
Ta książka jest polskim tłumaczeniem oryginalnego wydania kroniki FINIDR. 

Dlatego numeracja stron odpowiada numeracji w wersji czeskiej. 



1994–2019



25
Na początku lat dziewięćdziesią-

tych panowała w naszym kraju 
wyjątkowa atmosfera. Społeczne 

oczekiwania po wielu latach ogranicze-
nia wolności, centralnym sterowaniu go-
spodarką, systematycznym ograniczaniu 
swobody prowadzenia działalności, były 
ogromne. Aksamitna rewolucja przynio-
sła wiele nowych, a jednocześnie wiele 
nieznanych do tej pory rzeczy. Granice 
zostały otwarte. Każdy, kto chciał, mógł 
nagle podróżować. Większość ludzi po 
raz pierwszy w życiu odwiedziła zachod-
nie kraje. Do dzisiaj pamiętam moją 
pierwszą podróż do Wiednia w grudniu 
1989 roku, kiedy z przyjaciółmi w wyna-
jętym samochodzie wyruszyłem z Ha-
wierzowa do Wiednia o wpół do drugiej 
nad ranem. Na granicy w Mikulowie 
była taka kolejka, że przekroczyliśmy ją 
dopiero o dziewiątej rano. Świąteczna 
atmosfera w Wiedniu była przepiękna 
i niepowtarzalna, a podczas powrotu do 
kraju otrzymaliśmy na granicy świą-
teczne ciasto. Otwarte granice służyły 
nie tylko w celu podróżowania, powstały 
przede wszystkim nowe możliwości dla 
osób, które chciały coś osiągnąć. Wielu 
zdecydowało się skorzystać z możli-
wości pracy i zdobycia doświadczenia 

na przełomie 1993 i 1994 roku wraz 
z dwoma innymi kolegami wpadliśmy na 
pomysł założenia drukarni. Drukarni, 
która odniesie sukces nie tylko w kraju, 
ale przede wszystkim za granicą. Będzie 
w stanie dotrzeć do świadomości wielu 
znaczących europejskich wydawnictw 
współpracować z nimi przez długi okres 
czasu. Jednak od pomysłu do realizacji 
prowadziła jeszcze długa droga. Trzeba 
było zdecydować i załatwić mnóstwo 
spraw.

a także trochę pieniędzy. Jeśli banki 
w ogóle były skłonne pożyczyć pieniądze 
na zrealizowanie jakiegoś biznesplanu, 
to odsetek, za który pożyczały pieniądze, 
wahał się na poziomie ok. 18,5% rocz-
nie. Była to duża niepewność - wysoka 
stopa procentowa a do tego szereg pro-
blemów administracyjnych i biurokracji.

W takich warunkach wiele osób zaczęło 
realizować swoje marzenia i wizje od 
zera. To był naprawdę niesamowity czas. 
I właśnie w tym okresie, a konkretnie 

Handlowym w Ostrawie i czekaliśmy na 
rejestrację drukarni w danym rejestrze. 
Tak zrodziła się spółka FINIDR. 

Dzień powstania i zarejestrowania spół-
ki FINIDR, s. r. o.: 24 lutego 1994
Numer identyfikacyjny (REGON): 
60778172

Od tego momentu powstają pierwsze 
zapiski o historii drukarni FINIDR. Wielu 
ludzi od początku nas zniechęcało do 
podjęcia takiej decyzji. W końcu zbu-
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za granicą, podczas gdy inni rozpoczęli 
prowadzenie własnego biznesu.

Przeważnie bez pieniędzy i doświad-
czenia. Z perspektywy czasu wiele osób 
jest niewątpliwie rozczarowanych tym 
burzliwym porewolucyjnym rozwojem. 
Cinkciarze, rzeźnicy i badylarze stali się 
„biznesmenami”, którzy podczas małej 
prywatyzacji kupowali nieruchomości. 
Kuponowa prywatyzacja przyspieszyła 
szereg pozytywnych, ale także wiele ne-
gatywnych procesów w społeczeństwie. 
Działalność niektórych osób odbywała 
się na granicy prawa lub poza nim. 
Wiele z tych działań było wspieranych 
przez polityków, którzy powiązali swój 
biznes z polityką i odwrotnie. To właśnie 
w wyniku postępowania takich ludzi 
trzydzieści lat po rewolucji zagrożone 
jest normalne funkcjonowanie demo-
kracji. Pomimo tego, ludzie wybierają 
populistów, którzy są w stanie obie-
cać cokolwiek tylko po to, by dojść do 
władzy, a potem przez długi czas u niej 
pozostać.

Aby móc rozpocząć działalność gospo-
darczą, potrzebny jest entuzjazm, duża 
dawka odwagi, odpowiednia wiedza, 

Należało przygotować akt założyciel-
ski spółki, zdobyć koncesje na pro-
wadzenie działalności gospodarczej, 
znaleźć pomieszczenia, w których 
można rozpocząć działalność. Trzeba 
było również wybrać nazwę firmy. Ta 
powstała spontanicznie i stosunkowo 
szybko poprzez połączenie pierw-
szych dwóch liter nazwisk wszystkich 
trzech założycieli spółki: Z Filipczyk, 
Niedoba i Drahoš. Nazwa drukarni 
będzie brzmiała FINIDR. Przekazaliśmy 
wniosek o dokonanie wpisu w Rejestrze 

Jaroslav Drahoš
prezes i właściciel firmy

Od 25 lat pomyślnie 
płyniemy pod prąd



i zamówić automat wywołujący, ramę 
do naświetlania i maszynę do cięcia. 
To były wszystkie maszyny, z którymi 
FINIDR w roku 1994 rozpoczął swoją 
działalność. Jednak czekało nas mnó-
stwo innych zadań i wyzwań. Stopniowo 
pokonywaliśmy wszystkie przeszkody, 
a wszelkie wysiłki skierowane były na 
zainstalowanie zakupionych maszyn 
i uruchomienie drukarni.

Nadszedł dzień „D“ – dnia 24 czerwca 
1994 roku wydrukowaliśmy pierwszy ar-
kusz. Został wydrukowany na dwukolo-
rowej maszynie drukarskiej Adast Domi-
nant 826P. Arkusz był częścią książki dla 
niemieckiego klienta, który obdarzył nas 
dużym zaufaniem i z którym współpra-
cujemy do dnia dzisiejszego. Od momen-
tu wydrukowania pierwszego arkusza 
zawsze było dla nas bardzo ważne do-
trzymywanie terminów i wysoka jakość 
produkcji. Z uwagi na fakt, że kompletne 
prace introligatorskie wykonywaliśmy 
w ramach kooperacji, wcale nie było dla 
nas łatwe spełnienie tych dwóch celów. 
Od samego początku ustaliliśmy jasne 
zasady i wartości, zgodnie z którymi 
będziemy prowadzić biznes. Wartości 
takie jak otwartość, zaufanie i etyka 
zawodowa zawsze były i zawsze będą 
dla nas kluczową kwestią. Także cel, że 
zawsze musimy wypłacać pracownikom 
wynagrodzenia w wyznaczonym ter-
minie i nigdy nie może dojść do opóź-
nienia w ich wypłacie. Dzień wypłaty 
wynagrodzenia został ustalony na 13. 
dzień w miesiącu i jestem niezmiernie 
dumny, że nigdy nie spóźniliśmy się ani 
o jeden dzień. Trzysta razy wysłaliśmy 
wynagrodzenie na konta pracowników 
w ustalonym terminie. Teraz może się to 
nie wydawać takie ważne, ale w tamtym 
okresie, zagwarantować spełnienie tego 
obowiązku było często nadludzkim wy-
siłkiem. Bez naszych dostawców byłoby 
to niemożliwe. Wierzyli nam i byli chętni 
ponieść ryzyko związane z dostawami 
do nowo powstałej drukarni. Bardzo 
wszystkim dziękuję.

Do dziś pamiętam, którą czeską książkę 
wyprodukowaliśmy jako pierwszą. Była 
to książka wydawnictwa Melantrich. Jej 
tytuł brzmiał „Bůh či ďábel“. Do oprawy 

stretch nie była w tym czasie dostępna, 
było zadaniem nadmiernie trudnym. 
Ale udało się! Po szybkim wyładowaniu 
przywiezionych arkuszy papieru i po-
twierdzeniu dokumentu przewozowego, 
należało szybko udać się do Pragi, aby 

osadzaliśmy ją w brneńskiej drukar-
ni. Osobiście, w starej Škodzie Favorit 
odwiozłem do tej drukarni wydrukowa-
ne oklejki. Przywiezienie do Brna 8 000 
sztuk nielaminowanych oklejek i nie roz-
sypać tego cennego ładunku, gdy folia 

dowanie drukarni na zielonej łące było 
przecież nonsensem. Dlaczego chcecie 
drukować właśnie książki? Tych już 
nikt nie będzie czytał. Koszty inwestycji 
w maszyny nigdy wam się nie zwrócą. 
Takie prognozy i wiele innych wyrafino-
wanych rad, które otrzymaliśmy, nigdy 
się nie spełniły dzięki wspaniałemu 
zespołowi Finidraków oraz sporej dawce 
szczęścia. Wyznaczyliśmy strategię dru-
karni. Była odważna i bardzo ambitna. 
Jednocześnie brzmiała bardzo prosto: 
„W ciągu 10 lat będziemy największą 
drukarnią książek w Czechach i na 
Słowacji”. Wiedzieliśmy, co chcemy 
osiągnąć i rozpoczęliśmy realizację tej 
strategii. W pierwszym rzędzie musie-
liśmy załatwić sprawę pomieszczeń, 
w których drukarnia będzie produko-
wać książki. Bardzo doceniam zaufanie 
i pomoc, której nam wtedy udzielił pan 
Widenka ze spółki VOP Group, s.r.o. Na 
początku, w jednym z budynków w kom-
pleksie VOP wynajęliśmy biuro i trzy 
stare biurka. Wraz z biurem otrzyma-
liśmy również jedną linię telefoniczną. 
Kupiliśmy faks i rozpoczęliśmy załatwia-
nie wielu spraw, które były niezbędne 
do uruchomienia drukarni w krótkim 
czasie. Przygotować halę do umiesz-

Skalicy, żeby obejrzeć maszyny. Na-
stępnie udaliśmy się do Dobruški, gdzie 
znajdował się jeden z czeskich produ-
centów maszyn drukarskich. Podczas 
tej wizyty mogliśmy w halach produkcyj-
nych oglądać montaż maszyn drukar-
skich, drukujących do formatu A2. Mimo 
że podobała nam się ich produkcja, nie 
byliśmy przekonani o zakupie maszyn 
z Dobruški. Tego samego dnia pojecha-
liśmy do drugiego czeskiego producenta 

maszyn drukarskich, znajdującego się 
w Adamovie. Ten producent produkował 
maszyny drukarskie, drukujące do for-
matu B2. Po wizycie w fabryce podjęli-
śmy decyzję - kupujemy nowe maszyny 
drukarskie z Adamova. Zamówiliśmy 
maszynę dwukolorową, czterokolorową 
i małą maszynę drukarską Romayor. 
Następnie koniecznie należało wybrać 

czenia maszyn drukarskich, wybrać 
te maszyny, zabezpieczyć finansowa-
nie, dostawy materiałów, i oczywiście 
zdobyć to najważniejsze – sumiennych 
pracowników do produkcji, sprzedaży, 
i jednocześnie klientów, którzy nam 
zaufają i dają nam pracę. Krok po kroku 
pokonywaliśmy wszystkie trudności. 
Pożyczenie w tamtym okresie w banku 
dziesięciu milionów koron na zakup 
maszyn do cięcia papieru i maszyn do 

przygotowania form drukarskich było 
zadaniem prawie że niemożliwym do 
zrealizowania. W końcu jednak udało 
nam się podpisać umowę o dofinanso-
wanie z nowo powstającą firmą leasin-
gową. Kiedy zostało załatwione finan-
sowanie, należało koniecznie wybrać 
obiekt, w którym można było drukować. 
W pierwszym rzędzie wybraliśmy się do 
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 Pierwszy wydrukowany arkusz.

„Nie chcemy być przeciętni, nie będziemy
przeciętni i zakazaliśmy używania takich słów 
jak „niemożliwe” lub „nie potra�ę”.“



spotkać się z klientami. Późnym wieczo-
rem wróciłem z powrotem do drukarni 
a o piątej rano „na start”. O wpół do 
piątej rano należało opaskować wydru-
kowane poprzedniego dnia arkusze, 
załadować je do samochodu i wysłać 
do introligatorni, a potem do drugiej po 
południu robić swoją pracę. Od godziny 
czternastej do dziesiątej wieczorem 
pomagać w drukarni przy maszynie do 
cięcia, montażu i kopiowaniu płyt form 
drukarskich. I w ten sposób mijał dzień 
za dniem, miesiąc po miesiącu. Atmos-
fera była wspaniała. Bardzo sobie cenię 
wszystkich pracowników, którzy w tym 
szalonym roku poradzili sobie z niesa-
mowitym tempem i wszystkimi prze-
szkodami związanymi z uruchomieniem 
drukarni. W tym czasie nie pomagała 
nam nawet natura. Latem były ekstre-
malne upały, a zimą znowu dużo śniegu. 
Pierwsze targi świąteczne zakończyły 
się pomyślnie, tak więc na końcu roku 
1994 postanowiliśmy zorganizować 
imprezę świąteczną dla pracowników 
FINIDRa. Przy jednym dużym stole 
w restauracji Art w Czeskim Cieszynie 
spotkało się wszystkich dziewiętnastu 
pracowników, którzy na końcu 1994 
roku pracowali w FINIDRze. Jeszcze raz 
bardzo wszystkim dziękuję.

W następnym roku konkurencja zaczęła 
nas traktować poważniej. To jednak 
stanowiło dla nas o wiele większe utrud-
nienia związane z oprawieniem książek 
w ramach kooperacji. Większa produk-
cja oznaczała większą liczbę zamówień 
u kooperatora. Była to ogromna presja 
na naszą logistykę a także na zapew-
nienie produkcji w ramach kooperacji. 
Terminy dostaw, szczególnie w czasie 
targów świątecznych, nie tylko uległy 
znacznemu wydłużeniu, ale nie udało 
się je nawet dotrzymać. Było dla nas 

Z wszystkim zdążyć do połowy roku. 
I pomimo tej przeprowadzki znacząco 
zwiększyć objętość produkcji. Jeżeli nie 
dalibyśmy rady, nie mielibyśmy z czego 
spłacać kredytów. W dodatku musieli-
śmy także znaleźć nabywcę kompleksu 
w Ostrawie i sprzedać go w ciągu czte-
rech miesięcy. W przypadku niepowo-
dzenia groziłyby nam sankcje ze strony 
banku, które byłyby dla nas co najmniej 
bardzo bolesne. Wszystko nam się udało 
i pod koniec roku 1998 byliśmy po raz 
pierwszy we własnej drukarni a pod 
jednym dachem potrafiliśmy zarówno 
drukować, jak i oprawiać książki.

W ciągu tych 25 lat podjęto wiele kluczo-
wych decyzji. Wiele rzeczy zostało zro-
bionych za pierwszym razem, a niektóre 
musieliśmy robić na kilka razy. Ważną 
rzeczą było przede wszystkim to, że 
umieliśmy wyciągać wnioski z nieuda-
nych działań i byliśmy lepiej przygoto-
wani a także trochę silniejsi do wyko-
nania kolejnych. Aby naprawdę odnieść 
sukces, potrzebowaliśmy wielu rzeczy. 
Najważniejsza jednak była nasza odwa-
ga i zaufanie ludzi, którzy wierzyli w nas, 
naszą wizję, strategię i przyszłość 
drukarni FINIDR. My znów wierzyliśmy 
w nich. Ważne było później również to, 
że pomimo ogromnej ilości codziennie 
wydawanej energii, bardzo nam się 
to podobało. Muszę stwierdzić, że ja 
osobiście nadal to lubię, a może nawet 
więcej niż na początku. Nie chcę pisać 
o każdym dalszym udanym wydarzeniu 
i każdej inwestycji. Kluczowym momen-
tem w historii drukarni był jednak zakup 
maszyny drukarskiej Heidelberg w roku 
2000, drukującej do formatu B1, zakup 
drukarni w Vimperku, a następnie prze-
prowadzka z Vimperka do nowo wybudo-
wanej hali w Czeskim Cieszynie.  Jesz-
cze ważniejsza decyzja zapadła w roku 
2006 i dotyczyła wybudowania nowej hali 
i zakupu do niej nowej ośmiokolorowej 
maszyny drukarskiej Heidelberg i nowej 
linii introligatorskiej do oprawy V8 firmy 
Kolbus. Musieliśmy zdążyć przeprowa-
dzić montaż i zainstalować poszczegól-
ne maszyny zgodnie z zaplanowanym 
harmonogramem, w którym liczyła się 
każda godzina. Wszystko musiało zostać 
zabudowane, zainstalowane, przeka-

ogromu pracy do wykonania, której ilość 
nieustannie rosła, panowaliśmy nad 
wszystkim. Udało się, ale na świętowa-
nie nie było wiele czasu.

Wraz z rosnącą ilością pracy coraz 
trudniej było zorganizować prowa-
dzenie drukarni w Czeskim Cieszynie 
i Ostrawie. Kolejną wielką niewiadomą 
była prywatyzacja kompleksu VOP. Ta 
przebiegła w następnym roku. Dla nas 
na szczęście skończyła się pozytywnie 
i, na nic nie czekając, postanowiliśmy 
odkupić część kompleksu VOP od nowe-
go właściciela. To były lokale, w których 
przebywamy do dnia dzisiejszego. Pisał 
się rok 1997. Pod koniec tego roku 
byliśmy właścicielami introligatorni 
w Ostrawie, a także nowych pomiesz-
czeń w Cieszynie. Wtedy bardzo nam po-
mógł bank - Česká spořitelna, a.s. Przez 
cztery miesiące umożliwił nam równo-
ległe finansowanie obu kompleksów. 
Zadanie na rok 1998 nie brzmiało zbyt 
skomplikowanie. Wyburzyć, przebudo-
wać i przygotować nowe pomieszczenia. 
Do nowych pomieszczeń przenieść pro-
dukcję z Ostrawy i Czeskiego Cieszyna. 

jedni z pierwszych maszyny drukują-
ce XL, które są kluczowe dla jakości 
druku i wydajności naszej drukarni. To 
nie my naśladowaliśmy, to nas zwykle 
naśladowano. Obecnie wydaje mi się, że 
jednak i my czasami powinniśmy kogoś 
naśladować.

