMS zpráv, informací na webu,
LCD obrazovkách nebo ﬂipech.
Děkujeme, že i nadále dodržujete
nastavená protiepidemická
opatření.

Na podzim se už tradičně chystáme
na Frankfurtský knižní veletrh, který
se bude konat 20.–24. 10. 2021.

Projekt vzdělávání
v tiskárně FINIDR
Říká se, že jedinou jistotou na světě je změna a pokud chceme být úspěšní,
měli bychom se změnou umět pracovat. Jednou z cest je jistě vzdělávání.
Jeho prostřednictvím můžeme získat informace, díky kterým se posouváme
dále, tedy měníme k lepšímu sami sebe, a nakonec i celou společnost.

FINIDR se na své cestě mění a roste již celá léta především
díky svým zaměstnancům, kterým poskytuje možnost se
aktivně vzdělávat hned několika možnými způsoby, ať už
online, prakticky u strojů, prostřednictvím tréninků s koučem,
jazykovým vzděláváním nebo ve skupinách, které se zaměřují
na různé oblasti.

Nově také navštívíme i naše
slovenské sousedy na bratislavském
veletrhu Bibliotéka, který se bude
konat 11.–14. 11. 2021.

Úroveň vzdělávání ve FINIDRu zůstává i letos vysoká. V první
půlce roku 2021 proběhlo téměř 90 školení a spoustu dalších
nás ještě čeká. Školení jsou také podpořena z projektu
VZDĚLÁVÁNÍ v TISKÁRNĚ FINIDR, s.r.o., který probíhá v období
1. 9. 2020 – 31. 8. 2022 a je vyhlášen a spoluﬁnancován
z prostředků Evropského sociálního fondu.

Rádi vás uvidíme
a těšíme se na vaši
návštěvu v našem
stánku.

Hlavním cílem projektu je podpora dalšího profesního
vzdělávání našich zaměstnanců. V tomto projektu jsou
podporovány aktivity individuální i skupinové a rozvíjejí
celou škálu oblastí, od tzv. měkkých a manažerských
dovedností, jazykového vzdělávání, až po odborné,
technické a IT dovednosti. Podporovány jsou také
interní kurzy, které školí naší zkušení lektoři ve FINIDR
Akademii.
Stále hledáme nové cesty, jak rozvíjet a zlepšovat
vzdělávání v naší tiskárně a jsme rádi, že v rámci
tohoto projektu jsme podporu našli.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost
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z tiskárny

Miroslav Staszko

Plastový odpad
a jeho správné třídění
V minulém vydání Finidraku jsme se věnovali třídění papírového odpadu jak
doma, tak i u nás v tiskárně. Nyní se podíváme na to, jak je to s plasty. Věděli
jste, že se celosvětově spotřebuje cca 430 milionů tun plastů ročně?

Pokud poroste poptávka stejným tempem, bude v roce
2025 spotřeba asi 600 milionů tun plastů ročně, přičemž
z celkového množství se zrecykluje pouhých 10 %. Je tedy
důležité zamyslet se nad tím, kde se poděl ten zbytek.

Co do kontejnerů na plast
rozhodně PATŘÍ:
plastové tašky, sáčky, PET lahve (sešlápnuté
či slisované), kelímky od jogurtu, obaly od
CD/DVD, obaly od mléčných výrobků, čisticích a kosmetických přípravků, bublinkové
a jiné folie, pěnový polystyren (čistý) a jiné
výrobky z plastů.
U těchto plastových výrobků na obalu často
najdete vylisované následující značky:

Pro správné třídění neexistuje obecná poučka, protože
o tom, co do daného kontejneru patří a co ne, rozhoduje
vždy obec. Závisí to na tom, jakou technologii třídění
využívá ﬁrma, která se na daném území stará o svoz
a zpracování odpadu. V některých obcích se například
nápojové kartony (TetraPak) vhazují do modrých
kontejnerů společně s papírem, jinde zase do žlutých
společně s plasty. Pokud se bavíme o plastech, tak tento
druh odpadu vhazujeme do žlutého kontejneru. Nicméně
je potřeba si prostudovat samolepku umístěnou přímo na
sběrné nádobě, kde se dozvíte, co tam patří a co ne.

Ve FINIDRu se s plastovým odpadem samozřejmě setkáme také. Vzniká hned na několika místech a je důležité jej
správně třídit do označených kontejnerů a pytlů. V roce
2020 jsme u nás v tiskárně vytřídili téměř 30 tun plastového odpadu. Kde tedy plastový odpad v tiskárně vzniká?

Některá pravidla jsou však společná a na většině míst
platí stejně.

Stretch folie – slouží podobně jako výše zmíněná folie k ﬁxaci
převáženého materiálu na paletě. U nás ji nejčastěji využíváme pro převoz rotačkových knižních složek z haly na halu.

