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Vážení kolegové,
je to až neuvěřitelné, jak tento
rok rychle utekl. Finišujeme
a postupně dodáváme poslední
knihy našim zákazníkům, které
se ještě budou prodávat v letošním roce. Věřím, že udělají
pod vánočním stromečkem
velkou radost malým i velkým
čtenářům.
V loňském roce jsem v úvodníku napsal, že následující rok,
rok 2021, může být pro nás
nemalou hrozbou, ale možná
také mimořádnou příležitostí.
První „postcovidový“ rok
máme téměř za sebou a musím
říct, že se mé předpoklady beze
zbytku naplnily. V tom lepším,
ale i v tom horším předčily
jakékoliv naše očekávání.
Důležité je, že i přes veškeré
problémy, které nás na této
roční cestě potkaly, byl pro nás
tento rok mimořádně úspěšný.
Podařilo se nám spoustu skvělých věcí, a proto velké DĚKUJI
patří vám všem – skvělému
týmu Finidráků.

Zvlášť bych chtěl ale také poděkovat bývalým
pracovníkům Těšínské tiskárny. Velmi rychle
se nám společně podařilo vytvořit tým, který
postupně úspěšně uvedl do provozu jednotlivé
stroje, které jsme v areálu Těšínské tiskárny
koupili. Pak jsme krok po kroku nastavili procesy
tak, aby se nám v této historické budově dařilo
plynule a efektivně vyrábět. Ještě nás čeká
spousta věcí, které se dají zlepšit. Jsem přesvědčen, že to společně zvládneme. Náš tým posílili
lidé, kteří jsou výbornými odborníky a mají velké polygrafické srdce. Moc si toho vážím a těším
se na další spolupráci.
Vzhledem k tomu, že se letošek chýlí ke svému
konci, tak samozřejmě nesmí chybět ani přání
k Novému roku. Z celého srdce vám a vašim
blízkým přeji především mnoho zdraví a také
spoustu štěstí. Zároveň i krásné prožití vánočních svátků a o poznání klidnější rok 2022.

Nový kvíz a výhodnocení z minula
Foto na obálce:
Miroslav Staszko, Kristýna Tvrdoňová,
Markéta Kubičková a Kamil Novák. Autoři
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Autor snímku: Lukáš Duspiva
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Váš Jarek Drahoš

Text: Kateřina Misiarzová Foto: Lukáš Duspiva
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Má smysl udržovat kontakt s bývalými kolegy v důchodu?
Pro FINIDR to smysl určitě má!

S

talo se již takřka tradicí, že pravidelně každým rokem
připravujeme pro naše bývalé zaměstnance v penzi
společná setkání. Během akce si nejen zavzpomínáme na
společně strávené roky v tiskárně, ale všem účastníkům
ukážeme i zajímavé novinky z polygrafického průmyslu
a představíme jim i naše plány do budoucna. Velice nás
těší, že zájem ze strany bývalých kolegů v důchodu je
každoročně vysoký.
A právě začátkem října proběhlo společné setkání, při
kterém se naši bývalí zaměstnanci v důchodu mohli alespoň na chvíli opět vrátit zpět do tiskárny. Akce nazvaná
ʺSetkání velkých srdcařů FINIDRuʺ přilákala tentokrát
přes 50 účastníků. Kromě komentované prohlídky
v tiskárně na Lípové ulici se mnoho z nich také těšilo na
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zajímavou exkurzi prostor naší pobočky v centru Českého Těšína - budovy bývalé Těšínské tiskárny. Zbytek dne
poté hosté strávili u dobrého jídla a pití v příjemném
prostředí Čítárny a literární kavárny Avion. Po celou dobu
se jim osobně věnoval majitel tiskárny Jaroslav Drahoš,
se kterým si mohli popovídat nebo zavzpomínat na roky
minulé. Celodenní setkání se neslo v pozitivním duchu
a skvělé náladě. Věříme, že si tento den a připravený
program všichni pořádně užili.

A co nám dělá největší radost?

Prvotní ohlasy účastníků, že takových akcí si velice váží
a už se netrpělivě těší na příští rok.
…Nejen oni, ale i my!
Finidrak
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rozhovor

Text: Maryla Adamčíková, Markéta Kubičková | Foto: Lukáš Duspiva

Oči
klienta
Začátek roku 2022
bude šestým rokem,
kdy k nám nastoupila
na první pohled
drobná a tichá Markéta
Kubičková, vedoucí
oddělení kvality. Její
náplň práce však kromě
odbornosti vyžaduje
přísnost, ráznost, zkrátka
bojovnost spojenou
s odvahou, a to jsou
vlastnosti kvalitáře.
Zodpovídá rovněž za
nastavení a dodržení
technologických
i pracovních postupů
a toto dodržování také
kontroluje. Společně se
svým týmem dohlíží na
kvalitu produktů během
výroby, na výstupu a také
se podílí na zjišťování
příčin chybovosti.
6

Finidrak

3-4/2021

7

rozhovor

Markét, do ryze české firmy jsi přišla z korporátu.
Jak moc to bylo jiné, když jsi z nadnárodní firmy
přešla do českého rybníku?
Hlavní změnou byl pro mě přechod ze sériové výroby
k zakázkové. Zakázka by mi během pár hodin utekla pod
rukama, takže jsem se musela více zaměřit na procesy.
Rozdíl jsem viděla také v přístupu a rychlosti změn, které
byly na denním pořádku. Překvapil mě i individuální
přístup k zakázce a zákazníkovi.
Jakou výhodu či nevýhodu vidíš v tom,
že jsme česká firma?
Nezáleží na tom, jestli je firma česká nebo zahraniční, ale
na tom, s jakými lidmi pracujete. Důležité je tolerovat
se navzájem. Nicméně výhodu vidím určitě ve větší
flexibilitě něco změnit nebo upravit, a to se mi na mé
práci líbí. Velkou výhodou je pro mě také kontakt přímo
s vedením firmy, který bývá v zahraničním korporátu
velice ojedinělý. Oceňuji i to, že nejsem omezena
striktními limity, ale můžu věci řešit i pocitově, ukázat
lidskou stránku a uplatnit zdravý rozum.
Ty jsi stála u zrodu oddělení kvality, co vše
jsi musela zvládnout?
Nejtěžší bylo přesvědčit lidi, proč je kvalita důležitá, aby
viděli výhody, a ne zdržování a práci navíc. Kvalita je
důležitá právě pro to, abychom si práci ulehčili. Hodně
úsilí jsme věnovali obnově a nastavování pravidel.
Už jsme velká firma, takže bez pořádku a systému se
neobejdeme. Musím, ale říct, že přístup lidí ke kvalitě
se za tu dobu hodně zlepšil, což mě těší. Kvalita přináší
úsporu nákladů i času a v konečném výsledku jsme
spokojeni všichni.

se mají zaměřit, na co si klient může ztěžovat, a právě
na to pak svou kontrolu zaměří. Ze zkušeností nezřídka
najdou i rozdíly oproti dřívějším zakázkám, a tak
předejdou zbytečné reklamaci. Za to bych jim chtěla moc
poděkovat. Nároky klientů jsou stále přísnější, ale díky
přístupu a odpovědnosti, na které stavíme, se nám daří.
Popsala jsi především fyzickou kontrolu,
děje se něco automatizovaně?
Zaměřuji se i na automatizaci kontrol. Vyrábíme tisíce
knih denně a už nám nestačí zkontrolovat jen pár kusů
ze zakázky. Tím, že jsme nainstalovali do stroje např.
kameru na kontrolu orientace bloku, která hlídá každou
knihu a umí zastavit i stroj, jsme pomohli jak obsluze,
tak kvalitě zároveň. Kamery pomalu nahrazují lidské oči.
Určitě budeme pokračovat a hledat další místa, kde by
nám taková automatická kontrola mohla ještě pomoct.
Kromě systému řízení kvality zodpovídáš
za nastavení dalších systémů, jakých?
Tyto činnosti se týkají například i životního prostředí
a momentálně se zajímám i o oblast energetiky. Mám na
starosti zavádění systémů v těchto oblastech, přípravu
podkladů, návodů a směrnic, kde popisujeme naše knowhow a zároveň se tím prokazujeme během auditů. Vše,
co je popsané v dokumentech, musí fungovat i v praxi,
a to je pak už práce nás všech.

Prioritou pro mě bylo a je zaměření na klienta. Začala
jsem u reklamací a podle toho postupovala hlouběji do
výroby. Výstupní kontrolu jsme doplnili o mezioperační
kontrolu a následně i expediční kontrolu. Zaváděli jsme
různé metody řízení kvality, některé se ujaly, některé ne,
ale výsledky ukazují, že jdeme správným směrem.

Blíží se Vánoce a jsme v plné vánoční sezóně,
jaký vliv to má na oddělení kvality?
Kvalita jde ruku v ruce s výrobou, pakliže se zvedne počet
zakázek ve výrobě, nám se zvedne počet kontrolovaných
knih nebo počet odeslaných signálů. Na samotnou
kvalitu zakázek by to však v žádném případě nemělo
mít vliv. Během vánočního trhu se zaměřujeme spíše
na operativní část, častější kontroly, ale pomáháme si
navzájem, abychom to kapacitně stihly. Po sezóně se pak
vrátíme zpátky i k systémovým věcem. V poslední době
už sezonu moc nerozlišujeme, takže práci vyvažujeme
podle potřeby.

Dnes má oddělení kvality celkem jedenáct lidí,
jak hodnotíš začátky a současnou dobu?
Začátky bývají vždycky těžké, ale samotná kontrola
fungovala už dříve, takže jsem měla z čeho vycházet.
Kontrolorky v podstatě zastupují oči klienta. Ví, na co

Jaké jsou Tvé přípravy na Vánoce?
Kdy začínáš s přípravou na Vánoce ty?
Snažím se připravovat na Vánoce dříve, ale až prosinec je
pro mě opravdu vánoční, kdy si dokážu naplánovat více
času na dárky a cukroví a víc si to užiji. Těším se na to, až
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budeme spolu s dětmi péct cukroví. Pečeme jen tak pro
atmosféru, nejvíc asi perníčky a linecké. Většinou jsou
snězené dříve, než se slepí.
Co Tě nejvíc potěší na Vánoce?
Těší mě, když jsme všichni spolu, užíváme si volno
a pokud je, tak sníh. Máme rádi hory a lyžování. Z dárků
mě potěší nejvíc ty vlastnoručně vyrobené. Taky se těším
na stromek, který u nás zdobí děti a nazdobí ho čímkoliv.
Už jsme na něm měli i velikonoční vajíčka, prostě šišaté
baňky, ale bylo to krásné.
Jak trávíte Štědrý večer a dodržujete nějaké tradice?
Na Vánoce určitě nesmí chybět kapr s bramborovým
salátem. Většinou pozveme prarodiče, ať je nás u stolu
více a užíváme si, jak si to užívají ty děti. Ještě před
rozbalováním dárků si vždycky zahrajeme a zazpíváme
koledy. Manžel hraje na kytaru, dcera na klavír a já je
doprovázím na flétnu.
Plánujete nějaké specifické silvestrovské oslavy?
Silvestry trávíme s kamarády. Ještě nikdy jsme nebyli
sami. Buď odjedeme nebo se slaví u nás, a to je pak plný
dům. Většinou chodíváme spát až hluboko v novém roce.
Když není čas Vánoc, co tě baví, co ráda děláš
ve volném čase?
Když je příležitost, ráda si zasportuji, vyjedu na kole,
lyžuji, dokonce jsem si pořídila i inline brusle … ze
všeho trochu. Musím říct, že poslední dva roky mi
chyběla kultura, kino, ráda si zajdu i do divadla. Mám
ráda komedie, zkrátka upřednostňuji spíše zábavu.
Děkuji za rozhovor.
Ráda bych všem zaměstnancům popřála, aby byli šťastní,
samozřejmě zdraví a strávili letošní Vánoce v pohodě
a klidu.

Markéta KUBIČKOVÁ
Znamení: beran
Co nejvíc oceňuji u spolupracovníků
vzájemnou pomoc, že jsme k sobě
upřímní a dokážeme se podpořit
Člověk, který mě inspiruje
je ten, od kterého se mohu něco naučit
Nej kniha, kterou jsem četla
je ta s pravdivým příběhem
Mé specifikum o Vánocích
umím zahrát „Purpuru“ na akordeon
Dárek, který mě nejvíc překvapil
dětmi vlastnoručně vyrobená mapa
s indiciemi, která vedla k dárku

3-4/2021

9

z tiskárny

Text: Jaroslav Drahoš | Foto: Lukáš Duspiva

Co nás čeká
v příštím roce

Letošní rok byl v porovnání s tím loňským úplně jiný, plný zvratů, nových
výzev, ale i překážek, někdy také nemilých překvapení. Postupně se nám
však podařilo hledat a nacházet řešení i na situace, které byly pro nás zcela
nové a na první pohled neřešitelné. Chtěl bych tak poděkovat všem, kdo se
aktivně podíleli na zvládnutí a úspěšném řešení těchto problémů.