Być może straciliśmy także część ener-
gii, która ciągnęła nas do przodu. Moja 
strategia to wygrywanie. Stwarzanie dla 
pracowników takiego otoczenia, w któ-
rym będą zadowoleni. Otoczenie, które 
ludzi zbliża, a nie dzieli, jest proaktywne 
i otwarte. Środowisko, w którym będzie-
my sobie nawzajem ufać i będzie nam się 
dobrze współpracowało. Chociaż kwestia 
wielkości firmy staje się coraz bardziej 
złożona, jestem przekonany, że wszystko 
jest możliwe i udowodnimy to. Wierzę 
w to. Zawsze chcę być przykładem tego, 
czego sam oczekuję i wymagam od 
otaczających mnie ludzi. Jednocześnie 
jestem przekonany, że jeśli wiemy, 
czego naprawdę chcemy, osiągniemy 
to. Zawsze wybierałem i otaczałem się 
osobami, które oprócz efektywności byli 
obdarzeni kredytem etyki i moralności. 
Zawsze ludziom ufałem i zawsze im będę 
ufać. Cenię ludzi, którzy są lojalni i zale-
ży im na naszej drukarni. Ludzi, którzy 
pracują uczciwie, na wysokim poziomie 
i chcą nauczyć się nowych rzeczy.

oczywistym, że jedynym możliwym spo-
sobem rozwiązania tych problemów było 
kompletne zamknięcie cyklu produk-
cyjnego i własne możliwości oprawia-

nia książek. W tym niełatwym okresie 
pomogła nam niezmiernie pani Danka 
Kiszová. Nie przesadzając, w praktyce 
kierowała się mottem: „Niemożliwe na-
tychmiast, cuda w trzy dni”. Kompletne 
zamknięcie cyklu produkcyjnego udało 
nam się w trzecim roku od założenia 
drukarni. Część maszyn introligator-
skich zainstalowaliśmy bezpośrednio 
w Czeskim Cieszynie. Jednocześnie 
wynajęliśmy a następnie kupiliśmy 
w Ostrawie introligatornię. Należała 
ona do wydawnictwa Albatros. Pomimo 

zane, a personel przeszkolony przed 
rozpoczęciem targów świątecznych 
2006. Jestem przekonany, że to, co było 
dla FINIDRa kluczowe i najważniejsze, 
to była konieczność bycia stale o krok 
do przodu, bycia w czymś pierwszym. 
Naszym wysiłkiem było maksymalne 
wykorzystanie nawet starszych maszyn 
i produkowanie z lepszym wynikiem i na 
wyższym poziomie w odróżnieniu od 
naszej konkurencji. Czasami udawało 
nam się lepiej, czasami gorzej, ale jedno 
wiedzieliśmy. „Nie chcemy być przecięt-
ni, nie będziemy przeciętni, i zakazali-
śmy używania takich słów jak „niemoż-
liwe” lub „nie potrafię”. Dlatego udał 
nam się na przykład rozruch maszyny 
rotacyjnej, która została zalana w piw-
nicy drukarni, znajdującej się w pobliżu 
Placu Wacława, a którą się nikt nie 
zainteresował. Dlatego udało nam się 
na maszynie klejącej Ehlermann, po-
przednika Wohlenberga, wyprodukować 
w trakcie jednego miesiąca tyle opraw, 
ile drukarnia w Ołomuńcu nie wyprodu-
kowała na takiej samej maszynie za cały 
rok. Dlatego jako pierwsi przywieźliśmy 
z Finlandii do Czech papier objętościo-
wy. Jako pierwsi w Europie Wschodniej 
kupiliśmy CTP formy termiczne od 
Heilberga. Jako pierwsi wprowadziliśmy 
do poligrafii elementy metody szczupłej 
produkcji, czy kupili i zainstalowali jako 
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„Najważniejsza była jednak nasza odwaga
i zaufanie ludzi, którzy wierzyli w nas, naszą 
wizję, strategię i przyszłość drukarni FINIDR. 
My znowu wierzyliśmy w nich.“



Na początku był sen - wybudować 
prawdziwie czeską drukarnię, 
która odniesie sukces. Drukarnię, 

która będzie produkować książki dla
czeskich i zagranicznych wydawców. 
Po 25 latach od jej założenia drukarnia 
licząca 460 pracowników i produkująca 
ponad 24 miliony książek jest jednym 
z największych producentów książek 
w Europie.

Zacznijmy jednak od początku. Drukar-
nia została założona w lutym 1994 roku 
a nazwa FINIDR przez połączenie pierw-
szych liter nazwisk trzech założycieli
FI – Filipczyk Miroslav, NI – Niedoba 
Petr i DR – Drahoš Jaroslav. Rozpocząć 
od zera nie jest łatwe w jakiejkolwiek 
dziedzinie branży. Założenie nowego 
zakładu produkcyjnego od podstaw, 
w dodatku drukarni, to jeszcze więk-
sze wyzwanie. Na pierwszy rzut oka 
wydawało się to proste. Gdzieś skombi-
nujemy maszyny i będziemy drukować. 
Arkusze, które wydrukujemy, będziemy 
wysyłać do innych drukarni, gdzie będą 
z nich produkować książki. Właśnie taka 
kooperacja była od początku naszej 
działalności sporą przeszkodą. Współ-
praca z wybranymi introligatorniami 
w Boskovicach, Brnie, Ołomuńcu, Vrati-
movie i Ostrawie przedstawiała trudno-
ści i w większości przypadków musie-
liśmy rozwiązywać szereg problemów 
związanych z dotrzymywaniem uzgod-
nionych terminów wysyłki, a czasami 
także problemy z jakością.

Już w pierwszym roku swojego istnienia 
FINIDR swoim podejściem do klientów, 
jakością produkcji i korzystnymi cenami 
zbudował sobie na rynku krajowym 
solidną pozycję. Przeważającą część 
produkcji tworzyła beletrystyka i litera-
tura dla dzieci i młodzieży. Produkowa-
liśmy dla takich znaczących wydawnictw 
jak Mladá Fronta, Melantrich i Albatros. 
Wielką część naszej produkcji wywozili-
śmy również do Niemiec i Polski. Jedno 
z czasopism wywoziliśmy aż na Ukrainę.

W 1995 roku firma stopniowo się roz-
szerzała. Płaskie maszyny offsetowe 
zostały uzupełnione o starszą offsetową 
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W pierwszym roku działalności atmos-
fera w firmie była wyjątkowa i niesa-
mowita. Każdy robił nie tylko to, co 
było potrzebne, ale często znacznie 
więcej, niż można było oczekiwać. Każdy 
wykonywał więcej „funkcji” i próbował 
sobie z nimi radzić, najlepiej jak potrafił. 
Nikt nie chorował, pomagaliśmy sobie 
nawzajem i nie było problemu, którego 
nie można było rozwiązać. Na początku 
konkurencja nazywała naszą drukarnię 
obraźliwym przydomkiem „garażowa”, 
co oczywiście nam się nie podobało. Tym 
większa była nasza determinacja, by 
udowodnić, że z FINIDRem na poligra-
ficznym rynku będzie się trzeba liczyć.

1994–1998Pod jednym dachem

 Starsza offsetowa rotacyjna maszyna drukarska, 
która znacznie wzmocniła wydajność drukarni, 
drukując łatwym czarno-białym drukiem.

Nowa pięciokolorowa maszyna drukująca, która 
pozwoliła podwoić wydajność kolorowego druku.
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 W lutym 1996 
roku FINIDR wy-
najął w Ostrawie 

introligatornię,
a później

właściciele kupili 
także kompletny 
sprzęt introliga-

torski.

 Stacja
laminacyjna

 Maszyna do 
produkcji twar-

dych okładek

rotacyjną maszynę drukarską, która 
znacznie wzmocniła wydajność dru-
karni, jeśli chodzi o nieskomplikowany 
czarno-biały druk. W tym samym roku 
firma zakupiła także nową pięciokoloro-
wą maszynę drukarską, która pozwoliła 
podwoić wydajność kolorowego druku. 
Nadal pracowaliśmy w wynajętych po-
mieszczeniach na terenie VOP (Wojsko-
wy Zakład Naprawczy). I nadal byliśmy 
bez introligatorni. Pod koniec drugiego 
roku istnienia w drukarni pracowało 58 
osób.

Nadejście roku 1996 świętowaliśmy 
wspólnie na drugiej firmowej imprezie 
świątecznej, która odbyła się w pomiesz-
czeniach AMK w Czeskim Cieszynie. 
Wszystko wskazywało na to, że firmo-
we imprezy świąteczne staną się miłą 
tradycją. Wraz ze wzrostem objętości 
druku, powiększał się zakres współpra-
cy, którą w tym okresie prowadziliśmy 
w całych Czechach. Koszty współpracy 
i duża niepoważność współpracujących 
firm zmusiły nas do szukania innego 
rozwiązania. A kto szuka, ten znajdzie. 
I rozwiązanie się znalazło. W lutym 1996 
roku FINIDR wynajął w Ostrawie introli-
gatornię, a później kupił ją od właścicieli 
z kompletnym introligatorskim wypo-
sażeniem. W ten sposób zamknięto cykl 
produkcyjny drukarni i powstały warunki 
do minimalizacji problemów związanych 
z jakością i dotrzymywaniem terminów 
przez introligatornię. Pomimo tego, 
że prace introligatorskie wykonywali-
śmy już we własnej firmie w Ostrawie, 
wynajęliśmy dodatkowe pomieszczenie 
w kompleksie VOP i do niego umieścili-
śmy zakupioną maszynę introligatorską 
Ehlermann do produkcji opraw V2. Niby 
wszystko działało, ale na świętowanie 
nie było czasu. Dlatego w następnym 
roku rozpoczęliśmy optymalizację pro-
dukcji introligatorskiej w Ostrawie. Jed-
nak nie wszystko szło zgodnie z naszym 
wyobrażeniem. Każdego ranka wyjeż-
dżają z Czeskiego Cieszyna do Ostrawy 
co najmniej dwa samochody z naszymi 
stałymi pracownikami. Pracują w Ostra-
wie na oddziale zamiejscowym. Z pro-
blemami, które się pojawiają efektywnie 
walczymy, a optymizm nas nie opuszcza, 
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 Linia szyjąca

	Cięcie po
laminowaniu

 Pierwsza
maszyna
drukująca
Adast 826 P

jednak nadal jest dosyć dużo problemów, 
ba jest ich coraz więcej.

W ciągu 1997 roku zagajono prywaty-
zację kompleksu VOP. Dotąd kompleks 
ten nie istniał nawet na mapie, a w nocy 
za zamkniętą bramą pilnował go duży 
czarny wilczur. Oprócz pracowników 
VOP, naszej drukarni i kilku małych firm, 
które wynajmowały lokale, o istnieniu 
tego kompleksu wiedziało niedużo osób. 
Jednak prywatyzacja zwróciła wystar-
czającą uwagę na dany kompleks, i po-
jawiło się wiele osób, a czasem nawet 
„dziwne” firmy, które były zaintereso-
wane kupnem całego kompleksu. Taka 
sytuacja była dla nas niezbyt jasna i bar-
dzo frustrująca. Mieliśmy dość własnych 
problemów, a teraz pojawił się następny. 
Z jednej strony była to oczywiście okazja. 
Mogliśmy współpracować z nowym wła-
ścicielem i ewentualnie odkupić od niego 
część kompleksu. Z drugiej strony było 
to niesamowite ryzyko. Nowy właściciel 
może wypowiedzieć istniejące umowy 
najmu, a my będziemy zmuszeni znaleźć 
nowe lokale i przenieść drukarnię. Prze-
prowadzka małej, ale dobrze działającej 
drukarni do nowych pomieszczeń była 
dla nas niewyobrażalna.
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 Wykaz ilości pra-
cowników poszczegól-
nych działów – stan na 

wrzesień 1999

 Po zakończeniu adaptacji budowlanych obie części drukarni 
zostały przeniesione z wynajmowanych lokali do nowo wyre-
montowanych hali.

Pod koniec 1997 roku doszło do prywa-
tyzacji. Wszystko poszło dobrze i w po-
rozumieniu z nowymi właścicielami 
natychmiast odkupiliśmy część kom-
pleksu. Halę i budynek, w których jeste-
śmy do dziś. Wreszcie będziemy „miesz-
kać na swoim własnym”. Pod jednym 
dachem - tak można zacytować motto 
1998 roku. Po zakończeniu budowlanych 
adaptacji obie części drukarni zostały 
przeniesione z wynajmowanych lokali 
do nowo wyremontowanych hali. Po raz 
pierwszy w Czeskim Cieszynie mie-
liśmy drukarnię i introligatornię pod 
jednym dachem. W tym czasie całkowita 
powierzchnia drukarni wynosiła ponad 
7 000 m2. Część niewykorzystanych 
przez nas lokali na piętrach wynajęli-
śmy innym firmom. Byliśmy gotowi na 
kolejne wyzwania, które przygotowywał 
dla nas rynek poligraficzny.
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Moim pierwszym wspomnieniem 

na wizytę w FINIDRze to surowo 
wyposażone biuro w głównym 

budynku, znajdującym się w kompleksie 
VOP. FI, NI i DR siedzieli wokół sto-
łu i gorliwie czytali codzienną prasę, 
z położonymi nogami na stole. Na moje 
zdumiewające pytanie „Co robicie?”, 
naśladując młynarza z bajki filmowej 
Dumna Królewna, złożyli ręce na kola-
nach i gestykulacją pokazali: „Mielimy, 
mielimy”. Z uśmiechem i na spokojnie 
„przemielali“ swoją pierwszą wydawaną 
książkę. Wprawdzie wyprodukowana zo-
stała w innej drukarni, ponieważ w tym 
czasie posiadali tylko trzy stoły i trzy 
krzesła, ale w stopce była już zapisana 
„Drukarnia FINIDR“.

Podczas mojej drugiej wizyty odbyło 
się krótkie zwiedzanie działu produkcji. 
Drukarnia znajdowała się w pomiesz-
czeniach, w których obecnie przebywa 
firma Vazler. W lewej połowie sali znaj-
dowały się maszyny drukarskie - cztero-
kolorowe, dwukolorowe oraz Romayor, 
a także maszyna do cięcia papieru 
i regały na papier. W małym pomiesz-
czeniu obok były urządzenia do kopio-
wania i montażu. Na podwórzu pojawiły 
się czerwone Škody Forman - samo-

kiedy kierowca na pierwszym skrzyżo-
waniu gwałtownie zahamował, arkusze 
się rozsypały na klikę samochodu, 
wrócił do nas z tym „bałaganem“, a my 
natychmiast separowaliśmy arkusze jak 
Kopciuszek.

Załadunek i wyładunek za pomocą wóz-
ka widłowego zapewniali nam pracowni-
cy kompleksu VOP. Najlepszym kierowcą 
wózka widłowego była młoda
dziewczyna w krótkiej, obcisłej spódni-
cy. Potem, kiedy w butach na szpilkach 
przenosiła maszynę do cięcia papie-
ru, nie było nam zbyt do śmiechu. Ale 
poradziła sobie z tym zadaniem pewna 
siebie, precyzyjnie i ze spokojem. To 
dopiero było widowisko, szczególnie dla 
mężczyzn!

Byłam odpowiedzialna za całą ekspedy-
cję i transport. W tym czasie czekało nas 
wiele niespodzianek nie tylko w ramach 
produkcji, ale przede wszystkim ze 
strony naszych kooperantów. Kiedy 
w ramach oszczędności pakowali nam 
do drukowanych arkuszy gotowe książ-
ki, można było dostać zawału. Przecież 
szkoda wyrzucić makulaturę! Dziś jest 
to niewyobrażalne, ale już wtedy zale-
wała nas żółć.
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chody służbowe, z których właściciele 
byli bardzo dumni. Służyły nie tylko jako 
„przemieszczacze“, ale były głównym 
narzędziem do szybkiego przewożenia 
materiału do i z drukarni.

Wszystko działało, nikt nie pilno-
wał czasu, nie było kart zegarowych, 
a przyjścia do i odejścia z pracy się nie 
rejestrowało. Wychodziliśmy dopiero 
wtedy, jak wszystko było gotowe. Wtedy 
w FINIDRze tylko drukowano, a wszyst-
kie wydrukowane arkusze wysyłano do 
introligatorów w całym kraju. Do Ostra-
wy, Vratimova, Brna lub Boskovic.

Jesienią 1994 roku biuro kierownictwa 
zostało przeniesione do większych 
pomieszczeń, na piętra budynku, w któ-
rym dzisiaj działa firma Koeximpo. Na 
parterze, w garażu została umieszczona 
maszyna rotacyjna, a w prawej części 
hali zaczęto budować introligatornię. 
Została zakupiona maszyna zbierająca, 
czyli dług stół, na który rozkładano ar-
kusze. Wokół stołu migotały zwinne ręce 
pracowników tymczasowych (znajomych 
i krewnych), którzy całkowicie zastę-
powali maszynę. Wynoszone arkusze 
układano na palecie, mocowano i przy-
gotowywano do odwiezienia. Potem, 

Danuta Kiszová
kierownik działu ekspedycji

(obecnie na emeryturze)

Mozaika wspomnień

Pracownicy byli osobami różnych pro-
fesji. Nawet proboszcz pakował u nas 
palety. Do każdej podchodził powoli 
i rozważnie, jak do ołtarza. Swoją pracę 
wykonywał perfekcyjnie, tylko nam po-
pędliwcom takie tempo pracy wydawało 
się zbyt wolne. Zabroniono używania 
słów „tego się nie da zrobić”. Zawsze 
szukano możliwego rozwiązania. W tym 
czasie dużo wywoziliśmy do Polski. 
Wysyłaliśmy 2-3 mniejsze samochody 
tygodniowo i marzyliśmy o Schengenie. 

po całym świecie, oczywiście również 
dla FINIDRa. Stopniowo przybywało 
maszyn, zamówień, ludzi. I tak z garstki 
pierwszych entuzjastów drukarnia roz-
rosła się do dzisiejszych rozmiarów.

Tak, czasy się zmieniają, właściciel zo-
stał tylko jeden, i nawet nie wiem, gdzie 
znikli ci „garażyści“, o których pisano 
kiedyś w jakimś brukowcu…
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Kocobędz, znane i ruchliwe przejście 
graniczne, niekończące się kolejki tirów, 
między którymi przeplatały się „kapłan-
ki miłości”, oferujące kierowcom swoje 
usługi. Na Polskę mieliśmy swojego 
„specjalistę”, który znał sztuczki, był 
zręczny i był przekonującym mówcą. Do 
Warszawy prawie zawsze przyjeżdżał na 
czas. Za każdym razem przypominali-
śmy mu: „Dziewczynki w drodze powrot-
nej!” Usłuchał dobrej rady, nie dał się 
skusić, a obecnie jego kierowcy jeżdżą 



W1996 roku przybyłem do 
nowej, zaczynającej drukarni, 
która dopiero co budowała 

na rynku swoje imię. W marcu rozpo-
cząłem staż w wydawnictwie KOSMOS 
w Stuttgarcie, gdzie swój pobyt ustali-
łem wcześniej z panem Staelinem, sze-
fem działu handlowego i z kierownic-
twem FINIDRa. Ponieważ byłem z nim 
w dobrych stosunkach, nie miałem 
problemu z uzgodnieniem odbycia stażu 
w wydawnictwie. Był to krok w niezna-
ne, a celem było doskonalenie znajo-
mości języka niemieckiego i poznanie 
pracy dużego wydawnictwa.