Smršťovací fólie z baličky knih – nevyužitá část fólie odřezaná z celkové šíře role.

Prosíme, PET lahve vždy
sešlápněte nebo slisujte!

Plastové pytle – v těch nám dodavatelé mohou zasílat různé materiály pro výrobu, například granulát tavného lepidla
pro klížicí linku.

Co do kontejnerů na plast
rozhodně NEPATŘÍ:
mastné obaly od rostlinných či živočišných
tuků, obaly od nebezpečných látek,
rozpouštědel a žíravin, novodurové trubky,
zbytky podlahových krytin a polystyren
(který byl použit jako stavební izolace a je
znečištěn zbytky lepidel a omítek – ten by
se měl likvidovat jako stavební suť)

24

Smršťovací folie –dodávky papíru a lepenky jsou na paletě
od dodavatele ﬁxovány pomocí teplem smrštitelné folie.

Dalším plastovým odpadem jsou kanystry od vyvolávací
chemie z CTP, kbelíky od lepidel, nádoby z čisticích prostředků a rozpouštědel. Ty je ale nutno zlikvidovat jako
nebezpečný odpad a do nádob na plasty nepatří! Tyto
odpady pro nás likviduje ﬁrma specializující se na likvidaci
průmyslových odpadů včetně nebezpečných. Kategorii
nebezpečných odpadů bude věnován článek v jednom
z dalších čísel Finidraků.

Zbytky laminovací fólie – nevyužitá část šíře role, expirovaná či poškozená fólie.
Bublinková fólie – balení materiálu od dodavatelů, výplň
balíků, ochrana náhradních dílů, spotřebního materiálu aj.
PET lahve – je potřeba dodržovat pitný režim, proto v koších k tomu určených nalezneme velké množství použitých
PET lahví.
Pásky pro ﬁxaci materiálu na paletě – papír a další
materiály od dodavatelů jsou také často ﬁxovány k paletě
pomocí plastové pásky.
25

z tiskárny

Jana Turoňová

Valerie Děrdová

z tiskárny

Jak to vidím já

Charitní poradna
nabízí své služby

Je velice jednoduché dostat se do situace, se kterou si nevíte rady. Z důvodu
nemoci se několikrát zpozdíte se splátkou a nyní vám hrozí exekuce. Rozpadl
se vám vztah a řešíte péči o dítě. Snažili jste se pomoci známému a teď na to
doplácíte. Není nutné být na problémy sám a stydět se říct si o pomoc.

Foto: Lukáš Duspiva

Ch

aritní poradna je tady pro vás. Poskytujeme bezplatnou, diskrétní a anonymní pomoc v oblastech
dluhové problematiky (např. exekuce, insolvence), rodinné
a vztahové problematiky (např. rozvod, péče o děti), dále
v oblastech bydlení, ochrany spotřebitele či sociálních dávek.
Poradíme vám, jak ve vaší tíživé situaci postupovat.
Pomůžeme vám se sepsáním různých druhů návrhů (např.
insolvenční návrh, návrh na rozvod) a jiných písemností
či s jejich vyplněním. V případě potřeby vás můžeme
doprovodit na úřad nebo jinou veřejnou instituci.

Sídlíme na ulici Ostravská 285 v Českém Těšíně
Kontaktovat nás můžete telefonicky
na číslech 731 454 650 a 734 796 858
nebo emailem michal.kawulok@ceskytesin.charita.cz
nebo tereza.ceresnova@ceskytesin.charita.cz

Ve stejné budově můžete najít rovněž i další služby Charity
Český Těšín, a to Charitní bazárek a Sociálně aktivizační
službu „Klíč“. Ta pracuje s rodinou, jež se ocitla v tíživé
situaci a kde může být ohrožen vývoje dítěte.
Pro zaměstnance FINIDRu také připravujeme do budoucna
školení v rámci FINIDR Akademie, týkající se především
prevence a také poradenství v některých z těchto oblastí:
 řešení předlužené domácnosti (insolvence)
 exekuční proces (vymáhání pohledávek)
 rodinné právo (určení otcovství, výživné, rozvod,
svěření dětí do péče)
 stanovení rodinného rozpočtu

V naší firmě pracuji téměř 10 let a jsem nadšená
z toho, že pan Drahoš investuje do nových strojů,
které nám umožňují se v procesu skládání zlepšovat
a zrychlovat.