Co nas czeka

w przyszłym roku
Ten rok w porównaniu z poprzednim był całkiem inny, pełen zwrotów,
nowych wyzwań, ale i przeszkód, czasem także niemiłych niespodzianek.
Stopniowo jednak udawało się nam szukać i znajdywać rozwiązania
nawet tych sytuacji, które były dla nas całkowicie nowe i na pierwszy rzut
oka nierozwiązywalne. Chciałbym więc podziękować wszystkim, którzy
aktywnie uczestniczyli w skutecznym rozwiązywaniu tych problemów.
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z tiskárny

Jaroslav Drahoš

Dovolte mi nejprve
shrnout tyto předchozí roky:
2020 – covidový rok

– rok pandemie, rok strachu z viru, řady omezujících
opatření včetně zavírání hranic. Byla to nová situace,
se kterou se nikdo z nás nepotkal a svět na ni nebyl
připraven.
1. čtvrtletí – začátek pandemie, velké omezení
		 a utlumení trhů
2. čtvrtletí – utlumení trhů, snížení výroby na 50 %
3. čtvrtletí – instalace a rozběh nových, především
		 tiskových, strojů
4. čtvrtletí –
		
		
		

zvládnutí vánočního trhu a uzavření roku
na úrovni 94 % tržeb roku předchozího,
což považuji, vzhledem k situaci, která
nastala, za obrovský úspěch

2021 – postcovidový rok

– covid stále trvá, dokonce nyní, v předvánoční době,
zase nabývá na své síle. Problémy, které byly způsobené
zastavením ekonomiky, se nyní v plné nahotě objevují
ve všech oblastech našeho života. Na konci roku 2020
ukončila výrobu Těšínská tiskárna, a.s. Pro rok 2021 to
pro nás byla velká výzva a příležitost.

Pozwólcie, że najpierw
podsumuję poprzednie lata:

přínosem. Závěr roku opět končí nárůstem covid pozitivních,
řadou restrikcí, které však zatím nepomohly zastavit opětovný
nástup pandemie. Lze předpokládat, že stávající situace bude
ještě kulminovat a doufejme, že se nárůsty pozitivních zastaví.
V opačném případě lze očekávat, že přijdou další restriktivní
omezení, které mohou výrazně ovlivnit náš život a mohou mít
také velký vliv na vývoj ekonomiky.

2022 – druhý rok po covidu

– do příštího roku jdeme s velkými obavami a zároveň s nadějí,
že se věci přeci jen začnou postupně vracet k normálu. I přes
značně nejisté prostředí věříme, že jsme schopni nabídnout
našim zákazníkům takovou kvalitu služeb, abychom mohli
naplánovat náš další rozvoj. Předpokládáme, že novými
investicemi, realizací projektů zaměřených především na
rozvoj lidí, zlepšování procesů s důrazem na odpovědnost
každého z nás, se nám podaří vytvořit podmínky pro další růst
okolo 10 %.
1. čtvrtletí – příprava a realizace zlepšení a opatření
		 navržených pro jednotlivá oddělení
2. čtvrtletí – změna layoutu a instalace nově pořízených
		 strojů
3. čtvrtletí – rozběh strojů, stabilizace procesů a navržených
		 opatření

1. čtvrtletí – převzetí některých aktiv z Těšínské
		 tiskárny, a.s.

4. čtvrtletí – vánoční trh běží, vyrábíme o 10 % více

2. čtvrtletí – nastavení a rozběhnutí výroby ve FINIDRu B

Pro příští rok připravujeme následující investice:

3. čtvrtletí –
		
		
		

nastává nedostatek materiálu, dochází
k výraznému a skokovému zvyšování cen
a s tím je spojeno spoustu nových
problémů především v oblasti logistiky

4. čtvrtletí – vánoční trh intenzivně běží, vyrábíme
		 o 30 % více než v minulém roce
Očekával jsem, že letošní rok bude klidnější a nebude
v něm tolik změn a překvapení. Opak je však pravdou…
Hned na začátku roku jsme chtěli a museli najít řešení
na překvapivé rozhodnutí majitelů o uzavření Těšínské
tiskárny. Rozhodně to nebyla malá výzva. Postupně
jsme však našli řešení. Podařilo se znovu oživit stroje
v historické budově Prochaskovy tiskárny. Posílení
našeho týmu bývalými zaměstnanci Těšínské tiskárny
se povedlo. Velmi si vážím přístupu těchto bývalých
zaměstnanců, kteří se stali naší součástí a jsou velkým
12

instalace tiskového stroje XL-106-4P, CTP, snášečkošičky,
skládačky archů. V současné době probíhá výběr jednotlivých
technologií a upřesnění termínů jejich dodání. Věřím, že
se nám především v první polovině roku podaří pokrýt
požadavky zákazníků materiálem a budeme schopni vyrábět
bez omezení.

Ještě jednou děkuji všem, kteří se v této nelehké
době podílejí na získávání a přípravě zakázek,
jejich pokrytí materiálem a samozřejmě také pak
samotné výrobě a jejich dopravě k zákazníkovi.
Jste skvělí, moc si toho vážím.
Váš Jarek Drahoš
Finidrak

2020 – rok z covid-19

– rok pandemii, rok strachu przed wirusem, szereg środków ograniczających, w tym zamknięcie granic. Była to
nowa sytuacja, z którą nikt z nas się nie spotkał, a świat
nie był na nią przygotowany.
1 kwartał – początek pandemii, poważne ograniczenia
		 i osłabienie rynków
2 kwartał – osłabienie rynków, ograniczenie produkcji
		 do 50 %
3 kwartał – instalacja i rozruch nowych, głównie
		 drukarskich maszyn
4 kwartał –
		
		
		

opanowanie sezonu przedświątecznego
i zamknięcie roku na poziomie 94 % obrotu
roku poprzedniego, co uważam, biorąc pod
uwagę sytuację, która nastała, za wielki sukces

2021 – rok po covid-19

– covid wciąż panuje, teraz w okresie przedświątecznym, znów przybiera na sile. Problemy, które spowodowało zatrzymanie gospodarki, przejawiają się teraz we
wszystkich obszarach naszego życia. Końcem roku 2020
zakończyła swoją działalność Cieszyńska drukarnia a.s..
Było to dla nas wielkie wyzwanie i wielka okazja na rok
2021.
1 kwartał – przejęcie niektórych aktywów
		 z Cieszyńskiej drukarni a.s.
2 kwartał – rozpoczęcie produkcji w FINIDR B
3 kwartał –
		
		
		

brakuje materiału, następuje znaczny
i gwałtowny wzrost cen i w związku z tym
pojawia się wiele nowych problemów,
głównie w obszarze logistyki

4 kwartał – sezon przedświąteczny trwa, produkujemy
		 o 30 % więcej niż w zeszłym roku
Oczekiwałem, że ten rok będzie spokojniejszy i nie będzie w nim tyle zmian i niespodzianek. W rzeczywistości
jednak jest odwrotnie… Od razu na początku roku chcieliśmy i musieliśmy znaleźć rozwiązanie zaskakującej
decyzji właścicieli o zamknięciu Cieszyńskiej drukarni.
Z pewnością nie było to małe wyzwanie. Stopniowo jednak znaleźliśmy rozwiązanie. Maszyny w zabytkowym
budynku drukarni Prochaski zostały reaktywowane.
Udało się wzmocnić nasz zespół o byłych pracowników
2 -/42/022012 1
3

Cieszyńskiej drukarni. Bardzo doceniam ich podejście, stali się
oni naszą częścią i są dla nas wielką korzyścią. Rok znów kończy się wzrostem przypadków covid pozytywnych, szeregiem
restrykcji, które jednak nie pomogły jeszcze powstrzymać
odrodzenia się pandemii. Można zakładać, że nastąpi jeszcze
kulminacja i miejmy nadzieję, że wzrost zarażeń zatrzyma się,
w innym przypadku można oczekiwać, że nadejdą kolejne
restrykcyjne ograniczenia, które mogą mieć wyraźny wpływ na
nasze życie oraz na rozwój ekonomii.

2022 – drugi rok po covid-19

– w przyszły rok wkraczamy z wielkim niepokojem, ale także
nadzieją, że wszystko zacznie stopniowo wracać do normy.
Wierzymy, że pomimo wysoce niepewnych warunków, jesteśmy w stanie zaoferować naszym klientom taką jakość usług,
byśmy mogli planować dalszy rozwój. Zakładamy, że poprzez
nowe inwestycje, realizację projektów skoncentrowanych
przede wszystkim na rozwoju ludzi, ulepszanie procesów
z naciskiem na odpowiedzialność każdego z nas, uda nam się
stworzyć warunki do dalszego rozwoju o około 10 %.
1 kwartał – przygotowanie i wdrożenie usprawnień i działań
		 proponowanych dla poszczególnych działów
2 kwartał – zmiana layoutu oraz instalacja nowych maszyn
3 kwartał – uruchomienie maszyn, stabilizacja procesów
		 i proponowane środki
4 kwartał – trwa sezon przedświąteczny, produkujemy
		 o 10 % więcej

Na przyszły rok przygotowujemy następujące
inwestycje: instalacja maszyny drukarskiej XL-106-4P, CTP,
linii zbierająco-szyjącej, falcerki arkuszy. Aktualnie przebiega
wybór poszczególnych technologii oraz określanie terminów
dostaw. Wierzę, że przede wszystkim w pierwszej połowie
roku uda nam się spełnić wymagania materiałowe klientów
i będziemy mogli produkować bez ograniczeń.

Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy w tym
trudnym czasie byli zaangażowani w pozyskiwanie
i przygotowywanie zleceń, ich pokrycie materiałem
oraz oczywiście samą produkcję i transport do
klienta. Jesteście wspaniali, naprawdę
to doceniam.
Wasz Jarek Drahoš
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Jaroslav Drahoš

vysoké proočkovanosti vede nyní v těchto zemích nárůst
nákaz jen k velmi omezenému nárůstu počtu mrtvých.
V těchto zemích je, kromě ochrany sebe a lidí ve svém
okolí, hlavním důvodem, proč se lidé nechali očkovat, důraz
na odpovědnost každého člověka a zároveň velká solidarita
s ostatními.

Volme prosím

„menší zlo“

Je prokázáno, že pokud je osoba očkována a je pak
v kontaktu s pozitivní osobou, snižuje se šance, že se
přenašečem stane tato očkovaná osoba, až na 5 %.

Takže je až dvacetkrát méně pravděpodobné, že
coronavirus budete přenášet, pokud jste očkováni. Tato
statistika je prokazatelná a takto snížené riziko určitě stojí
za velkou úvahu, zda chcete být zodpovědní a zároveň
solidární ke svému okolí. Solidární s lidmi, kteří díky svému
věku nebo svým nemocem mají sníženou imunitu, a tím
i výrazně vyšší riziko, že průběh nemoci pro ně bude vážný.
Myslím, že stojí za to se nad tím zamyslet a postavit se na
stranu zodpovědných a solidárních. 

Kdykoliv jsem v minulosti slyšel tento výrok, tak jsem s tím měl velký problém.
Nikdy jsem se komfortně necítil v situaci, kdy si budu muset vybírat mezi
menším a větším zlem. Věřím, že tento diskomfort nevyhovuje nikomu z nás.