Zostałem ciepło przywitany, osobi-
ście powitał mnie dyrektor KOSMOSu 
i życzył mi miłego pobytu. Mieszkałem 
wprost u pana Staelina, który zapro-
ponował mi zakwaterowanie w jego 
domu rodzinnym. Spędziliśmy razem 
dużo czasu nie tylko w pracy, ale także 
poza nią. Jego dom miał duży ogród 
z tarasem, gdzie przesiadywaliśmy, 
grillowaliśmy mięsko, popijali dobre 
winko. W weekendy wybieraliśmy się na 
wspólne wycieczki po okolicy.
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Było wspaniale, a ponieważ musiałem 
mówić po niemiecku, przejawiło się 
to później w podniesieniu poziomu 
znajomości języka. Co więcej, w oko-
licach Stuttgartu mówi się dialektem, 
który sprawiał mi od początku mojego 
pobytu całkiem spore kłopoty. Prawie 
niczego nie rozumiałem, a po 14 dniach 
pobytu chciałem wrócić do domu. Ale 
przyzwyczaiłem się, wytrzymałem i było 
wspaniale. Spędziłem w Stuttgarcie 
trzy wspaniałe miesiące, poznałem 
nowych ludzi. Dzięki panu Staelinowi 
nawiązałem nowe kontakty z innymi 
wydawnictwami. Z niektórymi z nich 
współpracujemy do dziś. Trzy miesiące 
szybko minęły, a kiedy wróciłem do 
domu, mogłem w FINIDRze wykorzystać 
zdobyte doświadczenia i nowe kontakty.

Z wydawnictwem KOSMOS i kilkoma 
innymi klientami z Niemiec już wiele lat 
utrzymuję dobre stosunki. Na pewno 
ma to wpływ na naszą współpracę. 
Nawet w dzisiejszych czasach dobre 
osobiste stosunki z partnerem handlo-
wym odgrywają ważną rolę. Na pewno 
odzwierciedla się to w ilości zamówień 
u nas złożonych.

23Prawie niczego
nie rozumiałem

Romuald Siwek
przedstawiciel handlowy na rynek niemiecki
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Moja historia z FINIDRem rozpo-

częła się długo przed tym, nim 
oficjalnie pojawiłam się w dziale 

kadr, tzn. dnia 9. 9. 1998. Swoją drogą, 
dziewiątka to moja szczęśliwa liczba. 
Studiowałam fotografię a jednym z kie-
runków studiów była „sensytometria 
a reprodukcyjny fotograf”, na którym 
wykładała nauczycielka o wyglądzie i za-
barwieniu głosu będącymi w symbiozie 
z wykładanym przedmiotem - niecieka-
wym, szarym, nudnym, i która nieustan-
nie mówiła coś o krzywych i klinie. Nikt 
z nas nie rozumiał, o czym ona gada, 
i przypuszczam, że nawet ona sama tego 
nie wiedziała.

W połowie września 1998 roku rozpo-
częłam pracę w FINIDRze jako kopistka, 
dziś odpowiednik CTP, chociaż kopiarnia 
do dziś działa na 2%. Po kilku miesią-
cach spędzonych w kopiarni odwiedził 
nas dostawca form drukowych, a jego 
pierwsze pytanie brzmiało: „Czy masz 
klin?” Każda inna kobieta na pewno po-
czułaby się obrażona, ale ja po doświad-
czeniu z szarym, nudnym wykładowcą 
i z sensytometrią szybko odpowiedzia-
łam: „Nie mam”.  Natychmiast wyjął 
z torby klin i zaoferował mi dwa w cenie 
jednego, czyli w promocji za 5000 CZK. 
W tym okresie była to dla firmy duża 
i niepewna inwestycja. Dużo wysiłku 
kosztowało mnie wyjaśnienie mojej 
kierowniczce, że inwestycja ta zwróci się 
w postaci jakości. I udało się.

W tym czasie w kopiarni czasami pro-
dukowano nawet 12 form na godzinę. 
Naświetlenie dwóch form do maszyny 
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rotacyjnej trwało 10 minut, to nic w po-
równaniu z dzisiejszymi czasami, kiedy 
jesteśmy w stanie wyprodukować nawet 
140 form na godzinę. Czy potrafisz sobie 
wyobrazić gniew drukarza, który na noc-
nej zmianie nie miał z czego drukować? 
To była szkoła życia.

W 1998 roku pracowało w FINIDRze
160 osób, było kilka maszyn rotacyjnych, 
jedna maszyna B2 Dominant z 2 wieżami 
oraz dalsza B2 z 4 wieżami, na której 
drukowano kolor awers-awers. Maszyn 
introligatorskich nie pamiętam, przepra-
szam, ale byłam kopistką.

Po pół roku pracy w kopiarni zaczęłam 
się interesować pracą moich koleżanek 
przy montażu - to precyzyjna praca pod 
lupą, dopasowywanie każdego filmu 
na CMYKu. Zapytałam wówczas swo-
ją przełożoną, Janę Filipczykową, czy 
mogłabym się tego nauczyć. Jana jest 
wspaniałą kobietą i pozwoliła mi się 
podszkolić. I nauczyłam się tego. Później 
przez parę miesięcy wydawało mi się, 
że im więcej umiesz, tym więcej cię wy-
korzystują. W domu miałam dwie małe 
dziewczynki i musiałam chodzić do pracy 
zarówno na kopiarkę, jak i na montaż. 
Nie wiem, czy mogę to tutaj napisać, ale 
w tym czasie moja pensja wynosiła 4 
300 CZK brutto. Ale swoją pracę lubiłam, 
i to bardzo.

Wszystko, czego się nauczyłam, profi-
towało w czasie, kiedy szukali nowego 
szefa ds. technologii; wybrali moją 
przełożoną, Janę Filipczykową. Wezwała 
mnie wtedy do biura, żeby ze mną poroz-

mawiać. Droga do jej biura była wtedy 
dla mnie okropnie długa, tak jak w życiu 
bywa, w tym momencie człowiek zaczy-
na w siebie wątpić. Ogromną niespo-
dzianką było, kiedy powiedziała mi, że 
wraz z kierownikiem produkcji wybrali 
mnie na nowego szefa kopiarni i mon-
tażu. Byłam jedyną osobą, która umiała 
obie czynności. Byłam szczęśliwa.

Montaż i kopiarnię prowadziłam, jeśli 
dobrze pamiętam, przez 5 lat przed po-
jawieniem się pierwszego CTP, oddział 
zaczął się rozpadać i musiałam znaleźć 
zastępczą pracę dla 18 osób. Dziś pra-
cują w dziale technologii, przy kontroli 
końcowej, przygotowaniu materiałów 
do druku, a wielu z nich już przeszła 
na emeryturę. Jednego pracownika 
chcę wspomnieć, mianowicie Karla 
Macurę. Fotograf, niesamowity czło-
wiek. Przeciągnęłam go z Cieszyńskiej 
Drukarni (Těšínské tiskárny). Nauczył 
mnie uwielbiać prowadzenie samocho-
du, często fajnie o tym opowiadał, że jest 
to dar wolności. Dzisiaj, gdy prowadzę 
samochód i jadę szybko po autostradzie, 
wspominam go. Dziękuję, Karle.

Pewnego pięknego, słonecznego dnia, 
jako kierownik działu montażowego i ko-
piarni, w której pozostało około 10 osób, 
siedzę sobie w biurze i nagle otwierają 
się drzwi a w nich stoi najwyższa osoba 
w FINIDRze. Chyba domyślacie się, 
o którą chodzi - pan Drahoš. Usiadł na 
stole i mówi: „Nie nudzi się Pani tutaj”? 
Możecie sobie wyobrazić moje zdumie-
nie i szok? Co mam mu odpowiedzieć? 
Moim credo jest mówienie prawdy. 

Ivana Babiarová
kierownik ds. planowania,

przygotowania do druku i CTP

21 lat życia
z FINIDRem
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W tym czasie moja praca już mnie tak 
nie cieszyła. Musiałam się przyglądać, 
jak nowa technologia, studio i  CTP 
niszczy tę starą, moją, którą tak bardzo 
kochałam. Moja odpowiedź brzmiała: 
„Tak, nudzę się, proszę, niech się Pan 
nie gniewa”. „A nie chciałby Pani przejść 
do działu planowania? Dowiedziałem 
się, że Pani sama przygotowuje plany 
dla montażu i kopiarni.“ A ja na to: „Tak, 
chciałabym, a kiedy mam rozpocząć 
pracę?” Pan Drahoš odrzekł: „Od razu”. 
Odpowiedziałam: „Niech mi Pan da pro-
szę jeden dzień“. „Dobrze, jutro czekam 
na Panią na dziale planowania, prze-
szkoli Panią pan Palowski, do widzenia, 
pani Ivano”, powiedział pan Drahoš, i po 
tej rozmowie miałam przez pół roku ból 
głowy. A Witek Palowski mnie uczył, 
i uczył, i uczył, i nadal uczy. Dziękuję 
Witku.

Zanim napiszę o ostatnich 10 latach 
pracy na dziale planowania, przypo-

jest zasługą drukarzy i znowu wracamy 
do mojej wcześniejszej myśli - kiedy coś 
cię denerwuje, staraj się to zmienić.

Obecnie podczas planowania tworzymy 
roboczogodziny, i widzę nie tylko to, że 
plan będzie odpowiedni, ale że wszyscy 
operatorzy będą mieli sprawiedliwy 
plan. Trudniejsze zamówienie zajmie 
więcej czasu niż łatwiejsze.

Podsumowując, opiszę krótko swoje 
prywatne życie versus życie w FINIDRze 
przez 21 lat.

Rozwiodłam się dwukrotnie, prze-
prowadziłam się pięć razy, urodziło 
mi się czworo wnuków. Nadal jestem 
w FINIDRze, bardzo lubię tę firmę, 
wierzę w nią, ufam ludziom, którzy nią 
kierują i bardzo ich szanuję. Dziękuję.

mniałam sobie jeszcze jedną rozmowę 
z panem Drahošem, który mnie wte-
dy bardzo rozbawił. Dziś to dla mnie 
dziwne, ale w tamtych czasach w biurze 
można było palić. Zwołał nas wszystkich 
do hali i powiedział: „Zabraniam palenia, 
najbliższego papierosa, którego możecie 
zapalić w pobliżu FINIDRa to tam, gdzie 
znajduje się stacja benzynowa”.

Wracając do tego, jak było dziesięć lat 
temu. Zlecenia produkcyjne, plany do 
maszyn były drukowane. Nie było planu 
on-line. Produkcja była wylogowana na 
czytniku za pomocą drukowanych kodów 
kreskowych. Wylogowanie operacji 
zajęło około 35 sekund. Wszystko to się 
zmieniło, gdy mistrzowie zaczęli mnie 
denerwować podczas planowania druku.

Drukarze zaproponowali zmiany, roz-
dzielenie formatów, rodzaj papieru, Pan-
tone i wiele innych zmian, które przyczy-
niły się do biegu produkcji. Wszystko to 
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Pracę w drukarni FINIDR rozpoczą-

łem w roku 1998 na stanowisku 
operatora, a dokładnie przy trójno-

żu. Miałem wtedy 20 lat i było to dla 
mnie nowe doświadczenie - pracować po 
raz pierwszy w zakładzie produkcyjnym. 
Początek był dla mnie trudny, ponieważ 
musiałem nauczyć się obsługiwać ma-
szynę, a następnie być odpowiedzialny 
za jej produkcję.

Zanim zacząłem się uczyć obsługi ma-
szyny, najpierw odbierałem za trójnożem 
obcięte książki. Podczas mojej pierwszej 
zmiany operatorka mi wyraźnie powie-
działa: „Jeśli noże nie będą do końca 
obcinać, powiedz mi o tym”. Cóż, byłem 
naprawdę nowym i niedoświadczonym, 
nie wiedziałem dokładnie, co oznacza
„obcinać”. Za trójnożem wyjeżdżały ob-
cięte książki a z jednej strony na lamina-
cie wisiał okrawek. Dziś wiem, że wtedy 
maszyna nie docinała, ale wtedy źle mi 
się książki układały na palecie, więc 
okrawki zrywałem. Kiedy to operatorka 
stwierdziła, powinniście słyszeć, czym 
wszystkim byłem.

Po około dwóch miesiącach byłem już 
wyszkolonym operatorem trójnoża, który 
sam obsługiwałem i powoli zaczynałem 
postrzegać otoczenie mojego miejsca 
pracy i poznawać, jak powstaje książ-
ka. Po około roku zacząłem się uczyć 
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obsługi większej maszyny, konkretnie 
linii klejącej Ehlermann. Była to stara 
sklejarka, a szkolenie przebiegało formą 
„to masz tam, to musisz w ten sposób, tu 
musisz zrobić to, aby książka wyglądała 
tak”, takich słów usłyszałem wiele. Chcę 
przez to powiedzieć, że wtedy w 1999 
roku nie mieliśmy instrukcji obsługi, 
w której mógłbym znaleźć niezbędne 
informacje o tym, jak książka powinna 
wyglądać, lub czym wszystkim mogę na 
maszynie poruszać. Ważną rzeczą było 
to, że nauczyłem się obsługiwać maszy-
nę i zostałem operatorem linii klejącej.

W tym czasie na linii klejącej stosowa-
no tylko klej dyspersyjny, który lubił 
zaciekać i przesiąkać do każdej szcze-
liny i dziurki w bloku. Z tym wiąże się 
również jedna historia. Szedłem na 
dodatkową zmianę z powodu wielkości 
produkcji, i pamiętam jak dziś, wyprodu-
kowałem wtedy 3 × 7 000 szt. miękkich 
opraw w formacie A5 o objętości 80 
stron! Cóż, zazdrościli mi nawet starzy 
operatorzy, a ja klepałem się po ramie-
niu „tyle książek w ciągu 7,5 godziny“. 
Następnego dnia, kiedy szedłem na 
popołudniową zmianę, przy wejściu do 
hali produkcyjnej zobaczyłem grupkę 
kolegów rozrywających jakieś książ-
ki - tak, te książki, które zrobiłem na 
nocnej zmianie, i wrzucają je do śmieci 
przeznaczonych do utylizacji. W tym 

momencie zrobiło mi się niedobrze; po 
stwierdzeniu problemu ponosiłem 100 % 
winę, a to tylko dlatego, że nie obciąłem 
książki do wymaganego formatu i tego 
nie sprawdziłem. Klej w książce zaciekł 
od grzbietu do połowy strony - wtedy 
książki kleiliśmy bez obcięcia, ponieważ 
klej dyspersyjny musiał przed obcięciem 
wyschnąć. Z każdym błędem przesuwa-
łem się do przodu i w trakcie procesu 
produkcyjnego zacząłem się uczyć, jak 
nie popełniać błędów.

W 2001 roku kupiliśmy nową linię 
klejącą Wohlenberg, w której nowością 
technologiczną był klej termotopliwy, 
a produkcja książek kończyła się online 
za trójnożem. To było moje pierwsze 
szkolenie na maszynie przez wykwalifi-
kowanego operatora. Przejście na klej 
termotopliwy było prostsze niż praca 
z klejem dyspersyjnym, i dzięki nowej 
maszynie i topliwemu klejowi produkcja 
książki była szybsza i bardziej jakościo-
wa. Proces ten zaczęliśmy ulepszać, 
i tym samym przyspieszać.

Około roku 2004 pracownicy na linii kle-
jącej byli częścią programu pilotażowego 
wynagrodzenia za wydajność, a nasze 
wynagrodzenie miało zostać podzielone 
na część stałą i zmienną. Cóż, muszę 
powiedzieć, że bardzo mi się to nie podo-
bało, ale w miarę upływu czasu, po około 

Jaroslav Balák
technik ds. procesu

Każdy błąd przesuwa 
mnie do przodu
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pół roku, zacząłem lubić ten system, 
ponieważ był on motywacją finanso-
wą i dzięki temu firma była w stanie 
wyprodukować więcej książek. W miarę, 
jak firma się rozrastała, w 2006 roku 
kupiliśmy drugą linię klejącą Kolbus 
i z doświadczeń zdobytych przy pierw-
szych liniach klejących profitowałem 
w ten sposób, że z operatora stałem się 
już szkoleniowcem dla nowych pracow-
ników obsługujących linie klejące. W tym 
samym roku zostałem wybrany na poli-
graficzne studia licencjackie na Uniwer-
sytecie Pardubice w celu poszerzenia 
wiedzy w zakresie poligrafii.

W 2009 roku objąłem pozycję lidera 
zespołu, która była dla mnie kolejnym 
wyzwaniem zawodowym. Zacząłem się 
uczyć, jak zarządzać procesem i kie-
rować ludźmi. Początki nie były łatwe, 
ponieważ brakowało mi umiejętności 
menedżerskich, ale z czasem je nabyłem 

A do Z. Tutaj zacząłem mieć wrażenie, że 
poradzenie sobie z taką odpowiedzial-
nością nie jest łatwe i po raz pierwszy 
poczułem, że nie rozwijam się w dosta-
tecznym stopniu i nie ogarniam zarzą-
dzania wszystkimi sferami, za które 
byłem odpowiedzialny.
Po roku pracy opuściłem to stanowi-
sko. Praca w firmie do dziś przynosi mi 
satysfakcję, choć czasami nie zawsze 
się powodzi. Obecnie nadzoruję proces 
klejenia i zawieszania na stanowisku 
operatora procesu. Ta pozycja jest mi 
przez ostatnie lata najbliższa.

Po dwudziestu latach muszę powiedzieć, 
że nadal lubię swoją pracę, wciąż jest 
wiele do ulepszenia, współpracuję ze 
zdolnymi kolegami, z którymi pomaga-
my sobie nawzajem w pracy i tworzymy 
świetny zespół. Cieszę się, że pracuję 
w FINIDRze i życzę FINIDRowi wielu 
sukcesów w nadchodzących latach.

podczas szkoleń i treningów. W 2011 
roku przeniosłem się na stanowisko 
kierownika zmiany i muszę powiedzieć, 
że pracę tę coraz bardziej lubiłem. Zdo-
byłem wystarczająco dużo doświadczeń 
w zakresie produkcji książek, a z pozy-
cji lidera zespołu i kierownika zmiany 
zacząłem poznawać, w jaki sposób 
jest firma kierowana i co wszystko jest 
potrzebne, aby pracownicy zrozumieli 
przebieg procesu pracy, przygotowanie 
materiału wejściowego i wszystkie infor-
macje związane z produkcją. 

W miarę jak nasza firma nieustannie 
rosła, zwiększała się objętość pracy, 
a procesy nadal ulepszaliśmy.

Największym wyzwaniem dla mnie 
było objęcie stanowiska kierownika 
produkcji. Na tym stanowisku jesteś 
odpowiedzialny za całą produkcję, czyli 
kompletne funkcjonowanie produkcji od 
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W1998 roku drukarnia kupiła bu-

dynki, w których po dokonaniu 
rekonstrukcji i licznych przybu-

dówek produkuje do dnia dzisiejszego. 
Był to również pierwszy rok mojej pracy 
w FINIDRze. Moim pierwszym zadaniem 
było zapewnienie i koordynacja wszyst-
kich prac związanych z przebudową 
i późniejszą przeprowadzką produkcji 
w jedno miejsce.

Do tego momentu, jak dla budowni-
czego, który do tej pory nie zrobił nic 
innego, niż tylko organizował i zarzą-
dzał robotami budowlanymi wszelkiego 
rodzaju, było wszystko porządku. Jednak 
pół roku później po udanym starcie 
w nowych lokalach nadeszła od współ-
właściciela i dyrektora produkcji oferta 
przejścia „na jedną łódź” - poligrafię - 
i brania udziału w gwałtownym wzroście 
produkcji książek.