V

loňském roce proběhla koupě skládačky 10 (Stahlfolder
Pallet Feeder PFX-82 od ﬁrmy Heidelberg). Toto je již
druhá skládačka, která u nás jede na šupinu, tzn. archy jedou
bez odstupů. Skládačka má speciální vzduchovou kapsu, díky
které je toto možné. Tímto se výrazně zrychlí výroba.
Nejen, že proběhla investice do skládačky jako celku, ale
v březnu letošního roku k nám do ﬁrmy dorazil nový stroj,
který je koncipován pro použití v kombinaci s komplexnějšími stroji. Jedná se o přídavnou perforovací stanici, která
je zaměřená na perforaci rožků a vyrážení děr ke kroužkové
vazbě. Stroj s názvem TRIM&PERF Servo je od italské ﬁrmy
SCS AUTOMABERG. Tento stroj je v naší ﬁrmě jedinečný. Byl
pořízen z důvodu navýšení výrobních kapacit, a hlavně již
nebudeme muset posílat zakázky do kooperace, jako jsme
to dělali doteď. TRIM&PERF Servo perforuje již poskládané
knižní složky a dokáže zperforovat jak vyřazení 16-ti stránkové, u kterého jsme stroj již použili, tak i vyřazení po 32 a 24
stran. Jsem přesvědčena, že práce na tomto stroji nám dá
nové zkušenosti a obohatí práci na skládačkách. Vždy je co
zlepšovat a určitě se máme stále kam posouvat.
Naše skládačky se dále rozrostly ještě o stroj K8 Komfort
od ﬁrmy MBO, který se předtím nacházel v tiskárně u řeky.
Výhodou je, že na tomto stroji pracuje strojník, který s ním
má zkušenosti z předchozí tiskárny a posílil naši osádku již
v březnu. Nové spolupracovníky zaučujeme dle zaškolovacích
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plánů, kde jsou uvedeny veškeré informace a postupy, které
potřebuje nový člověk znát pro práci na skládačkách v naší
tiskárně.
Každý nováček první den, kdy se ocitne u skládaček, je
lektorkou seznámen s pracovištěm, strojem a materiálem
potřebným ke skládání. Jde například o lepenky na balíky,
šňůrky, dokumentace, perforace atd. Lektorka popisuje systém pípání palet a vysvětluje jak je to důležité pro pohyb palet v naší ﬁrmě. Poté je strojník přiřazen na stroj, na kterém
se bude zaučovat a je představen strojnici, která jej bude mít
na starosti. Nový strojník se zaučuje 3 měsíce a každý měsíc
probíhá ověření toho, co již umí. Vše je stvrzeno podpisem
nováčka a strojníka, který ho zaučuje a následně je provedena kontrola celého procesu zaškolení lektorkou nebo technikem procesu. Zaškolovací plány pro nás mají obrovský
význam, jsou velmi důležité, dokonce bych řekla nezbytné.
Máme přehled, co všechno nový zaměstnanec ovládá a naopak v čem potřebuje pomoci. Pokud máme jistotu, že je již
zapracovaný, zůstává sám na stroji. Vždy, když se vyskytne
nějaký problém, jsou zde ostatní strojnice, lektorka nebo
technik procesu, kteří mu vždy s ochotou pomohou.
Všichni někdy začínali a vědí, jak složitý proces skládání je.
Proto jsem vděčná všem, kteří jsou schopni nováčkům pomoci a nejsou vůči nim a procesu zaškolování lhostejní.
Ráda bych jim za to poděkovala.
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z tiskárny

Jiří Matuszek

Kontrolní audit FSC©

Jak je neznáme

V polovině března jsme v tiskárně absolvovali už další, tentokráte

FSC®F000231

Vertikální
život

Do something
Bronislav Kantor
z tiskárny
good
for woods.

Find čtrnáctý
out more:
uk.fsc.org
audit pro
certifikaci zpracovatelského řetězce FSC.
Twitter: @FSCUK

J

ednalo se o roční kontrolní audit, v průběhu kterého je ověřováno, zda dokumentace a procesy v naší tiskárně jsou ve
shodě se standardy a požadavky FSC-STD.

V průběhu auditu byla kontrolována další dokumentace týkající se školení FSC, BOZP a vysokozdvižných
vozíků.

Už podruhé se audit konal na dálku formou on-line rozhovorů
s odpovědnými osobami za jednotlivé oblasti – skladové hospodářství, nákup, obchodní úsek, fakturace, BOZP a HR.

Výsledkem auditu byla spokojenost auditora jak se
zjištěnými fakty, tak pochvala za příjemný a profesionální přístup odpovědných osob v průběhu auditu.

Ještě před auditem si jako každým rokem auditor vyžádal dokumentaci k certiﬁkaci FSC:
 interní předpis – směrnici FSC
 seznam certiﬁkovaných produktů – knih za sledované období
 seznam certiﬁkovaných dodavatelů FSC materiálu
 seznam všech transakcí certiﬁkovaných položek papíru
a lepenky

Získali jsme tak možnost pokračovat dalším
rokem ve výrobě knižních titulů s certiﬁkátem FSC, který naším odběratelům
garantuje, že na výrobu knihy byl použit
certiﬁkovaný materiál pocházející ze šetrně
obhospodařovaných lesů s prokazatelným
původem dřeva.