Wybierzmy proszę „mniejsze zło“
Zatím jsem se takto musel rozhodovat pouze při volbách.
I když jsem nebyl přesvědčen, že lidé, kteří reprezentovali
politické strany, dávají jistotu, že po dobu svého volebního
mandátu, budou reprezentovat voliče, přesto jsem dal hlas
straně a věřil, že lze i tak spoustu věcí zlepšit a v budoucnu
může být lépe.
Nyní velmi podobná situace nastala při mém rozhodování
o tom, zda se mám jít očkovat či nikoliv. Je spousta
pochybností, které ve velké míře podporují mnohdy
mylné informace na internetu. Určitě tomu napomáhá
také nekorektní chování farmaceutických firem, které
na této krizové situaci neuvěřitelně bohatnou. Logicky
pak dávají mnoho pochybností o tom, zda jde opravdu
o zdraví, nebo pouze a jenom o velké peníze. Stejně je pak
pro mě nelogické, proč není oficiálně uznávaná hladina
protilátek, která se dá pravidelně měřit a které představují
přirozenou ochranu organismu po prodělané nemoci. Je
spousta otazníků a spousta otázek, které nebyly zatím
nikým přesvědčivě zodpovězeny. Všemu pak dala korunu
špatná a nepřesvědčivá komunikace ze strany vlády a jimi
pověřených odborníků.
I přes mnoho pochybností jsem však přesvědčen, že pokud
nemám protilátky po prodělané nemoci, je správné se
nechat očkovat. Jsem přesvědčen, že je to mnohem menší
riziko pro mě, pro mou rodinu a také pro mé okolí. Jsem
přesvědčen, že toto rozhodnutí je menší zlo, než neudělat
vůbec nic a hrát ruletu se zdravím, ve které mohu prohrát
já a mojí blízcí.
Asi před měsícem jsem jel vlakem do Prahy. V kupé jsem
seděl s lékařem z Havířova a mimo jiné došlo i na téma
očkování. Očkování jednoznačně podporoval a také toto
14

stanovisko doplnil několika velmi pádnými důvody, proč
by se měla většina z nás takto rozhodnout. Dodnes mi zní
v uších informace, jaké má vlastně lidstvo štěstí, že tato
situace nastala až nyní a agresivita viru není zatím tak silná,
jak by mohla být.
Na to, jak by to mohlo vypadat, jsem se podíval do historie.
Slovo pandemie, které dnes děsí celý svět, není vůbec
nové. Ta současná pandemie, jejímž viníkem je coronavirus
SARS-CoV-2 způsobující onemocnění covid-19, díky
vyspělosti medicíny a preventivním opatřením jistě nebude
mít takové následky, jako v minulosti.

Jaké byly největší epidemie v dějinách lidstva?
Justiniánský mor, 541–750 n. l., z Etiopie se rozšířil mor
do celé Evropy i Asie. Usmrtil 25–50 milionů lidí.
Černá smrt, 1347–1353, do celé Eurasie se rozšířil mor,
který zabil přibližně 75 milionů lidí.
Španělská chřipka, březen 1918 – prosinec 1920,
virus se poprvé objevil mezi vojáky v táboře v Kansasu
a zasáhl zhruba 500 miliónů lidí. Odhaduje se, že zemřelo
50 miliónů lidí.

Historie ukazuje, jak nebezpečné jsou tyto virové epidemie
a kolik na ně zemřelo lidí, a to v situaci, kdy nás bylo na
planetě mnohem méně a nebyla taková rychlost přenosu
jako dnes. Zejména díky tehdejší absenci automobilů, vlaků
a letadel či možnosti neomezeně cestovat.
Je velmi zvláštní, že procento proočkovaných výrazně klesá
směrem na Východ. Tradiční demokracie a lidé, kteří v nich
žijí s očkováním nemají zásadní problém. V Portugalsku
je nyní plně proočkováno cca 86 % obyvatelstva, ve
Španělsku 79 % a v Itálii více než 68 %. V důsledku této
Finidrak

Ilekroć w przeszłości słyszałem to stwierdzenie, miałem z nim duży problem. Nigdy
nie czułem się komfortowo w sytuacji, kiedy musiałem wybierać pomiędzy mniejszym
i większym złem. Ten dyskomfort z pewnością czuje każdy z nas.

Do tej pory takie decyzje musiałem podejmować tylko
w czasie wyborów. Chociaż nie byłem przekonany, że
ludzie, którzy reprezentowali partie polityczne, zapewniają,
że będą reprezentować elektorat przez okres trwania
ich kadencji, pomimo tego oddawałem swój głos na
partię i wierzyłem, że wiele rzeczy może się poprawić
i w przyszłości może być lepiej.

Mimo wielu wątpliwości jestem przekonany, że jeśli nie
mam w organizmie przeciwciał po przechorowaniu, dobrze
jest się zaszczepić. Jestem przekonany, że jest to dużo
mniejsze ryzyko dla mnie, dla mojej rodziny, a także dla
mojego otoczenia. Jestem przekonany, że ta decyzja to
mniejsze zło, niż nie zrobić nic i grać ze zdrowiem w ruletkę,
w którą mogę przegrać ja i moi bliscy.

Teraz bardzo podobna sytuacja nastąpiła przy
podejmowaniu decyzji, czy iść się zaszczepić, czy nie. Jest
wiele wątpliwości, które w dużej mierze powodują, często
mylne informacje, z internetu. Z pewnością nie pomaga
także niewłaściwe zachowanie firm farmaceutycznych,
które się niesamowicie bogacą w tej kryzysowej sytuacji.
Logicznie więc powstają wątpliwości, czy chodzi naprawdę
o zdrowie, czy tylko i wyłącznie o wielkie pieniądze.
Jest też dla mnie nielogiczne, dlaczego nie ma oficjalnie
określonego poziomu przeciwciał, które można regularnie
mierzyć i które stanowią naturalną ochronę organizmu
po przechorowaniu. Jest wiele pytań, na które na razie
brakuje odpowiedzi. Ukoronowaniem wszystkiego
była zła i nieprzekonująca komunikacja ze strony rządu
i wyznaczonych przez niego ekspertów.

Przed miesiącem jechałem pociągiem do Pragi. Siedziałem
w przedziale z lekarzem z Havířova i pojawił się między
innymi także temat szczepień. Wyraźnie popierał
szczepienia, a także uzupełnił tę opinię o kilka bardzo
przekonujących argumentów, dlaczego większość z nas
powinna się na nie zdecydować. Do dziś mi w uszach
dźwięczą słowa, jakie ma ludzkość szczęście, że taka
sytuacja ma miejsce dopiero teraz, a agresywność wirusa
nie jest tak silna, jak mogłaby być.

3-4/2021

Zajrzałem do historii, aby zobaczyć, jak mogłoby to
wyglądać. Słowo pandemia, które dzisiaj przeraża cały
świat, nie jest wcale nowe. Aktualna pandemia, której
sprawcą jest koronawirus SARS-CoV-2 powodujący chorobę
covid-19, dzięki zaawansowanej medycynie i środkom
zapobiegawczym, z pewnością nie będzie miała takich
konsekwencji, jak to było w przeszłości. 
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Lenka Ďurišová

Jakie były największe epidemie w historii
ludzkości?

Dżuma Justyniana, 541–750 n.e., zaraza rozprzestrzeniła
się z Etiopii na całą Europę i Azję. Uśmierciła 25–50
milionów ludzi.
Czarna śmierć, 1347–1353, w całej Eurazji rozprzestrzeniła
się zaraza, która zabiła około 75 milionów ludzi.
Hiszpanka, marzec 1918 – grudzień 1920, wirus po raz
pierwszy pojawił się w obozie dla żołnierzy w Kansas
i dotknął około 500 milionów ludzi. Szacuje się, że zmarło
50 milionów ludzi.
Historia pokazuje, jak niebezpieczne są epidemie wirusowe
i ilu ludzi z ich powodu umarło, nawet w sytuacji, gdy na
planecie było nas znacznie mniej, a szybkość przenoszenia
się wirusa nie była taka jak dzisiaj. Zwłaszcza ze względu na
ówczesny brak samochodów, pociągów i samolotów, czy
możliwości nieograniczonych podróży.
Dziwne jest, że odsetek osób zaszczepionych jest wyraźnie
niższy im dalej na wschód. Tradycyjne demokracje
i ludzie w nich żyjący, nie mają ze szczepieniem większych
problemów. W Portugalii około 86 % populacji jest obecnie
w pełni zaszczepionych, w Hiszpanii 79 % a we Włoszech

Dagmar Kempná

ponad 68 %. W wyniku tak dużego zasięgu szczepień wzrost
zachorowań w tych krajach prowadzi obecnie do bardzo
ograniczonego wzrostu liczby zgonów. W tych krajach,
oprócz ochrony siebie i osób w swoim otoczeniu, głównym
powodem szczepień jest nacisk na odpowiedzialność
każdego człowieka i jednocześnie wielką solidarność
z innymi.

Obhajoba výsledků
uhlíkové stopy

Udowodniono, że jeśli osoba jest zaszczepiona, a znajdzie
się w kontakcie z osobą pozytywną, szanse, że zaszczepiona
osoba stanie się nosicielem, zmniejszają się nawet do 5 %.
Dzięki szczepieniu prawdopodobieństwo przeniesienia
koronawirusa jest nawet dwudziestokrotnie mniejsze.
Te statystyki są udowodnione i z pewnością warto wziąć
pod uwagę zmniejszone ryzyko oraz to, czy chcesz być
odpowiedzialny i jednocześnie solidarny ze swoim
otoczeniem. Solidarny z ludźmi, którzy poprzez swój wiek
oraz swoje choroby mają obniżoną odporność i w związku
z tym wyraźnie wyższe ryzyko, że przebieg choroby będzie
dla nich poważny.

V uplynulém čtvrtletí jsme absolvovali celodenní audit
pro obhájení certifikátů Plánu řízení uhlíkové stopy.

Myślę, że warto się nad tym zastanowić i wybrać stronę
odpowiedzialnych i solidarnych. 
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již potřetí za sebou jsme byli ohodnoceni stříbrnou
medailí. Na základě výsledků hodnocení patří FINIDR
mezi přední společnosti ve svém oboru. Metodika EcoVadis
je nejdůvěryhodnější hodnocení udržitelnosti podnikání
na světě a pokrývá 21 kritérií ve čtyřech tématech z oblasti
životního prostředí, dodržování lidských práv, etiky – spravedlivých obchodních praktik a udržitelného rozvoje.
Na základě doporučení, která vyplynula po loňském auditu
jsme podnikli celou řadu větších i menších kroků k tomu,
abychom posílili společenskou odpovědnost FINIDRu. A to
přineslo své ovoce. Co se týče bodového ohodnocení,
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Obhájili jsme medaili
V měsíci září proběhl v naší tiskárně audit v oblasti
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dopadli jsme mnohem lépe než v předchozích letech. Konkrétně v oblastech ekologie a udržitelného rozvoje.
Toto ocenění je výsledkem několikaměsíční titěrné týmové
práce napříč celou řadou oddělení, a proto je určitě na
místě kolegům tímto poděkovat za jejich čas a úsilí.
Tímto zdaleka nekončíme! Protože jednou z dlouhodobých
vizí FINIDRu je podnikat udržitelně a s co nejmenším dopadem na životní prostředí, už nyní plánujeme další kroky,
abychom se ve všech zmíněných oblastech mohli posunout
zase o kus dál.
Finidrak

T

ímto auditem je ověřován samotný výpočet firemní a produktové uhlíkové stopy. Také správnost podkladů a metodika výpočtu a celkový plán, ve kterém jsou popsány kroky pro
snižování uhlíkové stopy.

Firemní i produktová uhlíková stopa se počítá vždy za období
kalendářního roku a v tomto období se realizují navržené kroky
pro její pokles. FINIDR svou činností v roce 2020 vyprodukoval
11 617 tun CO2 a oproti základnímu roku 2015 tak svou
uhlíkovou stopu snížil o 45,5 %. Těchto skvělých výsledků jsme
docílili hlavně nákupem 100 % energie z obnovitelných zdrojů
a efektivní přepravě knih ke klientům.

3-4/2021

Díky úspěšnému zhodnocení auditu, se tak i nadále
pyšníme logem Reducing CO2 a klientům můžeme dál
nabízet výrobu knih s nulovou uhlíkovou stopou. Zájem
klientů o tyto produkty nám ukazuje graf se stoupajícím
trendem počtu CO2 neutral zakázek.

Naše rozhodnutí o sledování a snižování
uhlíkové stopy je proto krok správným
směrem!
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Lenka Ďurišová

Ondřej Prokop

z tiskárny

Nejkrásnější knihy
v ČeskoSlovensku
Na podzim letošního roku proběhlo vyhlášení Nejkrásnějších knih za rok 2020
jak na Slovensku, tak i v České republice. Z minulých ročníků si naše tiskárna
vždy odnesla nějaké ocenění. Jak tomu bylo letos?

L

etošní slovenský ročník byl již 55. v pořadí. Cílem soutěže
je podpořit a ocenit zvyšování výtvarné úrovně a kvality
polygrafického zpracování publikací. Ceny se rozdělují celkem v sedmi kategoriích. Každý rok je vybráno odbornou
porotou maximálně 20 knih, které splňují náročné výtvarná a technická kritéria. A tato kritéria splňoval i jeden titul
tištěný u nás. V kategorii Knihy o výtvarnom umení a obrazové publikácie si ocenění Nejkrásnější knihy Slovenska
2020 odnesl titul Michal Mráz. Autorům i vydavatelstvím
blahopřejeme k úspěchu a těšíme se na další spolupráci.