Ja i książki?  Przecież w ogóle się na tym 
nie znam - co ma wspólnego rysunek 
techniczny, wykopy, panele lub ce-
gły z drukiem offsetowym, klejeniem 
i zawieszaniem? Na rozmyślanie nie 
było zbyt dużo czasu. Kiedy zobaczyłem 
wokół siebie entuzjazm, atak na bramkę, 
chęć udowodnienia czegoś razem, 
a wreszcie zaufanie do ludzi – decyzja 
zapadła. Wchodzę w to! 

Wyprodukowanie książki na czas 
i dotrzymanie terminu jej wysłania do 
klienta było wspólnym zadaniem, a kiedy 
pojawiało się zagrożenie wszyscy szukali 
rozwiązania. Jednym z najzacieklejszych 
przeciwników były wtedy, jak i dziś, 
awarie maszyn i nieoczekiwana nieobec-
ność operatorów. Z upływem czasem 
przyzwyczailiśmy się z planistami do 
zasad, którymi kieruje jakiś mistycz-
ny i niewidzialny „pan MURPHY”. Jest 
wszechobecny i wszechsłyszący. Potrafi 
z niewiarygodnym powodzeniem spra-
wić, że awaria lub inny rodzaj przestoju 
w pracy wystąpi w najmniej korzystnym 
momencie na najbardziej eksploato-
wanej maszynie. Operacje, które są 
gotowe z wyprzedzeniem lub nie są aż 
tak ważne, pomija - te są realizowane 
bez problemów i zazwyczaj lepiej niż się 
oczekuje. Wraz ze stopniowym wzrostem 
produkcji okienka w odręcznie pisanym 
planie zaczęły być za małe, i nastał czas 
na zmianę. Wszystkie dane z biegiem 
czasu zostały przeniesione za pomocą 
komputerów do systemu informacyjne-
go. Nawet gromadzenie danych uległo 
poważnym zmianom - wszystko wylogu-
je się elektronicznie. Jak każda zmiana, 
również ta spotkała się z odpowiednim 
oporem. „My, operatorzy i drukarze je-
steśmy ekspertami w naszej dziedzinie, 
a nie urzędnikami, którzy muszą wstu-
kiwać coś do komputera!”, słyszeliśmy 
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Wszystko zaczęło się skokiem po głowie 
– z profesji, w której prace odbywały 
się w ramach dni, tygodni i miesięcy, do 
produkcji, gdzie rolę odgrywają dziesiąt-
ki minut, godziny, zmiany, maksymalnie 
dni. Na początku wszystko szło jakoś 
automatycznie, co zostało wydrukowane, 
to zostało oprawione. Wkrótce jednak 
nastał czas, kiedy było konieczne 
kierować biegiem produkcji, i to był 
początek planowania produkcji - sferą, 
którą w FINIDRze zajmuję się do dziś.

Początki planowania wyglądały tak, że 
na kawałku kartki spisywano procesy 
każdej maszyny i ich nawiązywanie na 
siebie. Dziś już tylko najbardziej do-
świadczeni koledzy pamiętają „płachty” 
z tygodniowym planem zapisanym ołów-
kiem, które powstawały z tygodniowym 
wyprzedzeniem. W większości przypad-
ków już w środę były tak poprzekreślane 
i pełne strzałek i przesunięć, że trzeba 
było je tworzyć od nowa. Wielkość pro-
dukcji była w tym czasie taka, że nazwy 
codziennie wydrukowanych tytułów 
można było zapisać odręcznie w okien-
kach o wielkości 3 × 4 cm. Dane o wy-
konanej pracy były zbierane każdego 
ranka tak, że biegano do poszczególnych 
maszyn i rozszyfrowywano w księgach 
o wykonanej pracy ręcznie zapisywane 
notatki.

Radek Lakota
specjalista ds. przygotowania produkcji

Niewidzialny
pan Murphy

prawie  jednogłośnie z produkcji... Dziś 
te czynności są automatycznie częścią 
pracy każdego pracownika. Dzisiejsze 
planowanie produkcji w FINIDRze byłoby 
absolutnie niemożliwe bez pomocy kom-
putera i systemu planowania. System 
wszystko obliczy, nastawi i uporządkuje, 
jednak do ostatecznej wersji planów 
nadal trzeba włączyć ludzki rozum, 

ły i nie będziemy się wymawiać jeden na 
drugiego, pracę będziemy lubić.

Ja nawet po dwudziestu jeden latach 
pracy w FINIDRze każdego ranka po 
przyjściu do pracy jestem ciekawy, jak 
się udał wczorajszy dzień i jakie wyzwa-
nia na mnie czekają.
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zdrowy rozsądek i doświadczenie. Nie 
mogę się usprawiedliwiać przed tyloma 
ludźmi w produkcji, że za ewentualne 
błędy w planie nie ponoszę winy ja, 
planista, ale jakaś maszyna do pla-
nowania. Za każdą część w końcowej 
mozaice pomyślnych wyników firmy jest 
odpowiedzialny każdy z osobna, i jeśli 
wszystkie części będą do siebie pasowa-



21
Pracę w FINIDRze podjąłem w roku 

1998. W tymże roku drukarnia 
obchodziła 5-lecie swojego zało-

żenia i przeniosła produkcję do nowej 
własnej hali. Była to dość mała firma, 
w której pracowało około 160 osób. Ma-
szyny były bardzo proste a ich obsługa 
w dużej mierze zależała od umiejętności 
manualnych operatora. Z biegiem czasu 
drukarnia się rozwijała i dostawiono 
nowe hale. Kupowano dalsze maszy-
ny i wymieniano za te najlepsze, jakie 
oferował rynek. Ze względu na rozwój 
firmy wzrosła również liczba pracowni-
ków do dzisiejszych prawie że 500 osób.

Drukowanie w kółko książek może się 
wydawać rutynowe i nudne, ale jest 
wręcz przeciwnie. Z uwagi na fakt, że 
każdy tytuł jest oryginałem, należy do 
tego w taki sposób podchodzić. Rynek 
określa nowe wymagania co do opraco-
wania książek, więc my drukarze stale 
mamy się czego uczyć.

Do FINIDRa przyszedłem jako trzydzie-
stolatek i miałem wtedy długie, czarne 
włosy. Byłem ojcem czteroletniego 

I jakaś przygoda na koniec? Około
2002 roku miałem zaszczyt brać 
udział w drukowaniu drugiego tomu 
książki o Harry Potterze autorstwa 
J.K. Rowling. Ponieważ do momentu 
wprowadzenia książki na rynek jej treść 
musiała być ściśle chroniona, do całego 
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syna, a na świat miała przyjść córka. 
Zanim zacząłem pracować w drukarni, 
moją jedyną literaturą były podręczni-
ki szkolne. O drukowaniu nie miałem 
zielonego pojęcia, wyobrażałem sobie, 
że do drukowania używa się ołowia-
nych matryc. Pracę rozpocząłem jako 
drukarz - operator maszyn rotujących. 
Pamiętam moje pierwsze zamówienie, 
którego nakład wynosił coś około 19 
000. Książka nazywała się Encyklopedia 
Kosmosu, polskiego wydawnictwa Am-
ber. Kiedy przypominam sobie, że liczba 
zbliżająca się do dwudziestu tysięcy to 
dawna przeszłość (dziś liczba już wzro-
sła wielokrotnie (130 000), mówię sobie, 
to niesamowite, ile książek przeszło 
przez moje ręce.

Dzisiaj mam pięćdziesiąt lat, krótkie, 
siwe włosy, mój syn jest moim współ-
pracownikiem, a córka jest na uczelni. 
W ciągu 20 lat praktyki zawodowej mia-
łem możliwość wyszkolenia w tej sferze 
około 20 osób. Cieszę się, że większość 
z nich pracuje w FINIDRze do dziś, 
w tym Radovan Babiar, którego uczyłem 
jako pierwszego.

Krzysztof Waliczek
drukarz

Ani to nuda, 
ani rutyna.

procesu produkcyjnego została popro-
szona zewnętrzna firma SECURITY. Jej 
zadaniem było pilnować wszystkiego, co 
było związane z produkcją, w tym odpa-
du produkcyjnego. Czułem się w mojej 
pracy niezmiernie ważny, jakbym dru-
kował jedyne kawałki na całym świecie. 

moja córka powiedziała mi, abym 
powąchał kartki książki, którą właśnie 
czytała, a potem z uśmiechem dodała: 
„No tak, ty właściwie znasz ten zapach.” 
Krótko mówiąc, czytelnicy uwielbiają 
prawdziwy i autentyczny zapach świeżo 
wydrukowanej książki.
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Co więcej, miałem swojego własnego 
pracownika ochrony.

Książki są ważne, szczególnie w dzisiej-
szych czasach. Teraz jako drukarz już 
wiem, że trzymanie książki w ręku jest 
niezastąpionym uczuciem. Niedawno 



Rok 1998 upłynął pod znakiem 
stabilizacji firmy. Dokonaliśmy 
przebudowy hali i budynku admi-

nistracyjnego, były przeprowadzki, in-
stalacje zarówno starszych jak i nowych 
maszyn oraz uczestniczyliśmy w targach 
świątecznych, które dały nam porządnie 
w kość.

Naszą uwagę skupiliśmy przede 
wszystkim na jakości produkcji i rozwoju 
stosunków z kolejnymi klientami. Chcie-
liśmy kontynuować rozwój i ekspansję 
na inne rynki. Klienci byli zadowoleni 
z naszej produkcji, co było widoczne 
przy otrzymywaniu dalszych zamówień. 
Nadal było wiele do ulepszenia, szybsza 
praca, a przede wszystkim poprawienie 
jakości. Przez pięć lat istnienia firmy 
udało nam się przekonać klientów, że 
FINIDR to dobra marka. Już nikt nie 
mógł o nas mówić jako o „garażystach”.

Wraz z większymi pomieszczeniami 
podniosła się wydajność produkcji, 
koniecznym było przyjęcie dalszych 
pracowników do produkcji, rozszerze-
nie zespołu ludzi do pracy w drukarni. 
Na brak siły roboczej nie mogliśmy 
wtedy narzekać. FINIDR dostał się do 
świadomości ludzi nie tylko w Czeskim 
Cieszynie, ale stał się także ważnym 
pracodawcą w regionie.

Pisał się rok 2000. Przełom tysiąclecia. 
Wiele lat temu według przepowiedni 
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Nostradamusa w tym roku miał nastać 
koniec świata. Wszyscy rozpatrywali 
negatywne scenariusze, systemy infor-
macyjne firm miały po wejściu w nowe 
tysiąclecie przestać działać itp. prze-
powiednie, które się na szczęście nie 
spełniły. Nie przejmowaliśmy się tym. 
Nie mieliśmy na to czasu i przygotowa-
liśmy najważniejszą jak dotąd inwesty-
cję w maszynę, która posunęła naszą 
drukarnię do czołówki firm tej branży. 
Kupiliśmy maszynę drukarską Heidel-
berg Speedmaster CD102. W tym czasie 
należała ona do najnowocześniejszych 
maszyn drukarskich na świecie. Niezwy-
kła jakość druku umożliwiła dotarcie 
do kolejnych klientów, których wyma-
gań dotyczących jakości do tej pory nie 
umieliśmy zaspokoić. Rozszerzyliśmy 
również nasz park maszynowy o skaner 
płyt drukujących, a także poprawiliśmy 
prace introligatorskie dzięki nowej 
falcerce Stahl.

Następny rok zapisał się do naszej 
podświadomości głównie z powodu 
ataku terrorystycznego na World Trade 
Center w Nowym Jorku w Stanach 
Zjednoczonych dnia 11 września. W tym 
roku poligrafia odnotowała spadek pro-
dukcji na światową skalę. Na szczęście 
w FINIDRze tego zjawiska specjalnie 
nie zauważyliśmy. Wręcz przeciwnie. 
Zainwestowaliśmy w modernizację 
introligatorni i zainstalowaliśmy nową 
linię lepienia miękkich opraw i bloków 
do twardej oprawy Wohlenberg Master 
7000 on-line w połączeniu z trójnożem. 
Inwestycja ta pozwoliła nam wykorzy-
stywać najnowsze technologie i sposoby 
klejenia. Wspólnie z firmą ITeuro wpro-
wadziliśmy do całego zakładu system 
informacyjny INFOR ERP SyteLine. 
Zaawansowane planowanie objętości 
zamówień z wykorzystaniem APS.
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1999–2003Burzliwie się rozwijamy

Maszyna
 rotacyjna
 Forta

	Maszyna
 drukarska
 Heidelberg 
 Speedmaster 
 CD102-4

 Linia do lepienia 
 miękkiej oprawy
 i bloków do 
 twardej oprawy 
 Wohlenberg 
 Master 7000



SyteLine używamy do dziś i jest podsta-
wowym i solidnym rdzeniem systemu 
informacyjnego w całym FINIDRze. Jego 
zalety polegały głównie na planowaniu 
i kierowaniu produkcji książek. Byliśmy 
w stanie przewidzieć realizację produk-
cji z kilkutygodniowym lub kilkumie-
sięcznym wyprzedzeniem.

Wzięliśmy mały oddech i znowu roz-
poczęliśmy kolejny, bardzo burzliwy 
rozwój. Jednak tym razem nie chodziło 
o inwestycje w maszyny, ale nabycie 
całej drukarni. Od syndyka masy upa-
dłościowej kupiliśmy aktywa drukar-
ni Vimperk a.s. Technologia w pełni 
odpowiadała kierunkowi, w którym 
dążył FINIDR. W Vimperku były star-
sze maszyny drukarskie oraz w pełni 
wyposażona nowoczesna linia introli-
gatorska do oprawy V8. Z uwagi na to, 
że maszyny drukarskie w Vimperku nie 
spełniały wymagań stawianych przez 
klientów, co do jakości druku obwolut 
i pokryć książek, w październiku 2002 
zainstalowano z Czeskim Cieszynie 
nową maszynę Heidelberg Speedmas- 
ter SM 74. Drukowała obwoluty i oklejki 
w najwyższej jakości, jak dla drukarni 
w Czeskim Cieszynie, tak dla drukarni 
w Vimperku. Kluczowi pracownicy regu-
larnie jeździli z Cieszyna do Vimperka 
na narady. Kiedy spojrzysz na mapę 
Czech, gdzie leży Czeski Cieszyn a gdzie 
znajduje się Vimperk, zobaczysz, że bar-
dziej odległej drukarni, którą mogliśmy 
kupić, nie ma. Pomimo wielu problemów 
przejęcie było nadzwyczaj udane. Mówią 
za siebie przede wszystkim liczby. 
Drukarnia podwyższyła produkcję o 89 
milionów koron i wyprodukowała prawie 
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11 milionów publikacji, co przedstawiało 
ogólny wzrost produkcji o 40 procent. 
Pod koniec roku w drukarni pracowało 
już 422 osób.  W nowo nabytym zakła-
dzie w Vimperku, gdzie pod koniec roku 
było zatrudnionych 167 osób, udało się 
stabilizować kadrę pracowników i uzu-
pełnić ją o brakujące osoby.

Rok 2003 był rokiem fundamentalnych 
zmianoraz decyzji o kierunku i przyszłej 
postaci drukarni. W rekordowym czasie 
sześciu miesięcy zbudowaliśmy w Cze-
skim Cieszynie od podstaw nowoczesną 
halę, która nawiązywała na istniejącą 
drukarnię. Zwiększyliśmy wydajność 
produkcji dzięki nabyciu innej maszyny 
drukarskiej Heidelberg SM 102-4P oraz 
nowych maszyn introligatorskich. Do-
szło do zwiększenia udziału eksportu do 
prawie 50%. Drukarnia wywoziła przede 
wszystkim do tradycyjnych krajów takich 
jak Niemcy, Polska, i doszło również 
do znacznego wzrostu eksportu do 
Holandii. Pomimo wszelkich wysiłków 
nie udało nam się osiągnąć zadowalają-
cych wyników operacyjnych w drukarni 
w Vimperku. W czerwcu 2003 roku, po 
dokonaniu oceny wyników i rocznego 
doświadczenia w prowadzeniu produk-
cji, podjęliśmy decyzję o połączeniu 
obu zakładów, tzn. zamknięciu dru-
karni w Vimperku i przeniesieniu jej do 
Czeskiego Cieszyna. Znowu oznaczało to 
dużo dodatkowej pracy, ale w końcu nie 
było to dla nas nic nowego. Jak posta-
nowiliśmy, tak zrobiliśmy. W roku 2004 
wszystkie maszyny zostały przewiezione 
do Czeskiego Cieszyna i czekała nas 
kolejna duża konsolidacja.
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 Zakładowy system informacyjny INFOR ERP SyteLine

 Wałek farbowy 
maszyny

drukarskiej

 Maszyna do cięcia
 Wohlenberg

 Budynek
 drukarni 

w Vimperku

 Falcerka

 Linia zbierająca
 Wohlenberg 
 Sprinter 7011



20
Minęło już kilka lat, ale mi się 

wydaje, jakby to było wczoraj. 
W FINIDRze zaczynałem zaraz 

po studiach jako informatyk. Koledze 
ze szkoły z Cieszyna nie chciało się od 
razu pójść w czasie wakacji do pracy, 
więc pokazał mi ogłoszenie. Powiedzia-
łem sobie: „Spróbuję, jest to niedalego 
i jakoś muszę zacząć zbierać referencje 
do mojego CV”. Był rok 1999.

W tym czasie rozpocząłem pracę w dzia-
le handlowym po boku pani Součkovej, 
a moim zadaniem było zaprogramo-
wanie dla FINIDRa jakiegoś systemu 
ewidencji zamówień. W tym czasie 
w firmie było pięć komputerów. Sieć nie 
istniała, a zamówienia były zapisywane 
do jednej tabeli w programie Excel 97. 
Wtedy wszystkie drukowane żywe zamó-
wienia przed naradą łatwo się zmieściły 
na jednej kartce w formacie A4 nawet 
z wszystkimi zapisywanymi parametra-
mi zamówienia. Do Internetu, czy raczej 
do elektronicznej skrzynki pocztowej 
firmy miał dostęp jeden komputer za 
pośrednictwem modemu telefonicznego 
poprzez wykręcenie numeru, działające-
go z oszałamiającą prędkością 33,6 kilo-
bitów na sekundę. To były czasy, zdjęcia 
ściągano całą wieczność. Tak rzeczywi-
ście w zeszłym stuleciu było.

I tak jakoś to wszystko zaczynało. 
Po podłączeniu komputerów do sieci 
było zabawniej, a o doręczenie poczty 
handlowcom troszczył się program na 
głównym komputerze u pani dyrektor 
ds. handlu.

telefon komórkowy, do którego dyktuję 
ten artykuł, a pan Google przepisuje go
na tekst zamiast na mnie.

Wiele się zmieniło. Każdego dnia coś się 
zmieniało. Codziennie coś modyfikowa-
liśmy i tworzyliśmy.

Chociaż musieliśmy większość poligrafii 
w systemie z biegiem czasu stworzyć 
sami, myślę, że otwartość używa-
nych systemów i możliwość własnych 
elastycznych modyfikacji ich pracy 
pomagała w szybkim rozwoju FINIDRa. 
Mieliśmy szczęście w odróżnieniu od 
innych zakładów, w których producenci 
z czasem przestali wspierać systemy 
informatyczne, a klienci zostali zmusze-
ni do rozwiązania danej kwestii od nowa. 
Ten nasz jest nadal rozwijany w Amery-
ce, nawet po prawie 20 latach.