Vyhlašujeme fotosoutěž „eco foto“
Pojďme trochu odlehčit téma ekologie, která nás
provází našimi letošními aktivitami a informacemi
ve zpravodaji, a opět se trochu pobavme.

Každou volnou chvíli být na horách, na horolezecké stěně
nebo na zasněženém svahu na skialpech – to je pro mě ten
nejlépe strávený čas.

K

do vtipně zachytí jakoukoliv eco aktivitu a pošle svůj snímek dle
pravidel do naší fotosoutěže, může se těšit na zajímavé ceny.

V

še to u mě začalo před 22 lety, kdy jsme se s kamarádem z hecu, bez výbavy a zkušeností, pustili stopem do
Francie, abychom na vypůjčených mačkách vylezli na Mont
Blanc. Po úspěšném zdolání nejvyšší hory Evropy jsem chtěl
víc podobných zážitků a vstupem do horolezeckého oddílu
jsem začal objevovat krásy hor, kamarádství a napětí spojené
s tímto krásným koníčkem.
Každému, kdo se nebojí výšek, doporučuji alespoň jednou v
životě absolvovat nějakou hezkou vysokohorskou nebo skalní
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túru. Pro tyto zážitky není třeba jet až do Himalájí! Pořádný
adrenalin třeba nabízí lezení v Adršpachu, kde občas bývá
první jistící bod i 20 m nad zemí. To se pak ve vás nahromadí
příjemná kombinace strachu a odhodlání, která z vás rázem
spadne na vrcholu pískovcové věže.
Je potřeba se udržovat v kondici a tak mě krom lezení, baví
MTB* (bez baterky) nebo horský běh. Top zábava na zimní
měsíce je pro mě skialpinismus.
*(pozn. redakce: MTB = mountain bike – horské kolo)
Finidrak

Svůj snímek nám pošlete nejpozději do 30. září 2021 na adresu
madamcikova@ﬁnidr.cz, popř. osobně doručte na sekretariát. Můžete
se těšit na zajímavé ceny!
Pravidla soutěže:
 zapojit se mohou všichni zaměstnanci naší tiskárny
 za osobu lze zaslat max. 3 snímky
 fotograﬁe doručte s kontaktem a souhlasem s prezentací

Těšíme se na vaše příspěvky!

z tiskárny

Maryla Adamčíková, Lenka Ďurišová

Rostislav Bajtek, technik procesu:
„S panem Szewieczkem jsem velmi spokojen. Dle mého
názoru se jedná nejen o školeného maséra a rehabilitačního pracovníka, ale i sportovně založeného člověka, který
se snaží nejen odstranit daný problém, ale hlavně nalézt
příčinu vzniku bolesti.

Fyzio služby

Společně řešíme již dlouhodobější problém, který mě trápí,
a to bolest levého kolene. Vše nasvědčuje na ITBS (pozn.
red.: bolest na zevní straně kolene, častý problém běžců).
Vždy po návštěvě našeho rehabilitačního pracovníka odcházím s pocitem uvolnění dané bolestivé části těla.

– jak jsme
spokojeni?

Co obdivuji, je i jeho zapálení pro věc, kdy hledá co nejlepší
řešení pro danou problematiku. Dokonce mi sehnal a zapůjčil chladící vložku pro bolestivou partii, stahovací obvaz,
doplňky stravy, magnetický pásek, masti atd. S takovýmto
přístupem jsem se ještě nesetkal. Za mě perfektní masér,
rehabilitační pracovník, ale hlavně i člověk, kterému mohu
již po pár návštěvách důvěřovat.“

Z

eptali jsme se, jak hodnotí služby rehabilitačního pracovníka, s jakým problémem jim pan Petr Szewieczek
pomohl nebo i nadále pomáhá a proč by doporučili využití
těchto služeb pro naše zaměstnance?
Kamil Novák, obchodník:
„Nový benefit fyzio hodnotím velmi kladně, vzhledem
k sedavému zaměstnání mívám často problémy se zády
a dlouhodobě mám vyzkoušeno, že nejlepší jsou preventivní
masáže. Proto vřele doporučuji!“
Jana Ježová, kontrola tiskových dat:
„Za mě je fyzio perfektní relaxace a uvolnění. U pana maséra si člověk odpočine. Masáž je jemná a zaměřuje se na
problém, který mám, po burzitidě ramene a celodenní práci
u počítače mi pomáhá s uvolněním svalů v oblasti ramene,
lopatek a krční páteře. Určitě doporučuji už jen z důvodu
relaxace, a hlavně všem lidem co dělají u počítače 8 hodin
k uvolnění svalů krční páteře.“
Lucie Staﬁnská, sekretářka:
„Mám dlouhodobé problémy s krční a bederní páteří. Se
vstřícným, šetrným přístupem pana Szewieczka jsem velmi
spokojená. Každému s bolestmi či zatuhlými zády, klouby,
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Foto: Lukáš Duspiva