Svět knihy Praha
Po nedobrovolné roční pauze se Výstaviště v pražských Holešovicích opět
zaplnilo spisovateli, vydavateli, a hlavně vášnivými čtenáři. A FINIDR
u toho zkrátka nemohl chybět!

Kvůli koronavirovým opatřením se veletrh konal
netradičně ve dnech 23. - 26. září 2021. I přes jistá
omezení, na která jsme si v této době již všichni svým
způsobem zvykli, se veletrhu zúčastnilo krásných
34 tisíc návštěvníků.

„Cítím se jako v lese“ byla slova celé řady návštěvníků
našeho stánku. A takový byl i záměr. Na expozici FINIDRu
jsme prezentovali naši letošní iniciativu, kdy za každou
zakázku sázíme jeden nový strom.

Pro všechny milovníky knih to byl zajisté po takové
odmlce literární svátek, který si zkrátka nemohli nechat
ujít. Čekalo na ně 288 vystavovatelů rozmístěných
ve 152 stáncích. Doprovodný program byl jako vždy
opravdu bohatý: na návštěvníky čekalo 481 bodů
programu a 607 účinkujících.

A samozřejmostí byla celá řada přátelských setkání
našich obchodníků se zástupci českých a slovenských
nakladatelů. Představili jsme jim aktuálně provedené
zušlechtění a zpracování vazeb, diskutovali o probíhajících
i plánovaných projektech, prezentovali své zkušenosti
a novinky z polygrafie.

18

A co FINIDR?

Finidrak

A co nekrásnější knihy v Česku?

I na to známe odpovědi. Z celkem 323 přihlášených publikací se do finálních nominací dostalo 31 knih. O konečné
vítězné ocenění se pak ucházely dohromady v sedmi kategoriích. Už v samotných nominacích měl FINIDR tři svá
želízka v ohni. Na stupně vítězů se nakonec dostal jeden.

V kategorii Literatura pro děti a mládež si 2. místo odnesl
titul Předpovídej počasí. I zde samozřejmě gratulujeme.

3-4/2021
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z tiskárny

Maryla Adamčíková

Markéta Kubičková

FINIDR v číslech

Certifikace ISO

V tomto čísle našeho zpravodaje
jsme pro vás vybrali
zajímavá čísla na téma „lidé“
za období leden – říjen 2021:

535
269

životopisů
nám zaslali uchazeči
o zaměstnání

hodin

jsme proškolili
v naší FINIDR Akademii

27

let a 4 měsíce

48%
nových

zaměstnanců
nastoupilo
na doporučení známého

tak dlouho u nás pracuje
služebně nejstarší zaměstnanec,
děkujeme!

má nejstarší zaměstnanec naší
tiskárny
a

18 let

má nejmladší
zaměstnanec FINIDRu
20

552

zaměstnanců

Jak už určitě všichni víte, v letošním roce u nás společnost
TÜV SÜD provedla certifikační audit a na základě výsledků
nám udělila certifikáty za systém kvality (ČSN EN ISO 9001)
a životního prostředí (ČSN EN ISO 14001). Na tento audit
jsme se intenzivně připravovali téměř celý rok.

pracuje na hlavní pracovní poměr
z toho

318 žen a 274 mužů

N

ěkteří z vás se dokonce osobně podíleli na přípravě
analýz, podkladů a spoustě dalších dokumentů, které
jsou potřebné k prokázání shody s normami ISO a hlavně
toho, že nám nastavený systém funguje.

A co je to vlastně systém? Jsou to pravidla. Pravidla, která
se vytvářela od začátku vzniku firmy a která se nastavují
stále, protože doba se mění a požadavky klientů také.
Abychom zůstali jedničkou na trhu, musíme i my držet
krok a nejlépe být vždy o jeden vepředu.

288
hodin

Ke konci tohoto roku proběhne v naší firmě ještě jeden
audit, a to na Energetický management (ČSN EN ISO
50001). V průběhu tohoto auditu bychom měli prokázat,
že dbáme na šetrné zacházení s energií. Snad i při tomto
auditu budeme úspěšní a obdržíme další certifikát.
Věřím, že naše nastavená pravidla udržíme, možná i zlepšíme, abychom příští rok všechna tato ocenění úspěšně
obhájili.

Každý certifikát je v podstatě naším vysvědčením, kterým
se můžeme chlubit, a tak získat u našich zákazníků větší
prestiž a důvěru při zadávání nových zakázek. Pomohou
nám i v jiných aktivitách. Například dané ocenění jsme
mohli doložit i u recertifikace Ecovadis a získat opět
o něco lepší skóre.

odborné praxe
a odborného výcviku
studentů ASŠ

Hlavním smyslem je však náš postoj ke kvalitě a životnímu prostředí. Postoj k tomu, jak chceme pracovat,
abychom byli na svou práci pyšní.
letos se narodilo

68 let

z tiskárny

10

Finidráčků

164

cizinců
pracuje u nás,

113 Poláků,
6 Slováků, 46 Filipínců,
1 národnosti běloruské,
1 národnosti čínské
z toho

Finidrak
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z tiskárny

Olga Cieślarová

Olga Cieślarová

z tiskárny

Vzděláváme se
Učíme se každý den, ale jak často se cíleně vzděláváme, protože chceme sami
zlepšit naše dovednosti? U nás v tiskárně FINIDR to víme přesně. Využíváme
několika cest, jak cílené vzdělávání zapojit do našeho každodenního života,
ať už se jedná o interní FINIDR Akademii, externí školení, čerpání dotačních
podpor na vzdělávání nebo jeho online formu.

Protože chceme jít s dobou, naši kolegové absolvovali
dva workshopy. První byl zaměřen na neustálé zlepšování
a druhý na digitální transformaci. Cílem úvodního
workshopu neustálého zlepšování bylo vytvořit koncept,
sestavit tým a definovat postup implementace celého
systému neustálého zlepšování. U digitální transformace
se kolegové snažili především pochopit změny, které
přicházejí s digitalizací. Také jak se na tyto změny
připravit a díky moderním technologiím ulehčit lidem
manuální práci a převést tyto pracovníky do oblasti
nových zkušeností.

Praxe
tiskařů

Nezapomínáme ani na online vzdělávání, které zaujalo
v našich životech nepostradatelné místo. Celý FINIDRácký
tým studoval již téměř 1100 hodin a viděli jsme už
250 kurzů. Odnesli jsme si mnoho nových poznatků
a zkušeností, které můžeme hojně uplatňovat v praxi.
Počet shlédnutí kurzů jasně ukazuje, jak je pro nás
všechny důležitá komunikace. Na prvních příčkách se
pravidelně umisťují kurzy, které učí, jak zvládat obtížné
komunikační situace nebo jak číst emoce z výrazu tváře.
Nesmíme zapomenout také na profesní rozvoj, kde mezi
jedničky patří školení excelu a projektového řízení.

EVROPSKÁ UNIE
Evropský sociální fond
Operační program Zaměstnanost

Ve školním roce 2021/2022 v naší tiskárně opět probíhá výcvik tiskařů. Nově
jsme přivítali žáky prvního ročníku oboru tiskař, kteří jsou letos u nás poprvé
a budou s námi celý školní rok.

P

o dohodě s Albrechtovou střední školou jsme se rozhodli,
že zapojíme žáky co nejdříve, a proto vznikla přímo na
výrobě malá učebna, kde si žáci se svým učitelem projdou
učební látku a poté se mohou podívat rovnou ke strojům,
jak to vypadá v praxi. Věříme, že tento krok je cestou vpřed
v rámci učebních oborů a připraví žáky lépe na další ročníky
i budoucí pracovní prostředí.
Již tradičně jsou mezi námi také žáci druhého ročníku, kteří
jsou rozděleni přímo ke strojům. Žáci druhého ročníku celý
odborný výcvik čerpají znalosti a dovednosti rovnou od těch
nejkvalifikovanějších kolegů na tisku a připravují se tak na třetí
ročník. Do třetího ročníku jsou vybráni ti nejlepší žáci, kteří se
již zapojují do produktivní činnosti, za kterou obdrží mzdu.
Mimořádně šikovní třeťáci jsou od září v rámci odborného
výcviku plně zapojeni do běžného života FINIDRu. V době
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Foto: Lukáš Duspiva

V

rámci dotačního programu z EU jsme mohli úspěšně
uskutečnit již 613 hodin školení, kterých se účastnilo
62 osob. Díky této podpoře mohli někteří kolegové
absolvovat například školení komunikačních technik
v praxi pro střední management, kde zlepšovali své
dovednosti hlavně v rámci mezilidských vztahů a asertivní
komunikace.

Finidrak
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jejich výcviku jsou pravou rukou tiskařů, kteří si jejich
práci velice pochvalují. Žáci třetího ročníku jsou také
zapojeni do Programu na podporu stáží žáků a studentů
ve firmách 2020, který je vyhlášen a spolufinancován
z prostředků Moravskoslezského kraje. Účelem tohoto
dotačního programu je podpora lepšího uplatnění žáků
a studentů na trhu práce. Odborný výcvik je zaměřen
na problematiku tisku, nastavení, ovládání a údržby
funkčních části tiskových strojů. V říjnu tento program
skončil a my jsme moc rádi, že jsme mohli v rámci
projektu žáky uvítat v naší tiskárně.
Jsme rádi, že jste s námi a těšíme se, až se stanete
součástí našeho FINIDRáckého týmu.

23

z tiskárny

z tiskárny

Text: Ondřej Prokop | Foto: Lukáš Duspiva

Pro letošek
máme splněno!

Dohromady čtyři sázecí akce. Dvě lokality. Zapojených 84 Finidráků
a námi vysázených 4 200 nových stromků. Takto lze ve zkratce
shrnout letošní sázení ve FINIDRu.

P

o jarní výsadbě v lokalitě Tyra tentokrát na dobrovolníky
z řad našich zaměstnanců čekala oblast pod vrcholem
Velkého Javorového. A tak se 21. a 27. října vydaly dvě skupiny vstříc sázení.

A právě jak vypadá sázení stromků v horském terénu poznali
dobrovolníci hned na začátku na vlastní kůži. Spolu se vším
potřebným náčiním, a samozřejmě sazenicemi buků, javorů
a jedlí, se pěšky vydali na náročnou cestu pod vrchol. A že to
byla slušná dřina!
Po této zhruba třičtvrtě hodinové horské procházce pod vrchol nás konečně čekalo místo zvané Salaš Javorový. Právě to
bylo našim cílem. Nic už tedy nebránilo tomu začít sázet. Je
potřeba zmínit, že tentokrát bylo počasí pro výsadbu takřka
ideální. První skupinu sice trápil silný vítr, avšak nespadla ani
kapka. Skupině číslo dvě to však vyšlo zcela parádně – slunce, teplo, bezvětří. Důležité je však zmínit, že zdejší terén byl
oproti Tyře více přívětivý. Po základní instruktáži, jak správně
sázet, se všichni plni odhodlání vrhli do samotné výsadby.
24

A jak se nám dařilo?

Za oba říjnové termíny se nám podařilo vysázet dohromady
zhruba 2 600 stromků a zalesnit plochu o velikosti 10 000 m2.

A kolik stromů zasadíme za celý rok?

To bude jasné až 31. prosince, protože počet vysazených
semenáčků se odvíjí od přesného počtu zrealizovaných zakázek. Do konce října jsme se prozatím dostali na krásné číslo
9 103 nových stromů.
Po zdárně dokončené práci nás čekala ještě krátká exkurze se
zástupcem z CHKO Beskydy, který nám pověděl zajímavosti
o zdejší oblasti, jaké to zde kdysi bylo nebo i o chystaných
záměrech do budoucna.

Věříme, že opět na jaře se budeme osobně a aktivně
podílet na dalších výsadbách v našem regionu, které
obohatí a obnoví skladbu v dalších potřebných místech.
Finidrak
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Maryla Adamčíková

Více dovolené!

Więcej urlopu!

Záleží nám na spokojenosti našich
zaměstnanců. Dvacet pět dnů dovolené,
někde standard, jinde ještě ne.

Zależy nam na zadowoleniu naszych
pracowników. Dwadzieścia pięć dni urlopu,
gdzieś standard, gdzieś indziej jeszcze nie.

I

T

Základní výměra dovolené za kalendářní rok se poskytuje
dle zákoníku práce a činí čtyři týdny. Pro zaměstnance naší
tiskárny navyšujeme počet dnů dodatkové dovolené ze
2 dnů na 5 dnů. Znamená to, že ze stávající celkové výměry
22 dnů dovolené za kalendářní rok navyšujeme na 25 dnů
dovolené při 7,5 hod. pracovní době.