Z biegiem czasu w FINIDRze rosła liczba 
komputerów i użytkowników, progra-
mów, różnych systemów, serwerów, hal 
produkcyjnych i urządzeń, terabajtów 
danych i kilometrów sieci. Dziś pięć 
komputerów rozrosło się do 230 i przy-
było 30 serwerów. Ładnie się nam to 
rozrosło. Prawie każdy z nas codziennie 
potrzebuje do pracy komputera, tele-
fonu komórkowego i wszechmocnych 
programów i chce, aby go technologia 
informatyczna podczas pracy nie wstrzy-
mywała i wszystko działało tak samo, 
lub lepiej, a najlepiej samo. Takie zwykłe 
informatyczne science-fiction. Koniecz-
ność sprawienia, żeby wszystko działało, 
było aktualizowane, dzisiejsze i nieprze-
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Sieć i zaprogramowana baza danych 
umożliwiły jednoczesną pracę więcej 
osób, tworząc podstawę wielu później-
szych wykazów zamówień, z czego nie-
które są używane do dziś. Używaliśmy 
jej nawet w ramach integracji oddziału 
w Vimperku. Mam wiele śmiesznych 
wspomnień, z którymi kojarzą mi się 
tamte czasy. Już dwaj „informatycy 
z centrali” pojechaliśmy na drugi koniec 
kraju wdrożyć nasz system informacyj-
ny.

Ilość zamówień rosła i zaczęliśmy 
wybierać system informacyjny do pla-
nowania produkcji dla całego zakładu. 
Z dostępnych opcji w 2001 roku wybra-
liśmy taki, który nie powstał w ramach 
pierwotnej księgowości i handlu, ale 
w pierwszym rzędzie miał planować 
produkcję. Maszynową. O poligrafii 
i o produkcji na zamówienie nie miałem 
zielonego pojęcia. Zainteresowało mnie 
to, że mogliśmy system modyfikować 
bez konieczności pomocy dostawcy, 
umiał też wykorzystywać nowe techno-
logie baz danych. I działał pod Windows.

Dla pierwszego oficjalnego systemu 
informacyjnego całego zakładu był nie-
zbędny profesjonalny serwer, tak więc 
uczestniczyłem w podłączeniu i „pobu-
dzeniu do życia“ naszego pierwszego 
markowego serwera. Kosztował ćwierć 
miliona koron. Mam go do dzisiaj. Posia-
da 2 procesory pracujące z szybkością 
900 MHz i pamięcią 4 GB. Taka mniejsza, 
ciężko dysząca elektrownia. Dziś jego 
wydajność i możliwości śmiało pokona 

Patrik Glos
kierownik ds. informatyki

Wspomnienia
z archiwum IT

rwanie wzajemnie współpracowało, to 
duże wyzwanie. I zawsze było to nowe 
wyzwanie nie tylko dla działu IT, ale 
także dla kierownictwa firmy. Zakup nie-
zbędnych technologii informatycznych 
w tym zakresie nie jest tanią sprawą, 
a ja nieustannie się uczę przestawiania 
prostym językiem kierownictwu firmy, 
że technologia informatyczna znowu 
wymaga nabycia czegoś droższego.

Technologia ma ludziom pomagać. 
Dzisiaj trudno sobie wyobrazić dzień 
pracy bez laptopa, komputera, telefonu 
komórkowego czy poczty elektronicznej 
i Internetu, nie mówiąc już o tygodniu 
pracy. Dziś te narzędzia są oczywistością 
i trudno nam zrozumieć, że czasami 
mogą nawet nie działać.

Nawet tak solidny i drogi serwer 
w FINIDRze czasami przestał działać
i trzeba było go przynajmniej restarto-
wać. Wielu wciąż jeszcze pamięta, że 
ponowne uruchomienie serwera ozna-
czało godzinę wymuszonej przerwy dla 

A jakich technologii będziemy używać 
w FINIDRze za następnych 25 lat? Czy 
będzie nam w pracy pomagała sztuczna 
inteligencja? Lub będą za nas pracować 
roboty? Czy wszystko będzie ułożone w 
chmurze i czy wystarczy pieniędzy, żeby 
płacić miesięczne opłaty za wszystko? 
To wszystko dzieje się częściowo już 
dzisiaj.

Co przyniesie czas do rzeczywistości 
FINIDRa, tego jeszcze dokładnie nie 
wiem. Ale jeśli nie popsuje się coś kom-
pletnie, a dzięki właścicielowi FINIDRa 
wszyscy nadal będziemy mieli przyjem-
ną acz piekielną okazję, żeby rozwiązać, 
w jaki sposób być najlepszym i z wszyst-
kim sobie jak najskuteczniej poradzić, 
wówczas będzie pewne, że w końcu 
wszystko będzie nieco inaczej i będzie 
to ostra jazda, na którą z pewnością 
możemy się cieszyć.

Zobaczymy. I to będzie trwało tylko 
chwilę…
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wszystkich użytkowników. Czasami dwa 
razy za dzień a czasami dwa razy w ty-
godniu. Do zmiany na szczęście doszło, 
gdy kierownictwo zatwierdziło zakup 
technologii wirtualizacyjnej VMware. 
Rok 2005 był rokiem pionierskim w tym 
zakresie, a dostawcom istniejącego 
systemu informacyjnego w ogóle się to 
nie podobało. Od tej pory technologia ta 
pozwoliła mi niezliczoną ilość razy unik-
nąć przestoju w pracy i uratowała ludzi 
z FINIDRa przed wielu komplikacjami. 
Dziś to zwykła praktyka serwera, cofnąć 
się w czasie do momentu, w którym coś 
się popsuło.

Kierownictwo FINIDRa było zawsze 
przyjazne w stosunku do zatwierdzania 
inwestycji w starannie wybrane tech-
nologie informatyczne, za co jestem 
bardzo wdzięczny. To mi pomaga mieć 
technologie informatyczne w FINIDRze 
na takim poziomie, na jakim są dzisiaj 
i z kolegami informatykami w świetnym 
kolektywie pomagać innym współpra-
cownikom spełniać ich potrzeby.



Pracę w naszej drukarni rozpo-
częłam dawno temu, w ubiegłym 
wieku. Był rok 1999. Byłam dużo 

młodsza i szczuplejsza, tak jak nasza 
drukarnia, z jedną halą produkcyjną.

Jednym z moich wielkich hobby było 
czytanie książek. Dlatego bardzo się 
ucieszyłam, kiedy mogłam dołączyć do 
grona podekscytowanych ludzi, którzy 
nie tylko lubili czytać książki, ale przede 
wszystkim je tworzyli.

W tym czasie było nas około 30 pracow-
ników administracji i 130 pracowników 
produkcji. Wspólnymi siłami realizowa-
liśmy około 150 zamówień miesięcznie, 
pracując na dwie zmiany. Naszym głów-
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nym narzędziem produkcyjnym był blok, 
ołówek i dobra pamięć. Praca z kom-
puterem była w powijakach, w dru-
karni było ich wtedy około dziesięciu. 
Codziennie rano odbywały się narady 
a przy dobrej kawie zajmowaliśmy się 
bieżącymi kwestiami operacyjnymi.

Pracowałam jako pracownik admini-
stracyjny i agent celny. Moja codzienna 
praca polegała również na przygo-
towaniu i wydrukowaniu wszystkich 
raportów potrzebnych do organiza-
cji produkcji. Zawsze byłam czujna, 
ponieważ Excel zawierał znaczną ilość 
danych a mnie ściskał strach, żeby 
czegoś nie pomylić lub nie skasować. 
Miałabym przechlapane w przypadku 

straty danych potrzebnych do produkcji! 
Wystawiałam również faktury i przygo-
towywałam dokumenty celne potrzebne 
w związku z wywozem za granicę.

Obecnie wystawiam dokumenty celne 
do krajów niebędących członkiem Unii 
Europejskiej, a tych wywozów jest 
naprawdę dużo, poza sezonem ok. 15, 
a w drugiej połowie roku nawet 25 wy-
wozów miesięcznie. Chociaż oczywiście 
nie wszystko było łatwe, na swoje po-
czątki w firmie wspominam z nostalgią.

Lubię swoją pracę i mam nadzieję, że 
i ja przyczyniam się do sukcesu naszej 
firmy.

20Narady przy
dobrej kawie

Iveta Špaková
fakturzystka

20
Pisał się rok 1999 i jako świeżo 

upieczony trzykrotny tata szu-
kałem pracy, możliwie blisko 

swojego miejsca zamieszkania. Do 
FINIDRa zgłosiłem się na stanowisko 
kierownika zmiany w introligatorni. 
W silnej konkurencji kandydatów do 
tego stanowiska, Jany Palušákovej lub 
Zbynka Slepicy, nie miałem najmniej-
szych szans. Po kilku miesiącach od 
nieudanej rekrutacji zadzwonił do mnie 
pracownik działu kadr Adam Jendrulek 
i powiedział, że pan Drahoš (zajmujący 
stanowisko dyrektora ekonomicznego) 
chce mi zaoferować pracę pracownika 
s.. zaopatrzenia. Zostałem przyjęty na to 
stanowisko w marcu 2000 roku. Miałem 
okazję ściśle współpracować z moim 
pierwszym szefem, panem Mirkiem 
Filipczykiem, będącym w tym okresie 
dyrektorem ds. produkcji i współzałoży-
cielem drukarni. Codziennie na arkuszu 
A3 malował ołówkiem plan produkcji dla 

wszystkich maszyn. Zamówienia były 
zapisywane w tabelach w Excelu, a my 
zapisywaliśmy stan magazynu w środo-
wisku MS-DOS.

Powierzony do rąk doświadczonego poli-
grafa, Standy Vydry, stopniowo stwier-
dzałem, że istnieją też inne rodzaje 
papieru niż kopiowy i toaletowy. Papier 
wtedy kupowano praktycznie u jednego 
hurtownika, który często ustalał, co 
i kiedy będziemy drukować, z uwzględ-
nieniem swojej dostępności papieru. 
Bardzo częstym tematem rozmów tele-
fonicznych z dostawcami były ich pytania 
dotyczące płatności zaległych faktur. 
Magazynierzy używali wyłącznie ręcz-
nych wózków paletowych, a o elektrycz-
nych mogli tylko pomarzyć. Role papieru 
były ręcznie przetaczane do maszyn, 
a wózki podnośnikowe ze szczypcami 
były nieosiągalnym luksusem…

W ciągu tych niecałych 20 lat spędzo-
nych w FINIDRze wiele zmieniło się nie 
do poznania. Od tej pory miałem okazję 
widzieć produkcję papieru w wielu kra-
jach europejskich. Dzięki ponadstandar-
dowym stosunkom z papiernią MONDI 
w Ružomberku nasza drukarnia ma 
możliwość wysyłania swoich pracowni-
ków do papierni na ekskursje, które są 
szyte „na miarę“ wg potrzeb FINIDRa. 
Nikt z naszych dostawców nie musi się 
martwić o terminowe płatności faktur, 
swoje zobowiązania FINIDR wypełnia 
zawsze w terminie.

Kto doświadczył trudnych początków, 
tym bardziej jest w stanie docenić nowo-
czesne wymogi. Mała firma rozrosła się 
do całkiem innych rozmiarów, ale zdro-
we fundamenty na szczęście pozostały. 
Cieszę się, że mogłem przy tym być.

Bronislav Kantor
kierownik ds. zaopatrzenia

Nie tylko papier
kopiowy
i toaletowy
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Chcielibyście na chwilę cofnąć 

się w czasie do roku 2003? 
Wszyscy wtedy mieliśmy 

Nokię 3310 i graliśmy w węża . O Wifi 
i Facebooku nie mieliśmy pojęcia. Po 
ulicach jeździły Favority, Felicje a no-
wym modelem w tym roku miała być 
Octavia II. Granice są strzeżone, a do 
Polski stoją długie kolejki. Rozpoczęto 
budowę autostrady do Frýdku. A jaka 
była sytuacja w FINIDRze?

Zacząłem wtedy pracować w press 
studiu i oczywiście wszystko wyglą-
dało inaczej niż dzisiaj. FINIDR miał 
jedną halę produkcyjną, obrót 378 mln 
CZK i realizował około 2800 zamówień 
rocznie. Klienci w tych czasach wysy-
łali dane do FINIDRa na dyskietkach, 
skompresowane (ZIP), a w najlepszym 
przypadku na nośniku CD. Nie istniała 
żadna norma, która nakazywałaby, jak 
powinien wyglądać schemat kolorów 
maszyny offsetowej, i dużo zależało od 
wyczucia drukarza, jaki odcień nada 
zleceniu. Powiedziałbym, że w tym 
czasie poligrafia była bardziej rzemio-
słem niż przemysłem, a większość z nas 
była gromadą entuzjastów, którzy byli 
w stanie zrobić wszystko.

Aby móc realizować tyle zamówień, co 
dzisiaj, wiele musiało się zmienić. Nie 
tylko technologia i maszyny, ale także 
oprogramowania i procesy. Praca nad 
rozwojem czegoś nowego zawsze miała 
sens i do dziś często w nocy myślę 
o tym, jak usprawnić bieg pracy.
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W press studiu było nas czterech, 
pracowaliśmy na komputerach Apple 
Macintosh i pamiętam, jak jeden z nich, 
„I-Mac G3”, miał ekran o przekątnej 
tylko 15 cali i 32 MB RAM. Informatycy 
z pewnością skomentują te parametry 
słowami „to niemożliwe”.

Sieć press studia została odcięta od 
sieci szkieletowej FINIDRa, tak więc nie 
mieliśmy dostępu do informacji znajdu-
jących się w systemie informatycznym 
(takich jak np. format bloku, szerokość 
grzbietu, oprawy). W jaki sposób to dzia-
łało? Czy to mogło działać? W skrócie 
w ten sposób… Najpierw wydrukowali-
śmy dane klienta na wielkoformatowej 
drukarce. Raz na jakiś czas po próbki 
przyszedł technolog, który narysował na 
próbkach formaty, rowki, zagięcia, ob-
cięcia i oddał próbki z powrotem. Z da-
nych próbek przygotowaliśmy następnie 
łączenie arkusza, które wysyłano do 
jednostki naświetlającej. Następnie 
gotowe filmy prześwietlały się na formy 
drukowe. Ta technologia (CTF Computer 
to Film) została później zastąpiona do-
brze znaną technologią CTP (Computer 
to Plate).

Pavel Chylík
kierownik press studia

Graliśmy 
wtedy w węża

Dzisiejszy FINIDR w porównaniu z 2003 
rokiem ma dwukrotnie większy obrót, 
9600 zamówień za rok i tylko o 20% pra-
cowników więcej. Obecny rozwój jest 
znacznie bardziej złożony i trwa dłużej 
niż kiedyś, ponieważ systemy są bardziej 
skomplikowane i powiązane. Przepro-
wadzenie jednej zmiany może zakłócić 

miejscu. Jeśli doczytaliście do tego 
miejsca, dziękuję za poświęcony czas 
a z okazji 25. rocznicy firmy chciałbym 
Wam a także FINIDRowi życzyć wielu 
pięknych, słonecznych i ponadprzecięt-
nych dni.
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zupełnie inny proces, niż można by się 
spodziewać. Jednak praca nad rozwo-
jem jest dziś oczywistością i tylko wtedy 
uda nam się wyprzedzić konkurencję, 
gdy będziemy ponadprzeciętni. W swoim 
życiu nauczyłem się, że idealna wia-
domość powinna być krótka i zwięzła, 
dlatego więc mój post kończy się w tym  



Firma FINIDR istnieje na rynku już 
od 10 lat, ma nową halę, a cała 
produkcja jest ponownie skupiona 

w jednym miejscu. Drukarnia  w krótkim 
czasie kupiła nowe maszyny drukarskie. 
Do pięciokolorowej maszyny drukar-
skiej Speedmaster SM 74-5, drukują-
cej w formacie B2 i czterokolorowych 
maszyn Speedmaster SM 102-4 a CD 
102-4, dołączyła dwukolorowa wersja 
maszyny Heidelberg Speemaster SM 
102-2. Doszło do zintegrowania maszyn 
drukarskich i z wielką nostalgią poże-
gnaliśmy ostatnią dwukolorową maszy-
nę drukującą ADAST.

Od tej pory drukujemy tylko na maszy-
nach arkuszowych Heidelberg. Wielkim 
kłopotem była dla nas duża liczba nowo 
zatrudnionych osób, które musieliśmy 
przyjąć do drukarni właśnie w celu 
ujednolicenia bazy produkcyjnej. Jednak 
FINIDR nie był przygotowany na tak za-
sadniczą zmianę. Ponad 40% nowo przy-
byłych pracowników w dużym stopniu 
zmieniło poziom kultury firmowej. Nagle 
nie była to już mała rodzinna firma, 
ale firma średniej wielkości z różnymi 
potrzebami i oczywiście problemami. 
Dla wszystkich aktualnych i nowych pra-
cowników była to duża próba sił. Dlatego 
w ciągu roku rozpoczęliśmy pracę nad 
własnym systemem jakości przy współ-
pracy z zewnętrzną firmą konsultingową 
MBA. W historii FINIDRa to był pierwszy 
raz, kiedy firma zewnętrzna pomagała 
nam rozwiązywać nasze problemy. Pro-
blemy związane były głównie z bardzo 
szybkim rozwojem. Z pomocą chłopców 
z MBA udało nam się w krótkim czasie  
wprowadzić własny system jakości, 
ustalić nowe procedury pracy i wiele 
innych kwestii, dzięki którym doszło do 
powiększenia wydajności i jakości.

działy produkcji (dział druku koszulki 
niebieskie, introligatornia czerwone, 
utrzymanie i serwis czarne, ekspedycja 
turkusowe, dział jakości jasnozielone, 
a magazyn ciemnozielone).

Firmie się powodzi, rozwija się, ale 
wciąż nie jest w stanie spełnić wymagań 
klientów. Tak więc pod koniec 2005 i na 
początku 2006 roku mamy do rozwiąza-
nia poważny dylemat. Nie możemy się 
rozwijać, maszyny są w pełni eksplo-
atowane, nie mamy miejsca w halach. 
Mamy dylematy - zatrzymać rozwój 
i optymalizować produkcję w istnieją-
cych urządzeniach i halach, lub podjąć 
zasadniczą decyzję dotyczącą dalszego 
rozwoju i podwójnej wydajności drukar-
ni. Druga opcja niesie z sobą duże ryzyko 
radzenia sobie z dalszym rozwojem, 
wzrostem zadłużenia i wieloma innymi 
problemami związanymi z tą zmianą.

Postanowiliśmy się rozwijać. Musieliśmy 
zbudować kolejną halę produkcyjną, co 
udało nam się w niewiarygodnie krótkim 
czasie. W ciągu czterech miesięcy 
zbudowaliśmy nową halę o powierzch-
ni 4 200 m2  i zainstalowaliśmy w niej 
nowe, efektywne maszyny. Pierwszą 
ośmiokolorową maszynę Heidelberg 
SM-102-8-P, a także po raz pierwszy 
w historii drukarni zainstalowaliśmy 
nową linię do zawieszania Kolbus 
BF 527, maszynę do cięcia Polar 137XT 
z urządzeniami do podnoszenia i wyrów-
nywania oraz wiele innych maszyn.