Od začátku června můžeme
využívat nový benefit
FYZIO SLUŽBY. Pilotního
programu pro nastavení
pravidel této služby se
zúčastnili zaměstnanci
z administrativy.

přetíženými svaly, doporučuji návštěvu našeho rehabilitačního pracovníka vyzkoušet.“
Zdeňka Alexová, vedoucí ekonomického oddělení:
„Je nutné především poděkovat panu majiteli, že zajistil
a umožnil rehabilitace všem zaměstnancům společnosti.
Jako výhodu vnímám minimální ztrátu času při přesunu na
terapii a zpátky.
Měla jsem možnost poznat široké znalosti a využít zkušenosti pana terapeuta v daném oboru. Doporučené cviky
mi pomáhají. Využitím možnosti terapie můžeme udělat
správný krok pro odstranění některých našich potíží.“
Lenka Hlisnikovská, personální specialista:
„Služby rehabilitačního pracovníka hodnotím velmi pozitivně. Při mém sedavém zaměstnání nejvíce trpí krční páteř
a měkká technika masáže pana Szewieczka mi od bolesti
krku a mezi lopatkami ulevila. Vyzkoušela jsem také Dörnovu metodu na bolesti bederní páteře a ústup bolestí kyčlí
byl ihned po masáži znát. Jednoznačně doporučuji všem
zaměstnancům vyzkoušet tento nový benefit, protože zdraví
máme jen jedno.“

Děkuji všem osloveným spolupracovníkům za odpovědi. Věřím, že vás jejich zpětná vazba a doporučení
navnadily k vyzkoušení pěti návštěv v rámci půl roku
zdarma, ať už trpíte jakýmkoliv zdravotním problémem
nebo se chcete jen zrelaxovat.

Upcyklujeme!
Na stránkách tohoto vydání se mimo jiné
dočtete o tom, jak správně třídit plasty, ale
věděli jste, že některé plastové obaly můžete
znovu použít? Nebo dokonce z nich vyrobit
i něco úplně nového. Říká se tomu upcyklace
nebo také anglicky upcycling.

R

ozrostly se vám doma sukulenty nebo jiné květiny?
Nový květináč není třeba vždy kupovat. Můžete si
ho za pár minut vyrobit z prázdné nádobky šamponu
nebo sprchového gelu.

Budete potřebovat:
 prázdný plastový obal např. ze šamponu
 nůžky
 tužku
 sazenici sukulentu nebo jiné pokojové květiny
 substrát
 provázek
 hřebík
 kombinačky

Finidrak

Aleš Kněžík, vedoucí průmyslového inženýrství:
„Kdyby se udělovala cena za benefit roku 2021 – dal bych
100% fyzio s panem Szewieczkem. Kvůli péči o syna jsem
začal trpět zánětem loketních úponů, už po čtyřech návštěvách fyzia spím celou noc a nebudím se bolestmi. To, co
nedokázali na ortopedii primáři za zhruba půl roku, dokázal
náš rehabilitační pracovník během měsíce. Je to poctivá,
stará škola, má dlouholeté zkušenosti z lázeňského prostředí a znalost problematiky svalu, kloubu apod., zkrátka ví,
kam sáhnout a co použít. Mohu jen doporučit.“

2/2021

Postup:

1. Nádobku zbavte etikety a tužkou si na ni vyznačte linii řezu.
2. Nádobku rozstřihněte a poté pořádně vymyjte od zbytků
kosmetického produktu.
3. A teď opravdu opatrně! Nad sporákem nebo svíčkou
v kombinačkách rozžhavte hřebík a udělejte si dírky
po stranách nádoby.
4. Květináč naplňte vhodným substrátem a zasaďte do něj
přiměřeně velkou sazenici.
5. Skrze dírky přivažte provázek k zavěšení a máte hotovo!

A jak budete upcyklovat vy?
Vyrobíte si tyto závěsné květináče nebo vymyslíte
úplně něco jiného? S výsledky vašeho tvoření se můžete pochlubit i ve fotografické soutěži na straně 29.
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z tiskárny

o nás

Lenka Ďurišová

Jak jste spokojeni
Lucia Janulíková

referent zákaznického servisu

P

o 12 rokoch práce v odvetví, ktoré ma nikdy veľmi
nebavilo, som bola šťastná, keď som narazila na
možnosť pracovať s knihami. Som zo starej školy, knihy
v tlačenej forme milujem, a tak som z práce referenta
pre nemecky hovoriaci trh nadšená.

Foto: Lukáš Duspiva

Vo FINIDRe pracujem od januára 2021 a som milo
prekvapená, aké príjemné a priateľské pracovné
prostredie tu všade vládne. Nenarazila som na nikoho,
kto by nebol ochotný poradiť, či podať pomocnú ruku.