Podstawowy wymiar urlopu w roku kalendarzowym
jest świadczony zgodnie z Kodeksem pracy i trwa cztery tygodnie. Pracownikom naszej drukarni zwiększamy
ilość dni urlopu dodatkowego z 2 na 5 dni. Oznacza to, że
dotychczasowa ilość urlopu 22 dni w roku kalendarzowym
wzrośnie do 25 dni urlopu przy czasie pracy 7,5 godziny.

Věříme, že si tyto dny užijete dle svých představ!

Wierzymy, że wykorzystacie w pełni te dni!

Navyšujeme

Podnosimy

Od 1. 1. 2022 dochází ke změně podmínek
výplaty příspěvku zaměstnavatele na penzijní
připojištění.

Od 1. 1. 2022 dochodzi do zmiany
w warunkach wypłaty dodatku pracodawcy
do ubezpieczenia emerytalnego.

v naší tiskárně jde o našimi zaměstnanci nejčastěji uváděný žádoucí benefit v rámci zaměstnaneckých výhod.
A proto od 1. ledna 2022 dojde k navýšení dodatkové
dovolené.

akże w naszej drukarni jest to najczęściej przez pracowników wymieniany benefit w ramach pożądanych
świadczeń pracowniczych. I dlatego od 1 stycznia 2022
nastąpi wzrost ilości urlopu dodatkowego.

příspěvek na penzijko składkę emerytalną

Souhrnný přehled změn:

 příspěvek firmy: rovná se vlastní příspěvek zaměstnance,
maximálně však 500,- Kč měsíčně
 příspěvek není odstupňován délkou pracovního poměru
 v případě výběru peněz v nouzové situaci můžeme
příspěvek poskytovat i nadále
Změny provedeme automaticky, nemusíte vyřizovat na
personálním oddělení.
26

Kamil Novák

Jak to vidím já

Moje rodina dlouhodobě působila na Těšínsku v tiskárenské branži. Začal
to již můj děda, který se celý život věnoval práci sazeče. Později otec začal
jako tiskař a svůj aktivní pracovní život ukončil organizováním výroby
tiskárny. Tudíž i já se dal podobnou cestou.

J

iž během vysokoškolského studia jsem si přivydělával
brigádami jako pomocník tiskaře. Mnohem později jsem
nastoupil do tiskárny jako operátor pre-press studia, tedy
práce s daty. Po další dekádě jsem se přesunul na obchodní oddělení se zaměřením především na anglicky mluvící
trhy. Když pak přišla nabídka se na prakticky stejnou pozici
přesunout do FINIDRu, tak jsem po krátkém zvažování přijal
a nelituji.

Můžu tedy srovnávat jak výrobní, tak obchodní stránku obou
tiskáren. Z relativně malé a v posledních letech neinvestující
firmy jsem přešel do modernější, výrazně větší a rostoucí
společnosti.

Podsumowanie zmian:

 dodatek firmy: równa się wkładowi własnemu 		
pracownika, maksymalnie 500,- Kč miesięcznie
 dodatek nie jest klasyfikowany według stażu pracy
 w przypadku wypłaty pieniędzy w sytuacji kryzysowej
możemy kontynuować wypłacanie składki
Zmiany będą przeprowadzone automatycznie. Nie ma
potrzeby zgłaszać na dziale personalnym.
Finidrak

z tiskárny

Foto: Lukáš Duspiva

z tiskárny

Nicméně ten základ, kterým je práce s nakladateli, je v podstatě stejný. Ve FINIDRu je vše více sofistikované, počítačem
řízené, dá se říct jednodušší. Počítání spotřeby papíru, vhodné velikosti archu pro tisk, rozkresů, šíří hřbetů a podobně
za mě dělá počítačový software. Takže lépe, rychleji, jasněji.
Což je výhoda pro mě i pro koncové zákazníky – nakladatele. Já se tak můžu mnohem více soustředit na veškeré další
3-4/2021

aspekty obchodnické práce. Obecně je software SyteLine ve
FINIDRu mnohem dokonalejší než systém v předchozí tiskárně. To je bez debat. Zjednodušuje jak kalkulace, tak následné
zadávání zakázek a minimalizuje případné chyby.
Mnohem vyšší je také obecné povědomí o ekologii, snižování emisí CO2 a podobně, což je pro mě důležité a zásadní.
Chci, aby mé děti vyrůstaly v co nejlepším možném budoucím prostředí.
Velmi sympatická je rovněž snaha FINIDRu o neustálý posun
v kvalitě a modernizaci strojového parku. Jen to nám může
zaručit další setrvání v tiskárenském businessu. Bez inovací
a nových technologií se nedá na trhu udržet, to je jednoznačné. Konkurence je veliká a nespí.
V osobní rovině musím zmínit, že celý kolektiv lidí ve FINIDRu
mě přijal maximálně vstřícně. Nezaznamenal jsem jediný
negativní aspekt. Všichni kolegové na obchodě i ve výrobě mi
byli od počátku do současnosti ochotni pomoct či poradit. Za
to patří všem můj velký dík!
27

z tiskárny

Šárka Adamčíková

Lenka Ďurišová

z tiskárny

Firemní benefity 2021
Stejně jako v předchozích letech, i letos jsme pro vás připravili
přehled vyčíslení benefitů. Detailní rozbor zaměstnaneckých
výhod, které jste čerpali právě vy, můžete vidět v interním
informačním portále v sekci „Čerpání benefitů".

Příspěvek na obědy (Zasiłek na obiady)			
Příspěvek na bagety (Zasiłek na bagietki)
Příspěvek na chlazené obědy (Zasiłek na schłodzone obiady)
Barely s vodou (Dystrybutory wody)			

1 337 313 Kč
71 799 Kč
143 296 Kč
69 882 Kč

1 778 011 Kč
Příplatek za přesčas nad zákonem stanovenou odměnu
(Premie za nadgodziny nad ustawowo okr. wynagr.)
1 767 984 Kč
2 dny dovolené navíc (Dodatkowe 2 dni urlopu)
1 927 286 Kč
Roční odměny (Premie roczne)				
1 589 256 Kč
Podíl na hospodářském výsledku (Premie noworoczne)
297 020 Kč
Penzijní připojištění (Ubezpieczenie emerytalne)		
Program doporučení ( Program rekomendacji)		
102 000 Kč
Příspěvek k narození dítěte (Zasiłek z okazji urodzenia dziecka) 110 000 Kč

16 600 Kč

Firemní akce pro zaměstnance (Akcje firmowe)

Vzdělávání (Edukacja)			
Jazykové vzdělávání (Edukacja językowa)

Služby rehabilitačního pracovníka (Usługi rehabilitacyjne)

1 387 531 Kč
360 998 Kč

130 400 Kč

CELKEM 11 089 376 Kč

Jsme opět ve Frankfurtu
Po roční pauze nám své brány opět otevřel největší knižní veletrh na světě
s mezinárodním obchodním i kulturním přesahem, který se konal ve dnech
20.–24. října 2021 v německém Frankfurtu nad Mohanem.

T

ohoto světově významného veletrhu se každoročně
účastníme již od roku 1996. Tentokrát tým FINIDRu zastupovali obchodníci Martin Štourač, Kamil Novák, Dominik
Vavřena a Michaela Jaškovská.
Naši produkci jsme letos představili na společném stánku
České republiky, který nám poskytl zázemí pro setkání
s našimi stálými zákazníky, ale také s nezanedbatelným
množstvím akvizičních klientů, jejichž produkci bychom rádi
uvítali v následujícím roce.
Atmosféra byla naprosto odlišná od let předcházejících, kdy
schůzky probíhaly v maximálně 30minutových intervalech.
A pak následoval urychlený přesun se do jiné haly, k jinému
klientovi. Nyní jsme měli dostatek času na rozhovor, který
nebyl tak přísně časově limitován. O to srdečněji a vřeleji
však probíhal. Z klientů sálala radost, že byť za přísných
koronavirových opatření a ve výrazně střídmějším módu, je
možno se opět osobně setkat, popovídat si a vyměnit své
dojmy.

Letošní hlavní hostující zemí byla Kanada, jejíž expozice
se připravovala již v roce 2020. Kanadská expozice měla
silnou atmosféru: z potemnělého prostoru vystupovalo
několik světlejších dominant, které symbolizovaly kanadské
řeky, hory a vegetace v jednotě s literaturou, která z těchto
zdrojů vychází.
Během konání veletrhu byla zveřejněná zpráva, že ministr
kultury Lubomír Zaorálek a ředitel veletrhu Jürgen Boos
podepsali tzv. Letter of intent, jimž Česká republika deklaruje svůj zájem o čestné hostování v roce 2025 nebo 2026.
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Nechme se tedy překvapit, jak bude v následujícím roce
rozhodnuto.
A jak vnímali naši kolegové účast a setkání s klienty
na veletrhu po roční pauze?
Kamil Novák, obchodník pro anglicky hovořící země
„Letošní veletrh byl naprosto odlišný od všech 11 předchozích, které jsem absolvoval. Z jedné strany nadšení, že po
roce bez veletrhu zase snad vše míří správným směrem. Ale
z rubu celé akce bylo bohužel vidět, že situace je pořád taková nějaká patová. Mnoho nakladatelů se buď neúčastnilo
vůbec, nebo poslali početně menší zastoupení než obvykle.
Přesto jsme absolvovali řadu velmi vřelých setkání se stálými i potencionálními zákazníky. Věřím, že je to odrazový
můstek k dalšímu pokroku a růstu jak pro knižní trh jako
celek, tak pro naši společnou budoucnost jménem FINIDR.“
Dominik Vavřena, obchodník pro německy hovořící země
„Vzhledem k tomu, že to byl můj první Frankfurt, byl pro mě
plný nových dojmů a pocitů. Osobní setkání s klienty bylo
skvělé. Byli velmi přátelští a poznali jsme se zase o něco víc.
Myslím, že by každý měl mít možnost sejít se se svými zákazníky, včetně zákaznického servisu. Prohlubuje to vztahy.“
Martin Štourač, obchodník pro anglicky hovořící země
„Účast na Frankfurtu byla tento rok o poznání slabší,
nicméně jsem rád, že se veletrh uskutečnil, a i přes všechny
nepříznivé okolnosti nám ukázal, že to jde. Setkání s klienty,
kteří dorazili, bylo velmi vřelé, z obou stran byla cítit radost,
že se po dlouhé době vidíme a můžeme si spolu sednout
a promluvit.“
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Rostislav Bajtek

A tak tento závod dostal ještě další náboj, a to v podobě
hecování našeho ředitele, který se stále doptával, zda
budeme druzí nebo první. Samozřejmě jsme museli tvrdit,
že budeme první.

FINIDR GROUP
V podstatě jsme ale v očekávali, že tento závod zvládneme
s úctou a doběhneme až do cíle. Nikdo z nás neměl velké
ambice. Všichni jsme rekreační běžci a během se buď bavíme, anebo je to aktivita, při které na chvíli vypneme mozek
a snažíme se vnímat jen ty základní pokyny těla: „nádech,
výdech, levá, pravá“. Je to osvobození od denní rutiny
a relaxace v jednom.

Pojďme si říct, co FINIDR GROUP vůbec znamená. Skupina FINIDR GROUP byla
vytvořena již před cca 3 lety, kdy si více lidí z FINIDRu pořídilo hodinky Garmin.
Pro účely vzájemného fandění si a sledování aktivit, pak byla založena tato skupina.

T

ak, shrnutí názvu týmu FINIDR GROUP máme a teď,
pojďme společně přejít k prvnímu společnému běhu,
který nikdo neplánoval v tak velkém zastoupení.
V dubnu 2021 kolega z oddělení průmyslového inženýrství
dostal nápad, že bychom si mohli zkusit zaběhnout společný štafetový běh, a to rovnou běh kolem řeky Moravy, pod
názvem MORAVARUN.

Začali jsme tedy plánovat závod a v tuto dobu se i rozvinula
myšlenka spojit tento běh s FINIDRem. Ani v nejmenším
jsme nečekali tak kladný přístup pana majitele, kdy nám
byla nabídnuta velkorysá podpora, a to od zaplacení startovného, triček až po cestovné (ještě jednou moc děkujeme, pane Drahoši).