Nową część produkcji uroczyście otwo-
rzyliśmy 27. 9. 2006. Zaproszono przed-
stawicieli prasy, telewizji, ważne firmy 
z Cieszyna i okolic, a także polityków 
regionalnych. W lutym 2007 roku naszą 
drukarnię odwiedził prezydent Václav 
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Wiele się zmieniło, w tym struktura 
organizacyjna. Po raz pierwszy w historii 
firmy dyrektorami zostały mianowane 
osoby, które nie były członkami zarządu 
ani właścicielami firmy. De facto w tym 
samym czasie rozpoczęły się przygoto-
wania do wydania własnego czasopisma. 
Wymyśleliśmy nazwę i treść czasopi-
sma. W kwietniu został wydany pierwszy 
numer Finidr News. Udało się, ale nie 
podobała nam się nazwa, i dlatego na-
stępny wydany przez nas numer ukazał 
się pod nazwą Finidrak. Postanowiliśmy 
wydawać czasopismo raz na kwartał. 
Pierwsze wydanie liczyło cztery strony.

Zasadniczą zaletą, dzięki której wzrosła 
wydajność i jakość produkcji drukar-
ni było nabycie technologii CTP dla 
procesu przygotowania druku. Prze-
syłanie w tamtym czasie w branży 
poligraficznej danych elektronicznych 
bezpośrednio na formę drukarską nie 
było już absolutną nowością. Nowością 
jednak było zakupienie urządzenia od 
firmy Suprasetter E 105. To urządzenie 
było pierwszym tego rodzaju w Europie 
Wschodniej, które drukowało w formacie 
B1. Niesamowita zmiana, niesamowita 
jakość i wydajność. Gutenberg byłby chy-
ba bardzo zaskoczony, jak szybko można 
przygotować formę do druku.

Nowa strategia, wdrażana stopniowo od 
2006 roku, miała ambitne motto: „Nie 
przewidujemy przyszłości, my ją tworzy-
my”. Głównym celem tej strategii było 
zadowolenie i zaufanie klientów, dostaw-
ców i pracowników. Zreorganizowaliśmy 
zmiany i zwiększyliśmy „obroty”. Pobili-
śmy dalsze rekordy. W ramach podnie-
sienia kultury firmowej zaczynamy nosić 
pierwsze koszulki firmowe w różnych 
kolorach, które odróżniają poszczególne 

2004–2008Nieustannie się rozwijamy 

W ciągu czterech miesięcy zbudowaliśmy 
 nową halę o powierzchni 4 200 m2

 Instalacja pierwszej ośmiokolorowej maszyny 
 drukarskiej Heidelberg SM-102-8-P

69



Klaus. FINIDR był jedyną firmą przemy-
słową, którą odwiedził w ramach swojej 
wizyty okręgu północno morawskiego. 
Nie zabrakło również gubernatora, pana 
Evžen Tošenovskiego, który naszą firmę 
już dobrze znał. Wizyta była poprzedzo-
na wielkimi przygotowaniami.

Musieliśmy się zachowywać zgodnie 
z protokołem. Oczywistością było wielkie 
sprzątanie (tylko pomysł pomalowania 
trawy na zielono nie przeszedł). Prezy-
dent był bardzo przychylnie nastawio-
ny a pod koniec wizyty poprosił o stół 
i krzesełko i nalegał, aby wszystkim 
naszym pracownikom mógł podpisać 
swoje zdjęcie. Wypowiedział też życzenie 
wydrukowania swojej kolejnej książki 
właśnie w naszej drukarni. Za kilka 
miesięcy marzenie zmieniło się w rze-
czywistość. Dla wydawnictwa Dokořán 
wydrukowaliśmy publikację Václava 
Klausa „Modrá, nikoli zelená planeta”, 
którą własnoręcznie podpisał dla nasze-
go archiwum.

Pod koniec 2007 roku mieliśmy powód
do następnego małego świętowania. 
Wyprodukowaliśmy stumilionową 
publikację. Książkę jubileuszową „Mars 
a Venuše v ložnici” wydało wydawnictwo 
Práh.

Zawsze współpracowaliśmy i wspierali-
śmy lokalne organizacje współfinanso-
wane z budżetu państwa a także szkoły. 
Zorganizowaliśmy konkurs dla dzieci 
o najpiękniejsze rysunki na temat „Mój 
ulubiony bohater książkowy ”dla wszyst-
kich szkół podstawowych w Czeskim 
Cieszynie. Jury złożone z przedstawicieli 
drukarni i studia graficznego w sumie 
wybrało 33 najpiękniejsze obrazki. Ce-
lem konkursu było zmotywowanie dzieci 
do twórczego działania i wspieranie ich 
zainteresowań poprzez czytanie książek. 
Z wybranych rysunków powstał kalen-
darz reprezentacyjny drukarni FINIDR 
na rok 2008.

Chociaż rok 2007 nie był uważany za rok 
inwestycji, w tym roku zakupiono nową 
linię klejącą Kolbus, zdolną do prze-
twarzania do 12 000 broszur lub 8 000 
bloków na godzinę. W tym roku otworzy-
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Wielkim zaszczytem była dla nas wizyta 
światowej sławy znawcy dzieł holen-
derskiego malarza Rembrandta, Ernsta 
van de Weteringa, który drukował u nas 
swoją nową książkę. Osobiście nadzo-
rował druk reprezentacyjnej publikacji 
pod tytułem „The life and paintings of 
Rembrandt“. „Przyjechałem, żeby się 
przekonać, czy reprodukcje dzieł Rem-
brandta w książce odpowiadają tonom 
i kolorom oryginałów” - dodał Ernst van 
de Wetering, który spędził w Czeskim 
Cieszynie trzy dni.

W Domu Kultury w Kocobędzu odbył się 
pierwszy Dzień FINIDRa zorganizowany 
dla pracowników i członków rodziny. 
Zerowy rocznik naprawdę się udał.

Dołączyliśmy również do systemu certy-
fikacji FSC® . FSC®  (Forest Steward- ship 
Council®). To międzynarodowa organi-
zacja non-profit, która powstała w roku  
1993 w celu wsparcia oszczędnego go-
spodarowania zasobami leśnymi i stwo-
rzenia systemu certyfikacji jako narzędzia 
do monitorowania drewna począwszy 
jego wydobyciem, przez przetwórstwo, 
aż po końcowy produkt. Ekologia zawsze 
była nam bardzo bliska i bardzo podobał 
nam się ten projekt. W krótkim czasie 
wyprodukowaliśmy więcej książek z tym 
certyfikatem, niż wszystkie drukarnie 
w Czechach i na Słowacji.







liśmy nowy kierunek poligrafii w Średniej 
Szkole Albrechta w Czeskim Cieszynie, 
w której staliśmy się jej głównym partne-
rem. Start nowego kierunku wcale nie był 
łatwy. Należało przekonać władze Kraju 
Morawskośląskiego o konieczności otwar-
cia nowego kierunku, stworzenia nowych 
programów naucza.
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Zbudować firmę od zera, bez spry-

watyzowanego majątku, inwestycji 
zagranicznych, i osiągnąć poziom 

ponad 900 milionów przychodów w ciągu 
25 lat jest niesamowite i godne podziwu. 
Mam świetną okazję, aby być częścią tej 
historii. Wprawdzie nie od samego po-
czątku, ale przynajmniej „tylko” w ciągu 
ostatnich 15 lat.

W FINIDRze rozpocząłem pracę w 2004 
roku na stanowisku dyrektora finanso-
wego w chwili „przerodzenia”, polega-
jącego na przejściu firmy kierowanej 
wyłącznie przez jej właścicieli, na firmę 
kierowaną również przez zewnętrznych 
menedżerów. Udoskonalaliśmy control-
ling, reporting i planowanie. Zapewniali-
śmy finansowanie rozwoju firmy.

W 2008 roku właściciele postanowili 
zmniejszyć liczbę zewnętrznych mene-
dżerów w kierownictwie firmy, a mnie 
zaproponowano dodatkowe stanowisko 
kontroli produkcji.

Po tym, jak pan Drahoš został w 2009 
roku jedynym właścicielem drukar-
ni, otrzymałem od niego propozycję 
kierowania działem handlowym. Było to 

31 milionów rocznie. W ciągu ostatnich 
9 lat rozwój firmy wynosi średnio 45 
milionów rocznie, co oznacza o 50% 
szybszy rozwój niż w przeszłości.

Przez okres mojej działalności pozna-
łem w FINIDRze wielu wspaniałych 
współpracowników i bardzo doceniam 
obecność właściciela w codziennym 
prowadzeniu firmy, ponieważ może-
my szybko i elastycznie reagować na 
wszystkie sytuacje, co w dużych firmach 
nie jest możliwe. To również jeden 
z powodów, dla których rozpocząłem 
w FINIDRze pracę.

Bardzo doceniam możliwość samore-
alizacji, pracy z kolegami, przyjemnego 
środowiska pracy. Cieszy mnie również 
to, że nasza firma poczuwa się do odpo-
wiedzialności za środowisko - wszystkie 
książki są produkowane z wykorzy-
staniem „zielonej energii”, obniżamy 
emitowanie dwutlenku węgla i doceniam 
też rewizję wartości firmowych, bowiem 
wierzę, że nie tylko fachowość czyni fir-
mę mocniejszą i bardziej konkurencyjną, 
ale także jej „postawa moralna“.

sobie wyobrażałem. Żadnych dużych 
komputerów, na których naciśniesz 
przycisk PRINT i wyjedzie wydrukowany 
arkusz. Były za to duże maszyny rota-
cyjne, w których przejeżdża akiś rodzaj 
papieru między rolkami, tu jest perfor-
macja czy perforacja, noże do cięcia, coś 
jest drukowane na dwa złamy, coś na trzy.

Powtarzam sobie nieustannie: „Wspania-
le, to się nazywa wyzwanie”. Widocznie 
wszyscy zauważyli, że jestem nerwowy 
i przestraszony, więc pan Novák odwraca 
się do mnie i mówi: „Nie musisz się bać, 
nauczysz się wszystkiego, na początku 
musisz wiedzieć, w którą stronę masz 
dokręcić śrubę”. Aby ustąpiło nerwo-
we napięcie, westchnąłem głośno, ale 
w mojej głowie w kółko pojawiało się 
pytanie: „Śrubę dokręcam w prawo lub 
w lewo”?

Mój pierwszy dzień pracy w drukar-
ni FINIDR oficjalnie rozpoczął się 
19. 2. 2004 roku.
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dla mnie chyba największe wyzwanie, 
a ze strony pana Drahoša wyraz dużej 
odwagi i zaufania w moje zdolności, 
ponieważ nigdy wcześniej nie zajmowa-
łem się handlem. Było wtedy co zmie-
niać. W pierwszym roku mieliśmy nawet 
mniejsze przychody, ponieważ przesta-
liśmy pracować z klientami nie uzysku-
jącymi dochodów i niepłacącymi, jednak 
ogólna rentowność firmy wzrosła.

W nadchodzących latach nie znaliśmy 
nic innego oprócz wzrostu. Próbowałem 
wprowadzać różne 
struktury organizacyjne w ramach 
działu handlowego, zmieniałem zakres 
obowiązków, z zespołem przedstawi-
cieli handlowych zdobywaliśmy nowe 
rynki i rozwijali te istniejące. W dużej 
mierze zmieniliśmy nasze podejście do 
klientów i skierowaliśmy swoją uwagę 
na rynek Europy Zachodniej. Jest on 
o wiele trudniejszy niż rynek krajowy, 
ale jeśli chcesz zbudować efektywną 
drukarnię na europejskim poziomie, 
musisz odnieść sukces także na rynkach 
zagranicznych.

W ciągu pierwszych 16 lat istnienia 
firmy poziom rozwoju średnio wynosił 

podstawie których na pewno wybiorę 
sobie pracę.

Po około 2 tygodniach, kiedy ani jedna 
firma nie zadzwoniła, zacząłem się 
zastanawiać, gdzie popełniłem błąd. 
Wziąłem swoje CV do ręki i sprawdza-
łem, czy gdzieś nie popełniłem błędu. Po 
przeczytaniu CV (około 5 razy) stwier-
dziłem, że napisałem pierwszorzędną 
ocenę doskonałego pracownika. Jedyne, 
o czym zapomniałem, był mały szczegół: 
„nie ma w nim na mnie żadnego kontak-
tu”. I co dalej?

Kiedy się zastanawiałem, że znowu będę 
musiał obejść wszystkie firmy, przybie-
gła sąsiadka mówiąc, że dzwoniła do 
niej jakaś pani z sekretariatu FINIDRa 
z informacją, że są zainteresowani moją 
osobą. W tym momencie poczułem ulgę: 
„Czy to los?“

Firmę pokazał mi główny mistrz druku 
Zbyšek Novák. Wyglądało to inaczej, niż 

Miroslav Klos
dyrektor ds. ekonomii i handlu

Być częścią
historii
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15
W2003 roku ukończyłem studia 

w Technikum Elektronicznym 
i pojawiło się pytanie, co dalej?

Chyba wszyscy moi koledzy z klasy wie-
dzieli, gdzie będą kontynuowali studia. 
Ja również miałem wybrany kierunek, 
jednak nie była to uczelnia, ale życie na 
wysokim poziomie.

Czego można sobie życzyć w takim wie-
ku: wygodną, spokojną pracę – najwyżej 
37,5 godzin tygodniowo i worek pienię-
dzy. Byłem zarejestrowany w urzędzie 
pracy przez 8 miesięcy, zanim przewar-
tościowałem i zmieniłem swoje wymogi 
w jedno, mianowicie znaleźć pracę. Na-
pisałem swoje CV, skopiowałem 20 razy, 
w razie że ktoś byłby mną bardzo 
zainteresowany, i zacząłem objeżdżać 
firmy. Po dwóch męczących dniach, kiedy 
odwiedziłem wszystkie firmy w okolicy, 
wypełniłem wiele dalszych formularzy 
i oddałem wszystkie kopie CV, usiadłem 
w domu na sofie i czekałem na „nie-
ustające połączenia” telefoniczne, na 

Rostislav Bajtek
technik ds. procesu

Życie, kierunek, 
doświadczenie
i cel



Zostałem przydzielony do działu druku 
rotacyjnego. Przywieziono tutaj nową 
maszynę rotacyjną FORTA, której obsługi 
miał mnie uczyć Michal Lokajíček. Po 
moim pierwszym pytaniu zdał sobie 
chyba sprawę, że nie mam pojęcia o tej 
dziedzinie i nie pójdzie mu ze mną łatwo. 
Zaczął mi wyjaśniać, jak przebiega 
arkusz przez maszynę rotacyjną aż po 
złożeniu arkusza, a następnie zapytał, 
czy wszystko zrozumiałem. Moja odpo-
wiedź była krótka: „NIE, nie wiem, o co 
chodzi, czy mógłbyś to proszę powtórzyć 
jeszcze raz?”

Zrozumiał i dalsze wyjaśnianie odbywało 
się w sensie: „to działa tak, to drukuje, 
to składa, pakuje, wyśle i sprzeda”.

Kontynuacją tego była nauka obsługi 
danej maszyny, gdzie zdałem sobie 
sprawę, że z niczego (czystego papieru) 
tworzę coś pięknego. Oczywiście w tego 
rodzaju pracy chciałem się dowiedzieć, 
w jaki sposób w ogóle powstaje obraz 
na powierzchni tej dziwnej formy, którą 
wkładam do maszyny. Zaraz po tym, 
po półrocznym spędzeniu przy maszy-
nie rotacyjnej ZIRKON FORT, zostałem 
przesunięty na montaż, a następnie na 
kopiarnię, gdzie uczyłem się, jak naświe-
tlać płyty drukujące.

Na tym stanowisku spędziłem 4-5 mie-
sięcy, zanim wpadło mi do głowy 
zapytać, kto tu wozi papier do drukowa-
nia. I stało się, w następnym tygodniu 
przywoziłem role do maszyn drukar-
skich, zbierałem torebki drukarskie, 
zapisywałem i rozdzielałem do pudeł, 
które odnosiliśmy na strych, żeby móc je 
później znaleźć. Przy tej pracy zauwa-
żyłem maszynę, która wolno drgała 
i wytłaczała coś na papierze.

Buch, prask, i Petr Nekoranec już mnie 
uczył obsługi maszyny do tłoczenia, 
przy której zmiana mi się niesamowicie 
ciągnęła, i dzięki temu miałem czas 
zerkać za róg, gdzie znajdował się mały 
ADAST Romayor 315, na której druko-
wała Hanka Štáblová. No i de facto za 
niedługo zerkałem za róg, ale ze stano-
wiska drukarza na maszynie drukarskiej 
Romayor. Tutaj spędziłem jeden czy dwa 
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lata, zanim pojawiła się w drukarni mała 
maszyna Heidelberg QM 46-2 Quickma-
ster, na której kontynuowaliśmy tę samą 
produkcję, co na Romayor. To znaczy 
wszystkie wyklejki obwoluty, czasami 
dodatki. De facto, można powiedzieć 
prostsza praca, która stopniowo przy-
gotowała mnie do przeniesienia do innej 
maszyny, przy której później pracowa-
łem.

I tutaj zaczyna się moja historia druka-
rza na płaskiej maszynie z bezgranicznie 
czystą miłością do maszyn drukarskich 
Heidelberg. Wtedy zrozumiałem, że 
praca drukarza polega nie tylko na naci-
skaniu zielonego i czerwonego przycisku 
START i STOP, ale chodzi o umiejęt-
ność pracy z przenoszeniem kolorów, 
poprawnym ustawieniem maszyny, 
regulacją i stosunkiem kolor / woda.

Na maszynie SM102-2-P (starsza H1) 
szkolił mnie wtedy jeden ze zręcznych 
i sprawnych drukarzy Lubomir Mazur, 
który jako pierwszy zapoznał mnie 
z funkcjami maszyny, poszczególnymi 
krokami przygotowania i prostą wiedzą 
o drukowaniu.

„Maszyna H1”, słowo to wychodzi z mo-
ich ust z niemałą pokorą i podziękowa-
niem. Wszystko, czego nauczysz się na 
tej maszynie, wykorzystasz później na 
dzisiejszych automatycznych kolosach 
drukarskich. To jak pierwsza jazda na 
rowerze, kiedy musisz znać przepisy 
drogowe, znaki drogowe i omijać nierów-
ności na drodze. Kiedy rozmiar środka 
transportu pozwoli ci manewrować 
nawet w uliczkach, gdzie samochody nie 
mogą już wjechać, lub nie poradzą sobie 

z terenem. To, czego nauczysz się na tej 
maszynie, towarzyszy ci podczas druko-
wania na innych i nowszych maszynach. 
Im lepiej poznasz duszę i serce starszej 
maszyny Heidelberga, tym większy 
i bliższy kontakt nawiążesz z nowszymi, 
bardziej zautomatyzowanymi maszyna-
mi.