Go green

Verím, že ma vo FINIDRe čakajú dlhé a spokojné roky.

Není žádnou novinkou, že snižování dopadu na životní prostředí je pro nás
prioritou. Každým rokem se snažíme své aktivity v této oblasti posunout
o krok dál. Jak už jistě víte, letos jsme se zavázali k tomu vysadit za každou
zakázku jeden nový strom. Jsou ale i jiné možnosti. Například přemýšlet
nad tím, jak může být nová budova šetrná k životnímu prostředí ještě
předtím, než se vůbec začne stavět.

A

no, tušíte správně. Naše nová hala D má hned několik
důmyslných ekologických vychytávek, o kterých jste
pravděpodobně zatím neměli ani zdání. Například věděli
jste, že využíváme…

Dešťovou vodu

Využívání pitné vody na splachování WC je plýtvání nejvyššího kalibru. Nemyslíte? Bohužel, pokud se na tento faktor
nemyslí již při samotné tvorbě projektu budovy, není úplně
jednoduché s tím následně něco udělat. Tento faktor se
naštěstí bral v potaz už při tvorbě plánů naší nové výrobní
haly. Díky tomu je na WC v této části tiskárny využívána
dešťová voda, která by jinak bez dalšího využití odtekla do
kanalizace.
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Nielen, že využívam denne cudzí jazyk a tak si trénujem
mozgové závity, ale učím sa i všetko o polygrafii
a jej nekonečných možnostiach. Páči sa mi najnovší
celoFINIDRácky projekt sadenia stromov, kde som i ja
prispela a vlastnoručne stromy sadila. V dnešnej rýchlej
a sebeckej dobe je veľmi doležité, aby sme prírode začali
vracať to, čo jej berieme.

Lenka Ďurišová
vedoucí marketingu

C

elý život si říkám, že mám obrovské štěstí na lidi.
A můj první půlrok ve FINIDRu to jen potvrzuje.
Neustále mě překvapuje, jaká je zde koncentrace
pracovitých, ale zároveň neskutečně příjemných lidí.
Pracovala jsem na obdobné pozici už ve vícero firmách,
ale tak vřelou atmosféru jsem zatím nikde jinde nezažila.

Solární energii

Již brzy budeme pro naši tiskárnu čerpat energii z fotovoltaických panelů na střeše tiskárny. Špičkový výkon této technologie bude činit více než 800 kW. Což pokryje přibližně 15 %
spotřeby energie naší tiskárny. Instalace je naplánována na
podzim tohoto roku.

A opravdovou kliku jsem měla i co se týče týmu, kterého
jsem se stala součástí. Tímto bych také chtěla kolegům
poděkovat za trpělivost, kterou se mnou v mých prvních
měsících měli.

A něco navíc

Každopádně i zdánlivě malé kroky mají v rámci delšího časového horizontu obrovský význam. Například to, že ve výrobě
opakovaně používáme látkové utěrky namísto jednorázových.
Protože každá i sebemenší snaha se počítá.

Ve FINIDRu mám pocit, že jsem součástí něčeho
skutečně výjimečného a jsem za tuto příležitost opravdu
vděčná.

A jak naší planetě dnes pomůžete vy sami?
Finidrak

2/2021
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o nás

Pět otázek pro | Foto: Lukáš Duspiva

Paweł Siedlok
manipulant
se zeptal

Michal se zeptal

Martina Kubáta

Jakuba Krupy

manipulanta

manipulanta

1. Změnil bys ve firmě něco k lepšímu? Nic bych neměnil.
2. Co děláš ve volném čase? Rád hraji PC hry.
3. Jaké máš plány na prázdniny? Projet se s kamarády na kolech.
4. Máš rád svou práci? Ano, moje práce mě baví.
5. Jaké jsou tvé koníčky? Můj koníček je freerun*.

1. Jaký je tvůj oblíbený koníček?

Hudba, cestování, vaření a jsem velký fanda železnic.

2. Blíží se letní dovolená, co máš v plánu?
Podnikání výletů s rodinou a letní grilovačky.

3. Máš raději léto anebo zimu? A proč?

* (pozn. red.: freerun = akrobatická sportovní disciplína)

Mám radši léto, protože se můžu věnovat zahradě, kde trávím čas velmi rád.

4. Jaké by bylo tvoje vysněné zaměstnání?
Řidič nákladního auta.

5. Díváš se na filmy? Jestli ano, tak jaký je tvůj oblíbený žánr?
Můj oblíbený žánr je historický a pak jsou to hlavně komedie.