MORAVARUN:

V průběhu prvních běhů začala teplota neskutečně stoupat
a bylo vidět, že se běží v tropických podmínkách. Horko
sálalo ze všech stran a my jsme na trati hledali kousek
vytouženého stínu. Takže běžci, místo aby běželi po trati
přímo, pobíhali od jednoho stromu ke druhému. Chvílemi
to vypadalo, že běžíme závod po vypití jiného nápoje, než
vody.
Další úsek tvořila skupina běžců ve složení Michal Strnad,
Lukáš Žvak a Jirka Matuszek. Jirka si díky nedokonalému
značení nadběhl 3,5 km navíc. Ti, kteří Jirku znají, mi dají
za pravdu, že mu to vůbec nevadilo, protože nerad běhá
krátké tratě. Štafetu pak přebral Michal Strnad. Ten se
snažil čas dohnat, a proto zvolil taktiku startu Usaina Bolta,
což mu bohužel nevydrželo po celou trať. Kluci předvedli
neskutečný boj, jak s nedokonale značenou trasou, tak
hlavně s teplotními podmínkami na slunci.

Na začátku se náš tým skládal pouze z běžců FINIDRu.
Bohužel pro některé, docházelo ke zraněním, a tím pádem
i změnám osazení závodníků. Museli jsme tak oslovit
i závodníky, kteří nejsou přímo z firmy, ale jsou s některými
z nás spjatí.
Nakonec přišel den D, kdy jsme odjížděli na start závodu
MORAVARUN.

A nyní již k samotnému závodu:

Jednalo se o první ročník štafetového závodu pro týmy
nadšených běžců a skupinek rychlochodců. Celková délka
činila 267,6 km s celkovým převýšením kolem 900 výškových metrů napříč celou Moravou. Celou trasu mohou
zvládnout i běžci v tempu 8:00 min/km. Členové sedmi až
dvanáctičlenných týmů si předávají štafetu na celkem třiceti
úsecích.

Do startovní destinace Dolní Morava jsme dorazili něco
málo po sedmé hodině plní elánu, ale i zároveň nervozity.
Na startovní čáře jsme si pořídili pár společných fotografií,
protože jsme tušili, že na trati bude pouze pár okamžiků,
kdy se všichni setkáme.
Jako první za velkého skandování vyběhl na trať jeden
z našich nejklidnějších běžců, Kamil Szczurek, který svůj
úsek zdolal s velkým úsilím, při teplotách šplhajících se až
k 30 °C, v celku svižném tempu 05:39 min/km. Další úseky
byly v podobném nebo rychlejším tempu v podání běžců
Rostislava Bajtka, Davida Szczurka, Pavla Czyloka a Radka

Trasa vede přírodou Kralického Sněžníku, Litovelským
Pomoravím, podél Baťova kanálu, ale i jedním z největších obchodních center v Česku, a to přímo v Olomouci.
Startuje se na Dolní Moravě u hotelu Wellness Vista a cíl je
v Lanžhotu na odpočívadle u slovenských hranic.
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Benesze. Na prvních 6 úsecích jsme zdolali převýšení
900 v.m. v průměrném tempu 5:13 min/km, což byl za nás
docela slušný začátek, který nikdo neočekával.

Finidrak
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Další úsek rozbíhala naše poslední skupina ve složení Vojta
Rusnok, Jarka Kněžíková, Aleš Kněžík a Martin Mašek.
Těšili jsme se, jaké vychytávky vytáhnou a čím nás překvapí
naši průmysloví inženýři. A dlouho jsme nemuseli čekat.
Vojta zaběhl fantasticky a dostal se někde k průměru okolo
5:20 min/km, s čímž počítal při náročném počasí málokdo.
Další běh si přebrala naše jediná zástupkyně něžného pohlaví, která sice na trati zaváhala, nechala se zmást soupeřkou a naběhla si nějaký ten kilometr navíc, ale i přesto
zvládla svůj úsek a vyčerpaná předala štafetový kolík svému
manželovi.
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Kateřina Misiarzová
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Pomáháme společně
To, že nejsme lhostejní a umíme spojit síly a pomoct těm, ke kterým
osud nebyl moc přívětivý, jsme se už několikrát přesvědčili.
Aleš to nevzdal, i přes tropické počasí svůj úsek dokončil
a předal štafetu Martinovi, který se prodíral obchodním
domem, kudy vedl počátek jeho úseku. Zde odolal všem
nástrahám, jako je stánek s hamburgery, a po proběhnutí
obchodního domu, se dostal na rušnou ulici, kde již čekal
opět nastartovaný a výsledkem nabuzený Kamil, aby opět
předvedl svůj raketový běh. A takto se samotný běh překlenul až do nočních hodin.

O

prázdninách jsme se dověděli o naší kolegyni Ewě
Cerekwické, která bojuje s velmi vážnou nemocí. Neváhali jsme ani na chvilku a uspořádali sbírku na léčbu, která
není hrazena ze zdravotního pojištění a která by ji mohla
zachránit život.
Paní Ewa v minulosti podstoupila několik operací. Je to však
bojovnice a je ochotna se s následky své nemoci vyrovnat.
Její největší motivací je vidět vyrůstat svého syna. Vzhledem k neustále se vracející nemoci je, ale i toto úplně
jednoduché přání, ohroženo. Paní Ewa věří, že vše se
v dobré obrátí!
Jménem paní Ewy moc děkujeme a přejeme především
hodně zdraví a sil!

Dále velké díky patří našemu hlavnímu sponzorovi, panu
majiteli Jaroslavu Drahošovi, který byl nedílnou součástí
týmu. Dále děkuji za pomoc s koordinací a přípravou Aleši
Kněžíkovi. A také za dodání možných masírovacích pomůcek a za rady ohledně možných problémů na trati, našemu
rehabilitačnímu pracovníkovi, Petru Szewieczekovi.
Místa, kde se předávaly kolíky se změnily k nepoznání. Tam,
kde byl přes den ruch, byl nyní klid v obložení utahaných
a spících běžců ve svých spacích pytlech. Když na poslední
úsek závodu vystartovala naše běžkyně Jarka, která nás
vítězně dovedla do cíle, zmocnila se všech euforie z dokončeného závodu.

Každá trať začíná prvním krokem a každým krokem jsme
blíže cíli. To, co se nachází mezi startem a cílem, je život.
Tak ho žijte tak, abyste se za něho nemuseli stydět.

Pomagamy razem
Wielokrotnie już udowodniliśmy, że nie jesteśmy obojętni i umiemy
połączyć siły by pomóc tym, którym los nie sprzyja.

Dokázali jsme to v krásném čase 24 hodin a 17 minut. Celkově ze všech týmů na 14. místě a ve skupině B (10-12 členů) na skvělé 7. pozici, což považuji za velký úspěch našeho
družstva. Naše průměrná rychlost byla 5:28 min/km
a na vytouženou bednu jsme ztratili 1 hodinu a 16 minut,
což není zase tak nepřekonatelný časový deficit.

W

wakacje dowiedzieliśmy się o koleżance Ewie Cerekwickiej, która walczy z bardzo ważną chorobą.
Nie wahaliśmy się ani chwili i zorganizowaliśmy zbiórkę na
leczenie, które nie jest objęte ubezpieczeniem zdrowotnym
i może uratować jej życie.

Co ještě dodat?

Pani Ewa w przeszłości przeszła szereg operacji. Jest wszak
wojowniczką i jest gotowa poradzić sobie z konsekwencja-

Jako člověk, který jsem měl tu možnost účastnit se a běžet
po boku těchto lidí, tak musím říct, že být členem tohoto
týmu, je pro mě pocta.

mi tej choroby. Jej największą motywacją jest obserwowanie, jak jej syn dorasta. Ze względu na nieustannie powracającą chorobę, nawet to proste życzenie jest zagrożone.
Pani Ewa wierzy, że wszystko ułoży się dobrze!
W imieniu pani Ewy dziękujemy i życzymy jej dużo zdrowia
i sił!

Bardzo dziękuję wszystkim Finidrakom i panu Jarkowi Drahošowi za ogromną pomoc finansową i wszystkie ciepłe,
serdeczne słowa ktore otrzymałam.
Jestem ogromnie wdzięczna i bardzo wzruszona Waszą cudowna postawą! Dziekuje wszystkim z całego serca!!!

Děkuji vám, mým spolupracovníkům, mým přátelům, za
tento víkend, který mi ukázal, že síla každého z vás, odhodlání a srdce na pravém místě, je ta pravá výhra. Ne medaile,
ale ten čas s vámi, si budu pamatovat do konce života.
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Velice děkuji všem Finidrakům i panu Jarkovi Drahošovi za velkou finanční pomoc i všechna povzbudivá slova od srdce,
kterých se mi dostalo.
Jsem velice vděčná a velmi dojatá Vaším úžasným přístupem! Děkuji všem z celého srdce!!!
												
Ewa Cerekwická

												
Finidrak
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Ewa Cerekwicka
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Ondřej Prokop

Kateřina Misiarzová, Olga Cieślarová

FINIDR v online světě

Podporujeme

Už je to nějaký ten pátek, co se naše tiskárna zapojuje i do dění v online
prostředí, a především na sociálních sítích. A jak si na nich FINIDR vedl
v tomto roce a jaké příspěvky byly dle reakcí ty NEJ?

Uvědomujeme si svou společenskou odpovědnost vůči svému okolí.

Facebook

Tato síť patří stále mezi nejvíce využívanou na světě. Není
proto divu, že naše největší aktivita směřuje právě tam. Na
našich facebookových stránkách máme aktuálně přes 600
sledujících. A obzvlášť jsme rádi, že mnoho z vás naši stránku už taky sleduje. A jaké mety chceme dosáhnout příští
rok? Jednoznačně té první tisícovky. Ale především dělat
a tvořit i nadále takový obsah, který je zajímavý.

J

LinkedIn

Přezdívá se ji také profesní síť. Uživatelé jsou odborníci
a zaměstnanci z různých oborů, kteří si zde sdílejí a předavájí tipy z pracovního, ale třeba i osobního života. Jednoduše řečeno - takový pracovní Facebook. I zde samozřejmě
FINIDR svůj účet má a v letošním roce zde začal být i pravidelně aktivní. Výsledek? Nově téměř 300 sledujících.

sme přesvědčeni, že investice do udržitelného rozvoje
a vzdělávání dětí a mládeže jsou dobrou volbou. Dlouhodobě se proto snažíme podporovat především lokální projekty a neziskové organizace. Také letos jsme podpořili řadu
škol, především darováním zbytkového papíru, organizací
i prospěšných aktivit ve městě Český Těšín a jeho okolí.

z tiskárny

Každým rokem svými aktivitami kompenzujeme dopad na
životní prostředí. Díky našemu závazku, vysadit jeden nový
strom za každou realizovanou zakázku, putovala značná
část podpory také do oblasti obnovy lesů v Beskydech.
Věříme, že podpora všech uvedených aktivit má smysl.
Jsme rádi, že můžeme pomoct tam, kde je to potřeba.

Děkujeme za výpomoc
Letní brigáda chlapců z ADAM – autistické děti a my.

J

ak už bývá od roku 2017 pravidlem, tak i o letošních
prázdninách jsme na brigádě přivítali mladíky z neziskové organizace ADAM – autistické děti a my. Je to pro ně
obrovská životní zkušenost, kdy získávají představu, jak to
reálně vypadá v práci. Během těchto dní se dostanou do
nových situací, spolupracují s našimi zaměstnanci a vyzkouší

si práce na ručních pracích. Z původních dvou dnů u nás
letos vypomáhali celé dva týdny a zvládli to opět skvěle.
A rádi vidíme, že každým rokem jsou tito kluci šikovnější
a samostatnější.
Děkujeme za skvěle odvedenou práci, a těšíme se na příště!

A jaké byly nej TOP 3 příspěvky FINIDRu
v roce 2021? Jste zvědaví?

Tím nejvíce lajkovaným příspěvkem se stala zpráva o probíhajícím veletrhu Světě knihy v Praze. Druhé místo patří
příspěvku týkající se naší hlavní letošní aktivity – jarního
sázení nových stromků. A třetí místa máme rovnou dvě:
informace o nové hale a zpráva o akci s bývalými zaměstnanci v důchodu.

Součástí sekce Facebooku je i naše zaměstnanecká skupina
Finidraci. V ní se snažíme podávat co nejrychleji důležité
informace a novinky, ale také různé zajímavosti. Prozatím
děkujeme těm z vás, co se k Finidrakům už přidali!
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A jaký příspěvěk byl zde tím NEJ?

Možná vás to nepřekvapí, ale i zde byl tím nejvíce reakcemi
ověnčený příspěvek o prvním jarním sázení.