Po dwóch latach pracy na maszynie 
drukarskiej H1 i kilku pokonanych re-
kordach w ilości przygotowań do zmiany 
i spełnionych norm na tej maszynie, 
zapoznałem się z instruktorem z ze-
wnątrz, Zdenkiem Kudláčkiem, który 
swoją wiedzą de facto obudził we mnie 
małego chłopca, który poznaje świat 
i chce go poznać z wszystkich stron. Od 
tego czasu w wolnym czasie zajmowa-
łem się nie tylko zdobywaniem informa-
cji o drukowaniu, ale podczas czynności 

serwisowych serwisantów Heilberga 
plątałem im się pod nogami i swoimi 
nieustannymi pytaniami doprowadzałem 
ich do szału. Ale jak mówiła zawsze moja 
mama: „Jeśli nie wiesz, zapytaj” i tata 
dorzucał: „Może przez pierwsze pięć 
minut będziesz uważany za matoła, ale 
lepsze to, niż nie pytać i być matołem 
przez całe życie”, więc pytałem, pytałem 
i pytałem.

Z nabytą wiedzą i po spędzeniu na 
jednym miejscu już tak długiego czasu 
zacząłem się zastanawiać „mógłbym 
pójść na większą maszynę”. Oczywiście, 
myśl ta została również głośno wyrażo-
na, kiedy przypadkowo przechodził koło 
mnie główny mistrz, ale wtedy odparł, że 
nie jestem wystarczająco przygotowany, 
bo na innych maszynach drukarskich 

„Każda książka, czasopismo, dodatek czy zwykła
gazeta, niosą ze sobą nie tylko interpretację i opis
autora, ale także fragment duszy drukarza, która
jest wdrukowana i przeniesiona niewielką ilością
koloru na papier.“  
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pracują wyszkoleni drukarze. Więc co mi 
pozostało, albo poczekam, ale nie wiem, 
jak długo, albo pójdę na studia. Zapadła 
decyzja, idę na studia poligrafii do Pragi.

I w ciągu sześciu miesięcy zostałem 
przeniesiony do pracy przy maszynie 
drukującej H2, gdzie w końcu poznałem 
piękno druku jednoczesnego kolorów 
CMYK. Od tego czasu już „widziałem 
kolorowo”.

Okazję pracować na najlepszej maszynie 
zakładu Heidelberg XL106-8-P 15k, na-
zywanej przez nas XL2, otrzymali czterej 
drukarze, a ja byłem niezmiernie pod-
ekscytowany tym, że mogłem być wśród 
nich. Tyle nowych funkcji, tak szybka wy-
miana i prędkość maszyny - 15 000 ar-
kuszy na godzinę, to się nazywa wyzwa-
nie. Szkolenie przebiegało w obecności 
Z. Kudláčka, który podczas szkolenia 
uzyskiwał informacje, które od razu nam 
przekazywał. Były to wspólne zmagania, 
ponieważ maszyna ta została zainsta-
lowana w firmie jako pierwsza w Cze-
chach. Drukowanie na niej było dla mnie 

najdalej i traktuj innych tak, jak ty 
chciałbyś, żeby cię traktowano.” 

Teraz siedzę w domu przed komputerem 
i piszę ten artykuł do specjalnego wy-
dania, które powinno się ukazać z okazji 
25-lecia FINIDRa. W głębi duszy wiem, 
że ja też świętuję, wprawdzie 15 lat, ale 
w drukarni, która zafascynowała mnie 
swoją produkcją i potrafiła we mnie 
wzbudzić entuzjazm dla każdej dobrze 
wykonanej pracy. W drukarni, która roz-
paliła we mnie iskrę nadziei, że z osoby, 
która nie miała pojęcia o drukowaniu, 
potrafiła stworzyć dobrego drukarza, 
introligatora, mistrza i kierownika.

To nie tylko firma, której zależy na 
zdobyciu wykształcenia, ale firma, która 
czasami potrafi „nadepnąć obok” tylko 
dlatego, by odkryć osobę, która chce 
i która wierzy, że potrafi poruszać ziemią 
za pomocą prostego kija. Dlatego życzę 
FINIDRowi wiele dalszych lat rozwoju 
i pomyślności, i aby ludzi, którzy chcą, 
było coraz więcej.

zaszczytem. W następnym roku zaku-
piono drugą maszynę drukującą XL106 
(XL1), która drukowała z wydajnością 18 
000 arkuszy na godzinę, a w kolejnym 
roku czekało mnie szkolenie na maszy-
nie XL106-5+L (H6) – pierwsza maszyna 
z lakierem dyspersyjnym. W ciągu trzech 
lat starałem się opanować jak najwięcej 
informacji o tych maszynach. Kiedy to 
sobie teraz przypominam, były to lata, 
kiedy zaczęło mi ubywać włosów na gło-
wie, co oznaczało, że z nabywaną wiedzą 
wypychałem korzenie moich włosów.

Na przełomie lat 2014/2015 zwrócił się 
do mnie główny mistrz, David Fronczek, 
ze sprawą objęcia stanowiska technika 
ds. druku. 

Technikiem jestem już czwarty rok i mu-
szę powiedzieć, że jest wiele wyzwań, 
które nie tylko wypełnią każdy dzień 
pracy i wolny dzień, ale które po ich 
spełnieniu napełniają mnie satysfakcją 
i przyjemnym odurzeniem pracą, którą 
wykonałem. Zawsze kieruję się radami 
moich rodziców: „Z prawdą zajdziesz 
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Moja historia z FINIDRem zaczęła 

się przed 15 laty. To historia 
niezwykle interesującej i trudnej 

pracy w czasie rozwoju największej dru-
karni książek w Czechach, przeplatana 
wieloma ciekawymi, poważnymi jak też 
zabawnymi przygodami. Niektóre z nich 
utkwiły głęboko w mojej pamięci i trze-
ma z nich chcę się z Wami podzielić.

Przygoda pierwsza: 
Do dziś pamiętam, kiedy dowiedziałem 
się, że drukarnia szuka mężczyzny, który 
zna języki obce. Nie wiedziałem, na jakie 
stanowisko, jaka praca, na jakich warun-
kach, ale ponieważ mój były pracodawca 
zaczął mieć kłopoty finansowe, postano-
wiłem spróbować.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej 
rozmawiałem z korpulentną dama (byłą 
współwłaścicielką, panią Součkovą) 
i dwumetrowym panem (właścicielem, 
Jarkiem Drahošem), którzy pytali mnie 
m.in., jak sobie z tymi językami obcy-
mi radzę. Bez tortur przyznałem, że 
umiem dobrze po niemiecku, ponieważ 
wielokrotnie tłumaczyłem ustnie, uczę 
się angielskiego, a po polsku się łatwo 
dogadam. Po kilku zdaniach w języku 
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polskim powiedzieli mi, że przede mną 
była jeszcze jedna kandydatka, która 
zapytana o polski chętnie przełączyła na 
gwarę „po naszymu” i przy niej pozosta-
ła do końca rozmowy. Nie umiała mówić 
porządnie nawet po czesku

Tak więc dostałem to miejsce. Sta-
nowisko asystenta pana Drahoša. Do 
moich obowiązków zaczęło stopniowo 
należeć wszystko to, czego nikt inny nie 
robił. Takie drobnostki, jak np. sprzedaż 
nieruchomości po zamkniętej drukarni 
w Vimperku czy przygotowywanie ob-
chodów 10-lecia założenia FINIDRa. Lub 
prowadzenie ekskursji dla dzieci i wizyt 
po dziale produkcji.

Przygoda druga:
Pamiętam, kiedy po raz pierwszy 
prowadziłem gości rozmawiających po 
niemiecku, z dumą pokazywałem nasze 
maszyny i urządzenia i wyjaśniałem, co 
wszystko umiemy produkować. A kiedy
goście zapytali, jakiego rodzaju oprawy 
potrafimy produkować, od razu sobie 
przypomniałem, że kilka dni temu
uczyłem się w introligatorni nazw po-
szczególnych rodzajów opraw i z dumą 
odpowiedziałem: „V1 machen wir nicht, 

aber V2 ja“ (tłumaczenie: „V1 nie robimy, 
ale V2 tak“). Dopiero, gdy wypowiedzia-
łem te słowa a nasz niemiecki kolega za-
czął się śmiać, zdałem sobie sprawę, że 
w taki sposób armia niemiecka podczas 
II wojny światowej oznaczała rakiety, 
którymi bombardowała Wielką Brytanię.  

Przygoda trzecia: 
Moja praca obejmowała również po-
dróże, tłumaczenia ustne, zwiedzanie 
i testowanie różnych urządzeń technicz-
nych. Jedna z podróży wiodła do Izraela 
na zaproszenie HP, która przedstawiała 
swoje maszyny Indigo do druku cyfro-
wego. Nie miałem nawet pojęcia, jak 
interesująca i pełna przygód będzie ta 
podróż.

Wieczorem przed odlotem, który miał 
się odbyć następnego dnia o 7:00 rano 
z Katowic, chciałem sprawdzić w sieci 
terminale transferowe w Frankfurcie, 
i nagle dowiedziałem się, że lot Katowice 
- Frankfurt został odwołany. Na począt-
ku myślałem, że to pomyłka, przecież 
przeszedłem przez odprawę i nikt mi 
nic nie mówił. Jednak rozmowa z lotni-
skiem potwierdziła mi tę nieprzyjemną 
wiadomość.

Tomáš Roman
były specjalista ds. wyboru

nowych technologii

Jak leciałem 
do Izraela
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Kolejnej półtorej godziny próbowałem 
dodzwonić się do linii lotniczych LOT, ale 
bez powodzenia.

Postanowiłem pójść spać a rano poje-
chać na lotnisko, gdzie będę stanowczo 
nalegał, żeby ktoś dowiózł mnie do 
Tel Awiwu. Spokojnie się położyłem 
i zasnąłem. Obudziłem się około wpół 
do drugiej rano, spojrzałem na komórkę 
i stwierdziłem, że mam nieodebrane 
połączenie z Polski. Wykręciłem numer 
do infolinii linii lotniczych i, ku mojemu 
zaskoczeniu, dodzwoniłem się. Pani po 
drugiej stronie słuchawki wyjaśniłem 
sytuację, a ta rozpoczęła szukać różnych 
opcji. Za dziesięć minut powiedziała mi, 
że ma dla mnie rozwiązanie. Nie polecę 
o 7:00 z Katowic, ale o 6:00 z Krakowa, 
i nie przez Frankfurt, ale przez Warsza-
wę z międzylądowaniem w Poznaniu.

Szybkie spojrzenie na zegar (jest 2:30 
rano) i mówię, że się zgadzam, spako-
wałem się, skoczyłem do samochodu 
i wyruszyłem. Na dworze zaczęło trochę 
padać, a ja na zakręcie przed przejściem 
granicznym w Kocobędzu wpadłem 
w poślizg i nagle samochód wisiał pod-
woziem na krawężniku między dwoma
słupami. Samochód się huśtał w lewo 
i w prawo. „Nigdzie nie lecisz”, prze-
leciało mi przez myśl. W jakiś sposób 
udało mi się dostać samochód z powro-
tem na jezdnię, a po sprawdzeniu pod la-
tarnią z ulgą stwierdziłem, że samochód 
jest w porządku i mogę kontynuować 
jazdę na lotnisko do Krakowa. Dobie-
głem na trzy minuty przed zamknięciem 
bramki wejścia na pokład. „Teraz już 
wszystko pójdzie gładko, pomyślałem. 
Niestety nie poszło. To znaczy lot War-
szawy był jeszcze spoko.

W Warszawie miałem cztery godziny 
czasu, tak więc stwierdzałem, jakim 
samolotem polecę dalej. To była duża 
maszyna dla 400 osób. Zacząłem być 
trochę nerwowy przy wejściu na pokład, 
ponieważ przy bramce oprócz mnie 

wiedzieli, o co chodzi, w wesołej atmos-
ferze odpiąłem pas i ruszyłem do przodu 
samolotu. Stewardesa, powiedziała, że 
pilot chce ze mną rozmawiać. 
Otworzyły się drzwi kabiny, pilot się 
wychylił i zapytał po angielsku: „Czy to 
Pan, zgubił portfel?“ „Tak, ale może Pan 
ze mną mówić po polsku“, odpowiedzia-
łem również po angielsku. „Ale Pan nie 
jest Polakiem?“ „Nie jestem, ale umiem 
po polsku”. „No to wejdź Pan“, zapro-
sił mnie do kabiny, zamówiłem kawę 
i następną godzinę spędziłem prowadząc 
miłą rozmowę obserwowałem pracę 
pilotów. Naprawdę mordęga. Czasami
zmienili stację w radiu i pilnowali auto-
pilota. Tak mimochodem powiedział, że 
portfel na lotnisku znaleźli. Nigdy jednak 
do mnie nie dotarł.

Konferencja HP była świetna, pełna
informacji technicznych, z wizytą 
fabryki do produkcji maszyn i kolorów, 
wycieczką do kilku drukarni i zwiedza-
niem Jeruzalemu. Wszystko wepchane 
do trzech pełnych dni. Ostatni wieczór 
przed odlotem (planowanym o 5: 00 rano 
następnego dnia) zaczęliśmy otrzymy-
wać informacje, że w Islandii wybuchł
wulkan i że międzykontynentalne loty
są ograniczone. Uczestnicy konferen-
cji z USA i Kanady zaczęli być dosyć 
nerwowi podczas kolacji i wciąż gdzieś 
telefonowali. Ja byłem spokojny, Czechy 
i Niemcy są na szczęście w Europie. Nie 
będzie problemu. 

Po wspaniałej kolacji spakowałem 
rzeczy i o 1: 00 rano wyruszyłem na 
lotnisko. Na tablicy lotów upewniłem się, 
czy nasz lot do Frankfurtu jest prawidło-
wy. zaplanowany. Po odbyciu dokładnej 
kontroli bezpieczeństwa znowu spojrza-
łem na tablicę a przy moim locie pisało 
- OPÓŹNIONY. Tylko nie to, pomyślałem, 
wystarczy, że podróż tutaj była bardzo 
ciekawa, a teraz jeszcze będą kłopo-
ty w drodze powrotnej. Czekanie się 
wlekło, informacji, czy polecimy, nikt 
nie miał. Dopiero po kolejnych sze-

czekało jeszcze dwóch innych podróżu-
jących. Ale stewardesa zapewniła nas, 
że na pokład wejdzie kolejne 397 
pielgrzymów podczas międzylądowa-
nia w Poznaniu. I pierwszą część lotu 
mogliśmy spędzić w I klasie! Kiedy po 
wejściu na pokład dałem swój plecak 
do schowka nad głową i automatycz-
nie sprawdzałem kieszenie: komór-
kę - mam, woreczek z dokumentami 
i kartami - mam, portfel z gotówką - NIE 
MAM!!! Samolot kołował na pas startowy 
i zacząłem gorączkowo przeszukiwać 
kieszenie, wyjmować plecak ze schowka 
i zaglądać pod siedzenie, na którym sie-
działem. W tym momencie zdałem sobie 
sprawę, że portfel z pewnością wyśliznął 
mi się z kieszeni, kiedy odpoczywałem 
w hali lotniskowej.

Kiedy stewardesa mnie zobaczyła, jak 
szukam czegoś nerwowo, stanowczo 
mnie poprosiła abym usiadł i pocze-
kał, nim samolot wystartuje, a później 
mogę szukać dalej. Nic więcej mi nie 
pozostało. Pocieszałem się, że chodzi 
tylko o gotówkę i karty, a dokumenty na 
szczęście mam. Po osiągnięciu wyso-
kości lotu jeszcze raz wyjaśniłem całą 
sytuację stewardesie, a ta odpowiedzia-
ła, że poprosi pilota, żeby zadzwonił na 
lotnisko, czy nie znaleziono portfela. 
Przynajmniej zaproponowała mi smacz-
ny posiłek przeznaczony dla pasażerów 
pierwszej klasy.

Podczas międzylądowania w Poznaniu 
na pokład wtargnęło 397 podekscytowa-
nych pielgrzymów, którzy podróżowali 
do Ziemi Świętej. Przesiadłem się na 
swoje miejsce na końcu samolotu do 50. 
rzędu. Pielgrzymi opowiadali, śpiewali 
i chcieli się dowiedzieć, czy też z nimi 
pojadę na pielgrzymkę. To był naprawdę 
wesoły lot. Może w połowie lotu nad Mo-
rzem Śródziemnym z głośnika usłysza-
łem komunikat po angielsku: „Prosimy 
pana Romana, żeby przyszedł do przodu 
za stewardesą.“ Przy oklaskach pozo-
stałych pasażerów, którzy wprawdzie nie 



ściu godzinach zabrzmiał komunikat: 
„Podróżujących do Frankfurtu prosimy 
o przybycie do bramki.” 

„Hura, lecimy”, ucieszyłem się.Siedzia-
łem wygodnie w samolocie i zasnąłem, 
przecież całej poprzedniej nocy
nie spałem. Po przebudzeniu na ekranie 
przede mną świeciło miejsce docelowe 
Monachium. Lot został przekierowany. 
Lotnisko w Frankfurcie nie przyjmowa-
ło już żadnych lotów. Wylądowaliśmy 
w Monachium a ja przecisnąłem się do 
hali lotniska. Na lotnisku huczało jak 
w ulu a przy wszystkich stoiskach spó-
łek lotniczych były takie kolejki, jakby 
rozdawali coś za darmo. Wystarczyło 
poczekać trzy kwadranse i byłem przy 
bramce Lufthansy, gdzie wyjaśniłem że 
miałem lecieć do Frankfurtu, a potem 
kontynuować do Krakowa, i poprosiłem, 
niech dostaną mnie jakoś do Krakowa. 
„Nie lecimy do Krakowa”, brzmiała od-
powiedź. „To niech mnie Pan zabierze do 
Katowic”. „Do Katowic też nie lecimy”.
„Więc przynajmniej do Pragi lub Wied-
nia”, odrzekłem. „Nawet tam już nie 
lecimy”. „To gdzie jeszcze latacie?”, 
zapytałem. „Donikąd, lotnisko jest dla 
odlotów zamknięte.“ „Nie mógł Pan od 
razu powiedzieć? I co ja mam robić?”
„Cóż, może pan przenocować w hotelu 
i czekać, kiedy ruch lotniczy ponow-
nie się wznowi, lub na przykład jechać 
pociągiem. Dworzec kolejowy jest piętro 
niżej.”

„Przecież nie będę tu kisnąć przez 
weekend”, pomyślałem i wyruszyłem 
w kierunku dworca znajdującego się 
w suterenie hali lotniskowej. Podróż po-
ciągiem też jest fajna. Patrząc jednak  na 
kasy, uśmiech na moich ustach zamarł.
 Za wszystkimi wiła się kolejka gdzieś za
odległy róg i nawet za nim nie widziałem
jej końca. Pociągiem się chyba nie da. 
Odwróciłem się. Za mną była księgarnia. 
A w księgarni są przecież mapy! Przy-
pomniałem sobie młode lata, szybko 
wbiegłem do środka, kupiłem mapę Nie-
miec i wyruszyłem na autostop. Jednak 
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w pierwszym rzędzie musiałem dostać 
się z lotniska do najbliższej autostrady 
w kierunku Rozvadova. Zdecydowałem 
się jednak na TAKSÓWKĘ.