Jakub se zeptal

Michala Lipky
manipulanta

Martin se zeptal

Lucie Pulkertové
strojnice ve výrobě

1. Jak dlouho jsi zaměstnaná ve FINIDRu?
A baví tě tvoje práce?

Pracuji zde 3 roky na pozici balení knih. Práce mě baví a taky mám ráda
svůj kolektiv.

1. Jaké pivo ti nejvíce chutná?

Nepohrdnu žádným pivem, ale nejvíce mi chutná Radegast.

2. Co je tvůj největší koníček?

2. Pracuješ ve FINIDRu rád?

Jsou to moje děti a vnoučata, ale odreaguji se u TV, hrou na mobilu
a odpočinkem v posteli.

Jsem rád, že mám do práce kousek a že pracuji na pozici manipulant.

3. Jaký sport máš rád?

3. Čteš ráda? A pokud ano, jaký žánr preferuješ?

Hlavně relaxační. Rekreační jízda na kole a plavání v moři.

Celkem ano, mám ráda romantické knížky a pohádky.

4. Pojedeš někam na dovolenou?

4. Jaké máš oblíbené jídlo?

5. Jaké je tvoje oblíbené jídlo?

5. Jaké je tvoje velké přání, které by sis chtěla splnit?

Letos možná do Polska k moři pod stan.

Smažák s hranolkami a pak klasiku – svíčkovou.

Cokoliv v trojobalu, ale nejraději mám rybu s hromadou bramborového salátu.
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Moc bych si přála navštívit Paříž a jet někde hodně daleko k moři. Věřím, že se mi to splní.

Finidrak

2/2021
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o nás

Strom života FINIDRu...

Narodili se

Blahopřejeme k jubileu

Jaroslav
maminka Jitka Halašková

36

K odchodu do důchodu

Irena Mangová
strojník ve výrobě

Barbara Kúdelová
referent zásobování

Šárka Vargová
strojník ve výrobě

Alena Pohludková
technolog knihárny

David Fronczek
technik procesu

Radek Babiar
tiskař

Alena Franková
strojník ve výrobě

Beata Lont
strojník ve výrobě

Alena Slívová
skladová účetní

Josef Lukšo
strojník ve výrobě

Martina Stružinská
vedoucí administrativy obchodu

Radek Mokrosz
dělník v expedici

Michaela Ondruchová
archová montáž

Irena Horáková
strojník na šití

Jaroslav Madecki, strojník ve výrobě
Bronislav Kantor, vedoucí zásobování
Petr Sogel, mechanik opravář a seřizovač strojů
Kateřina Balcarová, strojník ve výrobě
Dariusz Burzyński, dělník ve skladu
Tomasz Grzegorz Firgoń, skladník
Natallia Kurypka, strojník ve výrobě
Radek Németh, referent informatiky
Vladimír Smreček, mistr ve výrobě
Sylwia Małgorzata Adamczyk, strojník ve výrobě
Martin Mašek, průmyslový inženýr
David Ryba, týmový strojník ve výrobě

Jonáš
otec Petr Koval

Ludmila Skřebská
strojník na skládačce předsádek

Jsou tady s námi

Petr Staroň, týmový strojník ve výrobě
Renata Andrlová, podpora v prepress
Adam Granda, strojník ve výrobě
Petr Havlíček, dělník ve skladu
Kateřina Morcinková, strojník ve výrobě
Darina Murková, strojník ve výrobě
Lukáš Pastorek, tiskař
Baby Joy Molina Calara, strojník ve výrobě
Renata Lokajíčková, dělník ve výrobě
David Pechal, tiskař
Natálie Jurajdová, dělník ve výrobě
Klára Suszková, strojník ve výrobě

Alena Pohludková, technolog knihárny
Alžběta Smigová, strojník ve výrobě
Bohuslava Otevřelová, kalkulant
Jana Kaštylová, dělník ve výrobě
Radim Černil, týmový strojník ve výrobě
Tomáš Čížkovský, tiskař
Alena Kluzová, strojník ve výrobě
Ivana Gulašová, strojník ve výrobě
Finidrak
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25 let
25 let
25 let
15 let
10 let
10 let
5 let
5 let

Jan Malo, tiskař
Kateřina Jurajdová, strojník ve výrobě
Lenka Sedláčková, referent zákaznického servisu
Linda Bartošová, administrativní pracovník
Lukáš Bura, elektromechanik
Martin Raiskub, technik procesu
Petr Tokarčík, dělník v expedici

5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
5 let
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tudy z nudy

Lenka Ďurišová

Kateřina Misiarzová

na konec

Hledáte zajímavý recept ke snídani
nebo ke svačině?
Rádi byste mlsali zdravě, ale
nechce se vám v kuchyni trávit moc
času? Placičky z ovesných vloček
jsou rychlou, chutnou a zdravou
variantou, na které si pochutná celá
vaše rodina.
Dodají nejen dostatek energie, ale
také skvělé chutnají. Navíc můžeme
dle libosti a našich momentálních
chutí změnit pár ingrediencí a rázem
máme opět něco nového!