YouTube

V letošním roce jsme do našeho YT profilu přidali pět
nových videí. Přesvědčte se na vlastní oči. V příštím roce
bychom rádi opět přinesli další nová videa do naší tiskárenské sbírky. Tak věřme, že se nám to i s vaší pomocí podaří.
Finidrak
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Miroslav Staszko

Kristýna Tvrdoňová
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Elektroodpad
V minulých vydáních časopisu FINIDRAK jsme se zaměřili na třídění
papírového a plastového odpadu. Toto vydání bude věnováno elektroodpadu,
jeho třídění a likvidaci.

Z

ařízení, která využívají ke svému provozu elektrickou
energii a běžně je používáme v domácnosti, zaměstnání
nebo jako pomocníky při práci na zahradě, mají dnes často
krátkou životnost. V případě poruchy takového zařízení je
jeho oprava mnohdy nákladnější než koupě nového spotřebiče. Mnohdy oprava není vůbec možná, protože zařízení
nelze rozebrat a porouchanou součástku vyměnit.
Takto vzniká elektroodpad, kterým se mohou stát nefunkční, vysloužilé nebo nevyužité elektrospotřebiče. Tyto
přístroje rozhodně nepatří do kontejneru na směsný
odpad. Drobný elektroodpad můžete vhodit do speciálních
kontejnerů k tomu určených. Větší spotřebiče odvážejte do
sběrných dvorů nebo využijte zpětného odběru, který často
prodejci elekroniky nabízejí.

My máme možnost odevzdání elektroodpadu přímo ve
FINIDRu. Můžeme využít box pro odložení menších spotřebičů u vstupu do výroby nebo větší kusy odevzdat na
oddělení údržby.
Kontejnery na drobný elektroodpad mají červenou barvu.
To, zda se v okolí vašeho bydliště takový kontejner nachází,
zjistíte snadno na webu cervenekontejnery.cz. Zde vyplníte
město, ulici, PSČ a na mapě se zobrazí nejbližší kontejnery.
Pokud ještě starý spotřebič bez větších problémů funguje,
ale rozhodli jste se pro koupi nového (například úspornějšího), zkuste ten starý darovat nebo nabídnout za symbolickou částku. Někomu ještě možná dobře poslouží.

Jak je neznáme

Mezi elektroodpad patří:
 Malé spotřebiče (ovladač, digitální fotoaparát,
mobil, tablet, notebook, nabíječka)
 Tzv. bílé spotřebiče (pračka, lednička, myčka, sušička)
 Kuchyňské spotřebiče (varná konvice, kávovar, mixér,
šlehač, elektrický vařič)
 Zahradní a hobby technika (pila, sekačka, vyžínač, 		
křovinořez, vrtačka, ruční nářadí)
 Zdroje světla (žárovky, zářivky, výbojky)
 Zdroje elektrické energie (akumulátory, baterie, 		
autobaterie)
V některých výše zmíněných spotřebičích se mohou vyskytovat látky ohrožující životní prostředí, a proto je důležitá
jejich odborná likvidace. Lednice obsahují freony a jejich
likvidace je nutná v hermeticky uzavřených linkách. Zářivky
a výbojky obsahují rtuť. Staré CRT obrazovky zase obsahují
luminofor.
Z vytřízeného a rozebraného elektroodpadu se následně
získávají hlavně kovy (měď a hliník) a vzácné kovy (zlato,
platina, paladium), které se používají v elektronice jako pokovení kontaktů a na tištěné spoje. Plastové kryty a obaly
většinou obsahují příměsi, které znemožňují jejich recyklaci
a jsou spalovány.
V naší tiskárně se nám od roku 2017 podařilo odevzdat
a předat k likvidaci 1 093 kg elektroodpadu.

„Nechám to koňovi.
Ten má větší hlavu“
Vzpomínám na to, jako by to bylo včera. Dokončila jsem vysokou školu a začala
si hledat práci. Po tom, co jsem ji našla, jsem se těšila jen na tři věci – fajront,
pátek a výplatu.

V

šechno se změnilo v den, kdy jsem nastoupila do FINIDRu a vrátila se zpátky do Těšína. Také jsem se po dlouhé době opět
dostala ke koním, kde jsem se sešla s kamarádkou Adélou. Znaly jsme se převážně díky koním. Respektive ona pro mě byla
člověk, kterému jsem volala, když jsem si chtěla domluvit vyjížďku. Dlouho jsme se neviděly, a díky tomu se mi podařilo i zapomenout na to, jak mi bývalo dobře, když jsem ke koním chodívala každý měsíc. Vyrazily jsme spolu tedy na vyjížďku. Tehdy
jsem si neuvědomovala, jak moc dokáže pomoci oprostit se od okolního světa to, že se člověk „jen projede na koni“.
Ke koním jsem chodívala už od základní školy. Sobotní „kolečka“ později vystřídaly
hodinové vyjížďky a i občasné radování se ze sněhu v zimě, kdy se za koně zapřáhly
sáňky. Je mnoho krásných míst, kde se člověk může posadit a odpočinout si, ale ne
nadarmo se říká, že nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. Alespoň na
chvilku zapomenout na všechny starosti a povinnosti. Od sezení za počítačem mě
často bolela záda a měla jsem problémy se spaním. I s tímto mi koně byli schopni
pomoct. Dnes už je pro mě jednoduché říct si: „Nechám to koňovi. Ten má větší
hlavu“.
Nejlepší místo, které bych doporučila pro odbourání stresu a příjemné procvičení,
je u nás na Žukově. S Adélkou z Ranče u Zvonku je skvělá domluva a samozřejmě
s sebou můžete vzít i kamarády, kolegy nebo rodinné příslušníky. Není problém ani
to, že jste nikdy na koni neseděli. Každý někde začínal a koníci jsou klidní. Ve stádě
je pět koní a jezdívají na nich i děti. Kobylka Saria se může pyšnit i titulem Mistryně
republiky 2020 ve vytrvalosti. Všichni koníci mají příjemný klus i cval, takže se necítíte jako na tankodromu nebo jako pytel brambor. Jste hned schopni chytit rytmus,
kterým kůň jde nebo běží.
Pokud si vyjížďku s Aďou domluvíte, tak už stačí jen přijít a vzít si s sebou dobrou
náladu. Já osobně tedy vždy nezapomínám i na odměnu pro koníky ve formě mrkve
z vlastní zahrady.
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Pět otázek pro | Foto: Lukáš Duspiva

Lucie Pulkertová
strojnice ve výrobě
se zeptala

Lukáš se zeptal

Anny-Marie Radwańské

Karla Lišky

dělnice ve výrobě - ruční práce

specialisty logistiky

1. Kdybys vyhrála milión korun, co by sis koupila?

Koupila bych si auto, protože už mám takového „dědu“, zbytek bych
investovala do nové koupelny a dalších oprav doma.

1. Kdybys nebyl dneska tady, co bys dělal?

2. Kam by ses ráda jela podívat a s kým?

Těžko říct, nepřemýšlel jsem o tom. Vzhledem k tomu, že mimo jiné je mým koníčkem
vaření a pečení, asi bych si našel něco v gastronomii, kde bych uplatnil své zkušenosti.
Práce, kterou v současnosti dělám, mě velice baví. Není tedy jen mou prací, která mě
živí, ale také mým já, jelikož 40 let řídím lidi a práce s lidmi je pro mě motorem.

Je mnoho míst, kam bych se chtěla podívat. Ráda bych ale jela do Belgie, kde
mám rodinu a tato země se mi líbí. Jeli bychom s manželem. Teď se už jen
naučit francouzsky.

3. Co se ti líbí v České republice a proč?

2. Co tě baví, když nejsi v práci?

Jsem sice Polka bydlící v ČR, ale moc se mi tu líbí. Od malička jsme jezdili po
Česku. Jsou tu krásné hory, příroda, zámky. Někdy nechápu, proč lidi jezdí do
exotiky, když tady je tak hezky.

Cestování, návštěva kulturních akcí, práce na zahrádce…

3. Máš čas na čtení knih a jaký je tvůj oblíbený žánr?

V současné době nemám na čtení prostor vůbec, ale jinak jsou to hlavně detektivky.

4. Jaké je tvé nejoblíbenější jídlo, které ti někdy někdo uvařil?

To je pro mě těžká otázka. Moje maminka dělá ty nejúžasnější plněné papriky
s rajskou omáčkou a moje tchýně zase národní jídlo Polska – gołąbki a pierogi.
Ty jsou nejlepší na světě.

4. Kterého benefitu si ve FINIDRu nejvíce ceníš?

5. Jaký máš oblíbený film a herce? Sleduješ nějaký seriál?

To musí zhodnotit ostatní.

Využívám příspěvek na obědy a byl jsem u fyzioterapeuta.

5. Kdybys měl říct nějaké své dobré a špatné vlastnosti, které by to byly?

Tak těch oblíbených mám spoustu. Z filmů je to třeba Hříšný tanec,
Nedotknutelní aj. Fajn herec je Omar Sy. Mám ráda seriál La Casa de Papel
(Papírový dům) a Lupin.

Anna-Maria se zeptala

Lukáše Pastorka

Karel se zeptal

tiskaře

Filipa Tomiczka
referenta expedice

1. Chodíš rád do přírody?

Ano, asi jako každý. Je fajn se trochu zrelaxovat a nadýchat čerstvého vzduchu,
ale ke sbírání hub jsem ještě nedospěl.

2. Máš nějaký koníček?

Baví mně automatizace domácnosti a vše, co můžu napojit na WiFi a ovládat
mobilem.

3. Je to, co děláš tvoje vysněná práce?

Ani ne tak vysněná, jako spíše souzená. V 15 letech jsem vešel do tiskárny
a jsem rád, že jsem v oboru zůstal dodnes.

4. Pamatuješ si, čím jsi chtěl být jako malý?

Změna prostředí a možnost získání zkušeností v oboru, který jsem vystudoval.

2. Co rád děláš ve volném čase?

Rád trávím čas s přáteli. Zajímám se o hokej. Rád si zajdu na dobré jídlo a pivo.

3. Je něco, co bys chtěl ve svém životě změnit?
Nenapadá mě nic, co bych chtěl v tuto chvíli měnit.

4. Co bys změnil na svém pracovišti, pokud bys měl možnost?

Jsem tady sice ještě krátko, ale zatím jsem maximálně spokojený. Neměnil bych nic.

To už ne, ale teď bych chtěl být zase malý.

5. Pověz nám něco o tvých snech do budoucna?

5. Kdybys mohl něco ve svém životě změnit, co by to bylo?

Mým jediným snem je mít se fajn a být spokojený – a to se mi zatím daří!

Zřejmě bych déle studoval a dosáhl lepšího vzdělání.
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Strom života
FINIDRu...
Blahopřejeme k jubileu

Jarmila Štinárová
dělník ve výrobě

Ludmila Sosnová
strojník ve výrobě

Patrik Glos
vedoucí informatiky

Kateřina Morcinková
referent kvality

Erika Bubíková
pracovník předtiskové kontroly

Zdeňka Zitterbartová
dělník ve výrobě

Ivana Dubielová
vedoucí plánování a CTP

Jana Nováková
technolog tisku

Petra Dujava
dělník ve výrobě

Hynek Grobelný
archová montáž

Miroslava Drongová
výstupní kontrolor

Bronislav Kantor
vedoucí zásobování

Marta Oszeldová
týmový strojník ve výrobě

Martina Křístková
technolog knihárny

Tomáš Plucnar
archová montáž

Marián Hraško
tiskař

Miroslava Lasotová
obchodník

Renáta Suchánková
strojník ve výrobě

Radek Németh
referent informatiky

Dagmar Kempná
vedoucí vstupní technologie
a kooperace

Renata Andrlová
podpora v prepress

Kristina Kyjonková
obchodník
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Blahopřejeme k jubileu