Za památkami

jižních Čech

Je to velice jednoduché a rychlé.
Tak pojďme na to!

Ještě pořád váháte, kam na dovolenou nebo prodloužený víkend? Nejlépe, aby to bylo
v rámci české kotliny a nemuseli jste brát v potaz ještě stále trvající omezení spojená
s cestováním? V tom případě čtěte dál, protože možná najdete přesně to, co hledáte.

Kde zakotvit?

Malebné městečko Nové Hrady je ideálním výchozím
bodem pro dovolenou nebo prodloužený víkend v jižních
Čechách. Díky své poloze v srdci Novohradských hor nabízí
klid pro ničím nerušený odpočinek, okolí křižují desítky kilometrů cyklostezek, ale zároveň je v dojezdové vzdálenosti
cca 30 minut hned od dvou památek UNESCO – Českého
Krumlova a zámku Hluboká.

Kam se vydat na výlet?

Když už jsme u těch památek, tak v blízkém okolí jich leží
celá spousta. Například všem známá Červená Lhota nebo
město Třeboň, které se svými rybníky, historickým centrem
a zámkem, určitě stojí za návštěvu.
Samotné město Nové Hrady má také hluboké historické
kořeny. Překvapí vás, že v tak malé obci, která má pouze
2 500 obyvatel, najdete stejnojmenný hrad založený v polovině 13. století rodem Vítkovců. Kromě toho se zde nachází
i empírový zámek z 19. století.
Aby toho nebylo málo, tak v podhradí se rozkládá Terčino
údolí, což je rozsáhlý anglický lesopark, který nechal založit
hrabě Jan Nepomuk Buquoy pro svou ženu Terezii. Udělat
dojem na ženu nebyl v té době asi úplně jednoduchý úkol,
pánové.
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Je v něm rozeseta celá řada dobových staveb a díky tomu
vám může připomínat snad nejznámější park tohoto stylu
u nás, a to ten v moravské Lednici. V tomto nicméně potkáte jen zlomek návštěvníků.
Celé město Nové Hrady působí dojmem, že prozatím uniká
pozornosti většiny turistů a zachovává si svůj původní ráz,
což je oproti jiným českým památkám opravdu příjemná
změna.

Kam ještě vyrazit?

V Nových Hradech najdete ještě jednu památku – Zevlův
mlýn. Jeho historie sahá až do 14. století a majitelé vás rádi
mlýnem provedou a podrobně vyloží celou jeho minulost.
Kromě ubytování mlýn nabízí také i výborné pivo z vlastního pivovaru. Nejen děti budou nadšené z bio farmy, která
mlýn obklopuje a kde si můžete podrbat snad všechna
běžná domácí zvířata a z těch méně běžných i pávy a daňky.

Místo, kam se budete rádi vracet

Novohradské hory a jejich okolí je kraj plný nádherných
míst, které ani za týden nestihnete navštívit. Varuji vás
předem, že stejně jako já, budete určitě odjíždět s pocitem,
že se tam musíte ještě alespoň jednou vrátit.

Finidrak

Postup:
Na 1 porci (3 placičky)
budeme potřebovat:

1 vajíčko
½ většího banánu (rozmačkat) nebo 1 jablko (nastrouhat)
jemné ovesné vločky (cca 4 polévkové lžíce)
máslo
ovoce
jogurt nebo zakysanou smetanu
BIO javorový sirup
2/2021

1. Do misky vložíme 1 vejce, rozmačkáme banán
(nebo natřeme jablko) a zasypeme vločkami. Po
promíchání by směs měla být hezky vláčná.
2. V mezičase na pánvičce rozpustíme máslo, na
kterém budeme placičky péct. Lžící přímo na pánvi
vytvarujeme 3 placičky a opečeme z každé strany
dozlatova.
3. Nakonec jednotlivé placičky přeložíme jogurtem
nebo zakysanou smetanou (dle chuti). Ozdobíme
ovocem, oříšky nebo tím, co máme zrovna „po
ruce“, lehce přelijeme javorovým sirupem nebo
medem a pak si už jen pochutnáváme.
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Víte, že jsme zapojeni do sběru elektroodpadu?
Ten je nejrychleji rostoucím „druhem“ odpadu,
roste třikrát rychleji než běžný komunální odpad!

Od roku 2016 jsme ve FINIDRu vytřídili 1,33 tun
elektroodpadu, což představuje 802 kg CO2.
Zapojit se můžete i vy! Přineste své vysloužilé elektrospotřebiče
a vhoďte je do sběrného boxu před průchodem do výroby.

RECYKLACE
ELEKTROODPADU
telefony

Do boxu
patří například:

baterie

toustovače

tonery

fény

CD, DVD

www.zelenafirma.cz