Jsou tady s námi

Alena Legierská, ostraha majetku
Ludmila Sabelová, dělník ve výrobě
Jana Gorylová, dělník ve výrobě
Jozef Kubik, dělník v údržbě
Marcel Nakládal, směnový mistr tisku
Ivo Sztrnadel, elektromechanik
Pavlína Aghová, dělník ve výrobě
Darina Bodzentová, strojník ve výrobě
Ivana Gulašová, strojník ve výrobě
Eva Kycová, předák
Tomáš Oláh, vedoucí logistiky
Jerzy Bronisław Piotrowicz, dělník ve výrobě
Erika Všetičková, dělník ve výrobě
Agnieszka Joanna Czupryna, strojník ve výrobě
Iwona Otylia Adamek, strojník ve výrobě
Marcela Banszelová, dělník ve výrobě
Tomáš Cichý, týmový strojník ve výrobě
Monika Čmielová, strojník ve výrobě
Rostislav Duda, pomocný řidič
David Gaborčík, tiskař
Martin Trudič, dělník v údržbě
Ivana Vitoulová, administrativní pracovník
David Bartosz, strojník ve výrobě
Barbara Iwona Strządała, strojník ve výrobě
Elżbieta Anna Dąbrowska, strojník ve výrobě
Kateřina Misiarzová, asistentka jednatele
Marian Wróbel, dělník ve skladu
Miroslav Ďurica, tiskař
Tomáš Komlóši, strojník ve výrobě
Michal Puczok, elektromechanik
Jakub Repa, tiskař
Darina Szutarová, dělník ve výrobě
Vojtěch Rusnok, technolog výroby
Daniel Salyk, operátor na CTP
Andrea Fischerová, referentka zákaznického servisu
Teresita Del Monte Mahalin, dělník ve výrobě
Trixia Bianca Dazo Cambaya, dělník ve výrobě
Radim Černil, týmový strojník ve výrobě
Lenka Ďurišová, vedoucí marketingu
Yue Li, strojník ve výrobě
Tomáš Bělánek, pomocník tiskaře
Tomáš Lipowski, strojník ve výrobě
Petra Zemanová, dělník ve výrobě

Peter Nekoranec, dělník ve skladu
20 let
Vladislava Beneszová, referent administrativy
20 let
Dušan Lupek, tiskař
20 let
Jana Badurová, podpora v prepress
20 let
Kateřina Vozábová, strojník ve výrobě
15 let
Jaroslav Byrtus, týmový strojník ve výrobě
15 let
Roman Rzyman, elektromechanik
15 let
Jana Staňková, strojník ve výrobě
15 let
Andrea Tománková, dělník ve výrobě
10 let
Božena Suchá, dělník ve výrobě
10 let
Richard Konečný, mechanik opravář a seřizovač strojů
10 let
Martina Stružínská, vedoucí administrativy obchodu
10 let
Jiří Vitula, programátor junior
5 let
Jiří Matuszek, obchodník
5 let
Kateřina Balcarová, strojník ve výrobě                      	      5 let
           	    5 let
Robert Odrobina, operátor na CTP
Petr Staroň, týmový strojník ve výrobě              	             5 let
Ivana Vitoulová, administrativní pracovník                 	   5 let

Narodili se

Kinga
otec Witold Palowski

Kornelia
otec Tomasz Kurek
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David Ryba, týmový strojník ve výrobě
5 let
Izabela Kałuża, strojník ve výrobě
5 let
Dariusz Burzyński, dělník ve skladu
5 let
Michal Broda, manažer finančního oddělení                 5 let
Jan Bajtek, tiskař
              5 let
Ján Ruman, tiskař
            5 let
Lubomír Stařičný, instalatér
             5 let
Miroslav Staszko, asistent referenta kooperace            5 let
Kamila Kolínková, referent zákaznického servisu          5 let
Roman Farář, dělník v expedici
              5 let
Andrzej Parszcz, manipulant ve výrobě
             5 let
Šárka Vargová, strojník ve výrobě
              5 let
Agnieszka Dominika Bartas, dělník ve výrobě               5 let
Adam Maciej Skoczylas, technik procesu
              5 let
Anna Małgorzata Kłoda, dělník ve výrobě
              5 let
Barbara Czesława Żyła, strojník ve výrobě                     5 let
                    5 let
Vítězslav Neděla, zámečník

Finidrak
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Adriana
otec Patrik Glos

Samuel
maminka Lucie Benková

Stela
otec Filip Oszelda

Jakub
maminka Natalia Maria Klocek

Tobiáš
maminka Romana Porubová
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Kateřina Misiarzová

tudy z nudy

Jak jste spokojeni
Jana Davidová

Trojmezí
na Hrčavě

vstupní technolog

V

e FINIDRu pracuji již téměř dva roky.
Po krátkém útěku mimo obor jsem se
velmi ráda vrátila mezi knihy a doufám, že
se mi daří využít své předchozí dlouholeté
zkušenosti z podobné pozice. Jen jsem si
musela zvyknout, že mi všechny zakázky
neprochází pod rukama, takže je nemám
tzv.“ v oku“, ale je to proto, že ve FINIDRu je
všechno mnohem větší a složitější a o to víc
je důležitá kvalitní týmová práce.

V nejvýchodnějším cípu České republiky, na česko-slovensko-polském pomezí,
leží obec Hrčava. Díky výjimečné poloze a své odlehlosti si uchovala svůj původní
ráz. Procházka obcí místy připomíná procházku živým skanzenem. Krásná okolní
příroda a dochovaná lidová architektura vás zavede do časů našich předků.

Jsem ráda součástí týmu FINIDRu a těším se
na další výzvy v podobě nových výrobků
i technologií.

N

a stráních se tu pasou ovce, kozy, krávy a koně.
U domků pak není problém vidět ostatní domácí
zvířata. Velkým turistickým lákadlem je ale právě Trojmezí,
místo, kde se setkávají hranice tří států  - Česka, Polska
a Slovenska. Od roku 1995 je toto místo označeno třemi
dvoumetrovými žulovými monolity, kde každý z nich stojí
na území příslušného státu.

Kateřina Žurková

referent zákaznického servisu

D

o FINIDRu jsem nastoupila v červenci tohoto roku,
kdy už byla knižní sezóna v plném proudu.

Nyní mám po zkušební době a pořád je spousta
věcí, které se musím naučit. Obor polygrafie je velmi
rozsáhlý a pestrý, takže se určitě ještě dlouho nebudu
nudit.
Pro zákaznický servis jsem už pracovala ve více
firmách. V tiskárně je tato práce ale obohacena tím,
že člověk drží výsledný produkt v ruce. To mě baví.

Samotná Hrčava však stojí za důkladnější prozkoumání.
Můžete zde obdivovat dřevěný kostel sv. Cyrila a Metoděje,
navštívit místní Hrčavské muzeum nebo se zastavit
v místní pražírničce na šálek kávy, a vychutnat si jej při pohledu na místní krajinu. V obci se také nachází roubená Masarykova škola z roku 1924 s pamětní deskou, připomínající
návštěvu Václava Havla v roce 1993. Najdete zde také hrob
patronky Hrčavy Anny Hlaváčové, babičky hereček Jany
a Dany Hlaváčových. Nachází se tady i památný buk, údajně
pocházející z původního jedlobukového pralesa. Navštívit
můžete i přírodní jezírko U Hajdušonky, hluboké jen několik
desítek centimetrů. Za shlédnutí stojí také Lurdská jeskyně
se studánkou, jejíž voda je podle pověsti léčivá.

přímo na Hrčavu. Možnost přestupu z vlaku na autobus je
také v Návsí. Přímé autobusové spojení je možné z Třince
nebo Jablunkova. Do obce se lze samozřejmě také vydat
autem. Pro příjezd do Mostů u Jablunkova je ideální využít
rychlostní komunikaci I/11 a v Mostech u Jablunkova pak
odbočit na komunikaci vedoucí na Hrčavu. Připravte se na
úzkou cestu nekonečnými lesy, na jejímž konci vás čeká vytoužená Hrčava. Pokud si troufnete Hrčavu dobýt na kole,
je možné využít cyklotrasu vedoucí z Jablunkova přes Písek
a Bukovec, příp. cyklotrasu vedoucí z Mostů u Jablunkova.
Pro pěší turisty vede z Mostů u Jablunkova červeně značená turistická trasa přes Girovou a Komorovský Grúň, dále
pak po žluté až do Hrčavy. K samotnému Trojmezí vás pak
z centra obce dovede žlutá turistická značka (2,3 km).
Cesta je vhodná jak pro pěší, tak pro cyklisty.
Přeji příjemný výlet!

Kde se občerstvit?

Na Hrčavě je několik míst, která nabízejí jedinečné speciality. Pochutnat si můžete na tradičních sýrech domácí výroby,
ochutnat lokální pivo nebo si dopřát šálek kvalitní kávy
u malé rodinné pražírny.

Příjemné pracovní prostředí ve firmě ještě dokreslují
sympatičtí kolegové v našem týmu, kteří jsou vždy
ochotni poradit. V práci jsem zatím spokojená.

Jak se tam dostat?

Pokud zvolíte veřejnou dopravu, nejbližší vlakové nádraží
je v Mostech u Jablunkova, a dále pak můžete pokračovat
autobusem, který vás zaveze klikatými lesními cestami
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na konec

Lenka Ďurišová

Lenka Ďurišová

na konec

Jablečný chlebíček
Ingredience:

Příprava: 15 minut
Doba pečení: 1 hodinu
Rádi byste si upekli něco jednoduchého
a zároveň relativně zdravého? Tak zbystřete,
protože tento recept je přesně pro vás.
Jablečný chlebíček je jemně kořeněný,
tak akorát sladký a díky jablečnému pyré
a špaldové i ovesné mouce také dokonce
zdravý moučník. Díky tomu si budete moci
dát bez výčitek o kousek víc.

Šťastné a zelené
I na Vánoce můžeme přemýšlet, jak se chovat zodpovědně k přírodě. Pro inspiraci
nemusíme chodit daleko. Vždyť největší přebornice v ekologických dekoracích
jsou naše maminky a babičky. Ještě celkem nedávno, kdy obchody nebyly zavaleny
plastovými dekoracemi z Číny, se zdobilo zkrátka tím, co bylo dostupné.

Co na stromeček?

Vánoční ozdoby můžete pořídit doslova za pár korun,
a navíc naprosto ekologicky. Nevěříte? Místo baněk můžete
stromeček ozdobit sušenými plátky citronu, pomeranče
a jablka. A řetěz můžete mít dokonce jedlý! Budete k tomu
potřebovat jen jehlu, nit a popcorn. Nemůžeme zapomenout na ověřenou klasiku, jako je řetěz z papíru nebo
pozlacené ořechové skořápky.

obálka - recept LUK

Na posypku:

2 lžíce třtinového cukru
1/4 lžičky mleté skořice

A ještě něco navíc: papírové hvězdy

Na jednu hvězdu budete potřebovat 8 papírových sáčků,
lepidlo a nůžky. Sáček si položte před sebe otevřenou stranou nahoru a lepidlo naneste ve tvaru obráceného písmene T a přiložte další sáček. Tohle dokonce zvládají
i nejmenší děti.
Když máte všech 8, vystřihněte po stranách různé tvary
a sestřihněte horní roky sáčků do špičky, aby vznikla
hvězda. Pokud nesestřihnete nebo zvolíte nějaký jiný tvar,
získáte vločku. Pak už stačí namazat vrchní sáček lepidlem
a hvězdu otevřít a spojit. Hvězdy jsou krásnou dekorací do
oken či do prostoru.

Postup:

1. Troubu předehřejte na 180°C. Formu na chlebíček
vymažte rostlinným olejem a vysypte moukou.
2. V míse promíchejte jablečné pyré, vanilkový
extrakt, rostlinný olej a jogurt. Vmíchejte vejce a cukr
a potom přidejte sůl, všechno koření, sodu, kypřící
prášek a nastrouhanou citrónovou kůru. Vsypte obě
mouky, krátce promíchejte a vlijte do formy.
3. Na posypku promíchejte cukr se skořicí a směsí
chlebíček posypte. Pečte asi jednu hodinu, nebo
dokud špejle zapíchnutá do středu moučníku nevyjde
suchá (zaleží na druhu vaší trouby).
Něco navíc: Na ovesnou mouku rozmixujte ovesné
vločky (klasické nebo drcené) na co nejjemnější směs,
která bude připomínat mouku. Půl hrnku do receptu
odměřte až po mixování! Do chlebíčku můžete přidat
i ořechy nebo rozinky.

Jak zabalit dárky?

Kdo by z dětství neznal větu: „Rozbaluj to opatrně. Ten papír
se ještě bude hodit.“ Světe div se, kdybychom to všichni
praktikovali i dnes, tak se každoročně ušetří celé lesy. Věděli
jste, že balící papír je jako nový, když ho po použití vyžehlíte?
Dárky také můžete místo papíru zabalit do hezké látky. A vyloženě nádherný balící papír je ze starého notového papíru.
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1/4 hrnku rostlinného oleje + na vymazání formy
1 hrnek hladké nebo špaldové mouky + na vysypání
formy
1 hrnek jablečného pyré
1 lžička vanilkového extraktu
1/3 hrnku řeckého jogurtu
1 vejce
1/2 hrnku třtinového cukru
špetka soli
1/2 lžičky mletého muškátového oříšku
1 lžička mleté skořice
1/2 lžičky mletého hřebíčku
1 lžička jedlé sody
1/2 lžičky kypřícího prášku
nastrouhaná kůra z ½ citronu
1/2 hrnku ovesné mouky (viz Něco navíc)

Finidrak
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