Kawałek za terminalem opierał się 
o swój samochód znudzony taksówkarz, 
więc zapytałem, czy jest wolny. Zapytał 
w zamian dokąd jadę. Kiedy powiedzia-
łem, że do Pragi, jego oczy się rozjaśniły, 
a na jego twarzy popojawił się pojawił 
się szeroki uśmiech. Ale tylko na 
chwilę, zanim mu wyjaśniłem, że muszę 
się dostać tylko jakieś 15 km na stację 
benzynową przy wjeździe na autostradę. 
Na autostradzie był korek i samochody 
wolno sunęły w przód. Stanąłem na 
wyjeździe ze stacji benzynowej i zaczął 
pisać na kartce papieru REGENSBURG.
Jeszcze nawet nie zdążyłem dopisać, 
kiedy z jednego samochodu na autostra-
dzie ktoś woła po niemiecku: „Dokąd 
jedziesz?” „Do Regensburga, a potem do 
Pragi - odpowiedziałem chyba dwudzie-
stolatkowi w starym Renaulcie.
„Jadę do Norymbergi, ale kilka kilo-
metrów mogę cię podwieźć. I tak za 
parę minut siedziałem w samochodzie 
i mknąłem z prędkością auta wyścigo-
wego po autostradzie w korku i gawędzi-
łem z niemieckim młodzieńcem. Nagle 
w radiu usłyszałem: „Na autostradzie 
z Monachium do Norymbergii jest 
20 km korek.“ Spojrzałem na kierowcę 
i zapytałem: „Nie jest szybciej do domu 
przez Regensburg? Niby to dalej, ale 
bez korków. „Ja, ja”, odrzekł i zaczął się 
rozglądać, jak dostać się z autostrady. 
Najbliższy zjazd był kilka kilometrów 
stąd… Po kilku minutach zobaczył rów-
noległą biegnącą polną drogę i miejsce 
bez barier. I już jechał przez trawę i rów 
precz z autostrady. Przejechaliśmy kilka 
wiosek i wjechali na autostradę w kie-
runku Regensburga. I zacząłem myśleć, 
co dalej. Był kwiecień późne popołu-
dnie, powoli zaczęło się ściemniać. To 
nie był najlepszy czas na. autostop. 
Nagle zobaczyłem przed nami mały 
samochód osobowy z brneńską tablicą 
rejestracyjną, w którym były tylko dwie 

starsze osoby. Ale jak im przy prędkości 
130 km dać znać, że potrzebuję zabrać 
się w kierunku Pragi? Mój mózg, który 
nie spał od ponad 36 godzin, zaczął 
pracować na pełne obroty, a ja na kartce 
papieru napisałem „Praga“ z zamiarem 
wyprzedzenia ich samochodu i wysta-
wienia kartki przez okno. przy prędkości 
130 km/godz. Zamiast okna otworzyłem 
drzwi. Kierowca za mną przestraszył się 
na tyle, że o mało się nie rozbił. Szybko
zamknąłem drzwi i przyłożyłem papier 
do szyby. Kierowca sąsiedniego samo-
chodu skinął głową i po kilku kilome-
trach skręciliśmy na małe miejsce 
odpoczynku. Małżonkowie skinęli na 
moją prośbę o podwiezienie mnie przy-
najmniej do Pragi, dokąd już zmierzała 
samochodem moja wspaniała żona.
Pan spojrzał na moje walizki i powie-
dział, że ze mną problemu nie ma, ale 
z moim bagażem tak. Od razu zrozumia-
łem. Na tylnym siedzeniu spała ich
nastoletnia córka a bagażnik samocho-
du był pełny. Nie było innego wyboru, 
jak wziąć walizkę na kolana, położyć 
plecak pod nogi i poskładany na tylnym 
siedzeniu samochodu Kia Ceed wyru-
szyć w kierunku Pragi. Reszta drogi 
przebiegła całkiem spokojnie. Rodzinkę 
zaprosiłem za Pragą na hamburgera do 
McDonalda, a następnie przesiadłem się 
do samochodu żony i kolegi, którzy po 
mnie przyjechali. Podróż była naprawdę 
z przygodami, niemniej dotarłem z Izra-
ela do domu znacznie szybciej niż jeden 
z naszych kolegów, który z powodu wul-
kanu Eyjafjallajökull utknął z dostawcą 
papieru w Hiszpanii.

 W FINIDRze krok po kroku zmieniałem
stanowiska - od asystenta dyrektora 
przez kierownika ds. utrzymania i ser-
wisu aż po stanowisko specjalisty ds. 
wyboru nowych technologii i wsparcia 
produkcji i konserwacji. Robiłem prawie 
wszystko. I nigdy nie było to nudne. 
Jestem wdzięczny za to, że mogłem stać 
się częścią największego producenta
producenta książek w Europie.
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Moje pierwsze doświadczenie 
w FINIDRze miało miejsce 17 lat 
temu, kiedy rozpocząłem pracę 

sezonową. Drukarnia wcale nie była tak 
duża jak dzisiaj, a ja nie miałem pojęcia, 
że w przyszłości będzie to moja stała 
praca.

W 2005 roku byłem zatrudniony na stałe 
na stanowisku operatora maszyn intro-
ligatorskich. Jako wyszkolony kucharz, 
który głównie gotował obiady i desery 
w Trzyńcu w restauracji Čarodějky, nie 
miałem o produkcji nawet najmniej-
szego pojęcia i wszystko było dla mnie 
zupełnie nowe. Zacząłem na trójnożu 
Wohlenberg, w dwa lata później prze-
niosłem się na nowy trójnóż Kolbus, 

a w następnym roku stanąłem przed 
wyzwaniem bycia operatorem tej nowej 
linii.

Zawsze lubiłem nowe rzeczy, więc w ko-
lejnych latach nauczyłem się pracować 
na różnych maszynach. Ucieszyło 
mnie, kiedy w 2014 roku otrzymałem 
od Tomáša Romana propozycję uczest-
niczenia w wyborze nowego trójnoża. 
Wspólnie odwiedziliśmy trzech głów-
nych producentów, mianowicie Müller 
Martini, Kolbus i Wohlenberg. W sa-
mochodzie mieliśmy walizkę pełną 
książek o różnych formatach i szeroko-
ściach, również tych problematycznych, 
i z żadnym producentem żeśmy się nie 
patyczkowali.

Po wszystkich trudnych próbach i te-
stach wygrał na pełnej linii trójnóż firmy 
Müller Martini, i nawet dziś wiem, że nie 
mogliśmy wybrać lepiej. Maszyna się 
w praktyce bardzo sprawdziła i w krót-
kim odstępie czasu kupiliśmy następną.

W firmie istnieje wiele możliwości roz-
woju kariery zawodowej i również mnie 
zaproponowano kilka wyższych stano-
wisk. Pozostałem jednak wierny pracy 
z maszynami, która przynosi mi satys-
fakcję. Praca mnie jeszcze nie nudzi, 
ponieważ ciągle dzieje się coś nowego, 
technologia szybko się rozwija a ja mam 
okazję uczyć się czegoś nowego i zostać 
mistrzem w swojej dziedzinie.

14Być mistrzem
w swojej 
dziedzinie

Josef Lukšo
zespołowy operator
maszyn drukarskich



Światem zawładnął kryzys, naj- 
większy w ciągu ostatnich 80 lat. 
Wszędzie panuje wielka niepew-

ność i jest jasne, że tylko najlepsi prze-
trwają na dłuższą metę. Lekarstwem na 
to jest znalezienie sposobu na lepszą, 
szybszą i w dodatku znacznie jakość 
produkcji. 

Stawiamy na nowe technologie w poli-
grafii i introligatorstwie. W drukarstwie 
chodzi o udoskonalanie materiałów 
drukowanych, a w szczególności o wy-
kańczanie powierzchni. Introligatorstwo 
zaś dotyczyło przede wszystkim cięcia 
kształtów książek. W 2009 roku jedynym 
właścicielem drukarni został Jaroslav 
Drahoš. Aktywnie uczestniczymy w kam-
panii „Całe Czechy czytają dzieciom”, 
która zachęca dzieci do regularnego 
czytania. Wierzymy we wspieranie 
młodzieży. Wierzymy, że piękno czyta-
nego słowa rozwija pamięć i wyobraźnię, 
uczy myślenia i tworzy silną więź między 
rodzicem a dzieckiem. Wierzymy, że to 
wsparcie ma sens.

Rok 2009 zakończyliśmy firmową impre-
zą świąteczną zorganizowaną w KaSS 
Střelnice. Nadejście świąt Bożego 
Narodzenia obchodziło 230 pracow-
ników. Złotym gwoździem programu, 
oprócz doskonałego bankietu, był występ 
Mażoretek z miejscowości Horní Lhota. 
Te panie miały średnio 63 lata, ale mimo 
to, a może właśnie dlatego, wszyscy 
oglądali je z zapartym tchem.

Po zmianie struktury własności następu-
ją bardzo szybko dalsze zmiany. Roz-
poczęła się radykalna rewizja portfolia 
klienta. Zmiany dotyczyły głównie rynku 
krajowego. Wolne zdolności produkcyjne 
udało nam się bardzo szybko zapełnić 

cierpienie nie jest nam obojętne. Na 
początku roku każdy z nas mógł zaan-
gażować się w zbiórkę, która pomogła 
ofiarom niszczycielskiego trzęsienia 
ziemi na Haiti. Pracownicy zgromadzili 
łącznie 30 450 CZK, a drukarnia dodała 
kolejne 50 000 CZK. W sumie wysłali-
śmy na konto organizacji charytatywnej 
o.s. ADRA 80 450 CZK, które pomogły 
w zakupie artykułów spożywczych, szpi-
tala polowego, lekarstw, generatorów 
i innych niezbędnych rzeczy.

Nadal chcemy się rozwijać, chcemy 
również, by wiedziano o nas coraz 
więcej. Bierzemy udział w dla nas już 
tradycyjnych i bardzo ważnych targach 
książki o randze regionalnej i światowej. 
W ciągu roku odwiedziliśmy Londyn, 
Birmingham, Frankfurt, Szwajcarię, 
Wiedeń, Słowację czy Pragę na tradycyj-
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klientami o dobrej wiarygodności kre-
dytowej na rynkach Europy Zachodniej. 
Dzięki systematycznemu planowi akwi-
zycji udało nam się pozyskać za granicą 
nowych klientów o dobrej wiarygodności 
kredytowej. Weszliśmy na rynek francu-
ski, a odpowiedzi wydawców potwierdzi-
ły, że nasza decyzja była właściwa.
Potrzebny był także nowy image drukar-
ni. Nowe logo i materiały marketingowe 
przyczyniły się do znacznego zwiększe-
nia naszej widoczności, szczególnie na 
rynkach Europy Zachodniej, co znalazło 
odzwierciedlenie nie tylko we wzroście 
sprzedaży. Wraz z nowym logo nasz 
firmowy biuletyn otrzymał również 
nową twarz i powiększył liczbę stron 
od czterech do dwunastu. Pomimo 
wielkiej ilości pracy jesteśmy w stanie 
podnieść nasze myśli ponad codzienne 
troski i wspólnie pomagać tym, których 

2009–2014Jesteśmy europejskim graczem 
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nych Book World. Rok 2011 jest jak dotąd 
najbardziej udanym rokiem w historii 
firmy. Był to dla nas kolejny rok wzrostu 
wydajności, kiedy wyprodukowaliśmy 
o ponad 23% więcej książek w porówna-
niu z rokiem ubiegłym. Ten wzrost był 
realizowany głównie w kluczowych tery-
toriach zagranicznych (Niemcy, Francja, 
Słowacja i Wielka Brytania). Wielkość 
eksportu w roku 2011 wynosiła około 
75% całkowitych przychodów firmy.
Jesteśmy dumni z faktu, że nasze rze-
miosło kontynuuje dwustuletnią tradycję 
druku w naszym regionie. Naszym celem 
jest wzbudzić zainteresowanie młode-

otoczenie, tym, jak się zachowujemy. 
Dążymy do unaocznienia naszej dru-
karni. Nowo wprowadzony Kodeks Etyki 
jest jednym z narzędzi, które sprawiają, 
że zasady naszego działania i zacho-
wania są jasne dla wszystkich w naszej 
drukarni. Wierzymy, że na dłuższą metę 
opłaca się przestrzegać zasad moral-
nych, a to nie tylko w biznesie, ale także 
we wszystkich innych dziedzinach, w tym 
w życiu osobistym.

W grudniu zorganizowaliśmy również 
zerowy rocznik Zabawy Mikołajkowej 
dla dzieci, który zabawnie nazwaliśmy 
FINI-MIKU-ŠOU. Impreza tego typu była 
w naszej drukarni czymś nowym, jednak 
wkrótce stała się tradycją, która trwa po 
dziś dzień. Obecnie co roku uczestniczy 
w niej około 300 pracowników wraz ze 
swymi dziećmi.

Jesteśmy na rynku od prawie 17 lat 
i w tym czasie odeszło już kilkadziesiąt 
kobiet i mężczyzn z naszych szeregów na 
emeryturę. Pozostajemy jednak z nimi 
w kontakcie. Jesienią przywitaliśmy pra-
wie trzydziestu z powrotem w drukarni 
na towarzyskim spotkaniu z właścicie-
lem. Program obejmował zwiedzanie 
całego obiektu, co pozwoliło im na wła-
sne oczy zobaczyć, co się zmieniło od ich 
odejścia i wspólnie powspominać.

Osiągnęliśmy pełnoletniość! W ciągu 
ostatnich osiemnastu lat zamiłowanie do 
rzemiosła i pracowitość nas wszystkich 
uczyniły z drukarni wiodącego producen-
ta książek w twardej czy miękkiej opra-
wie w Europie. W ciągu swojego istnienia 
wydrukowaliśmy 50 000 tytułów książek 
i wyprodukowaliśmy 200 milionów pu-
blikacji. W tym roku założyliśmy również 
własne wewnętrzne centrum edukacyjne 
FINIDR Akademię. Jego celem jest roz-
wijanie umiejętności i wiedzy wszystkich 
naszych pracowników za pośrednictwem 
specjalistów bezpośrednio z praktyki. 
Celem jest, aby nowi i obecni pracowni-
cy znali procesy dokonujące się w całej 
firmie. Dzięki tej wzajemnej aktywności 
wzmocniono współpracę między po-
szczególnymi oddziałami.

go pokolenia w branży poligraficznej. 
Chcemy pokazać, jak zręczne są ręce 
wszystkich pracowników przy tworzeniu 
książki. W ciągu całego roku organizu-
jemy ekskursje uczniów szkół podsta-
wowych i średnich nie tylko z Czeskiego 
Cieszyna i okolic, ale także z zagranicy. 
W ciągu mniej więcej godziny uczniowie 
poznają historię naszej drukarni i uzy-
skują pełny obraz tworzenia książek.

Spędzamy jedną trzecią część naszego 
życia w pracy i wszyscy dbamy o warunki 
i miejsce, w którym mieszkamy i pracu-
jemy. Każdego dnia wpływamy na nasze 
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Wyjątkową i kluczową inwestycją w 2012 
roku jest instalacja nowej maszyny 
drukarskiej Heidelberg Speedmaster 
XL106-8-P. To inwestycja w maszynę dru-
karską, która jest absolutnym liderem na 
rynku. Dzięki tej inwestycji w zasadniczy 
sposób podniosła się wydajność i jakość 
produkcji. Jednocześnie inwestujemy 
w linię do zawieszania Kotbus BF 530, 
maszyny do produkcji twardych okła-
dek Kotbus DA-270, tłoczenia twardych 
okładek Kotbus PE 312, pakowarki palet 
Katlfass Universa 500 Servo, maszyny do 
cięcia papieru Roda Ideal-gandria 130 
i bigówki Petratto BatFold. Jest to olbrzy-
mia inwestycja, która jednak przenosi 
FINIDR na szczyt branży poligraficznej 
i pozwala konkurować z najlepszymi w tej 
branży.

Wyjątkowo nas ucieszyło, że w tym czasie 
uzyskaliśmy nagrodę „Najlepszy Wyko-
nawca Roku 2012” od holenderskiej firmy 
Reál Concept Group, z którą współpracu-
jemy od kilku lat. Wybór najlepszego do-
stawcy odbył się według kilku ocenianych 
wskaźników - szybkości ofert, jakości 
produktu, obsłudze klienta i wielu innych. 
Udało nam się pokonać konkurencyjne 
drukarnie z Holandii, Niemiec, Turcji, 
Chin, Polski itd., co było świetną nagrodą 
za naszą codzienną pracę.

O tym, że możemy się razem dobrze ba-
wić i spędzać czas poza pracą, świadczą 
niezliczone imprezy firmowe, w których 
uczestniczyliśmy w ciągu roku. Przypo-
mnijmy sobie, gdzie wszędzie się spoty-
kaliśmy: turniej w grę Kółko i krzyżyk, 
puszczanie latawców FINIDRAKIÁDA, 
karnawał z kreatywną twórczością wiel-
kanocną, przyjęcie świąteczne – Oldies 
Party , firmowa liga badmintona i bowlin-
gu, wycieczki turystyczne czy rowerowe, 
bajkowa niedziela z FINIDREM i tradycyj-
ne spotkanie byłych pracowników, którzy 
już przeszli na emeryturę.

Każdego dnia średnio 20 tytułów w kilku 
językach i w różnym wykonaniu podróżu-
je z naszej drukarni do różnych krajów. 
Średnio 60 000 książek dziennie trafia 
na świecie do naszych klientów i czy-
telników. Nasz zmodernizowany park 
maszynowy uzupełniliśmy o drugą, naj-
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z opisem we wszystkich pięciu językach, 
co jest uproszczonym widokiem naszej 
hali. Pokaże ono naszym obecnym i no-
wym klientom, jakie technologie mamy 
i jak wyglądają poszczególne maszyny.

Nieustannie pracujemy także nad popra-
wą jakości. Jako druga firma poligraficz-
na w Republice Czeskiej i 104. na świecie 
otrzymaliśmy certyfikat PSO (Process 
Standard Offset) od międzynarodowego 
autorytetu certyfikacji, szwajcarskiej 
firmy UGRA. Certyfikacja PSO jest jedną 
z najbardziej prestiżowych ocen bran-

Przyciąganie nowych klientów jest coraz 
bardziej złożone, a konkurencja jest moc-
na. Dlatego zdecydowaliśmy się nie tylko 
zainwestować w maszyny i edukację, ale 
także wydać część pieniędzy na nową 
promocję. W pierwszej kolejności zapre-
zentowaliśmy się na nowej stronie inter-
netowej i to w pięciu językach. Nakręci-
liśmy także 15 filmów z naszej drukarni 
w postaci krótkich ujęć poszczególnych 
maszyn oraz wideo z obrazkami o na-
szej drukarni, które prezentujemy nie 
tylko w Internecie, ale także na targach. 
Włączyliśmy również wideo do układu 3D 

żowych, a uzyskanie certyfikatu jest 
gwarancją najwyższej jakości naszych 
procesów produkcyjnych, od działu 
sprzedaży, przez studio prepress, CTP, 
aż po rzeczywiste drukowanie. Oprócz 
poprawności procesów skontrolowano 
również stosowane parametry i fachową 
wiedzę pracowników.

Czternasty rok działalności był dla naszej 
firmy bardzo trudny, ale również bardzo 
udany i to w wielu dziedzinach. W tym 
roku obchodzimy 20 lat od założenia 
drukarni, a równocześnie podnosimy wy-

wyższej jakości, ośmiokolorową maszynę 
drukarską Heidelberg XL106-8P 18k. Ta 
drukarka o wymiarach 106 x 75 cm może 
wyprodukować 18 000 dwustronnie dru-
kowanych arkuszy na godzinę. Maszyna 
jest maksymalnie zautomatyzowana, wy-
posażona w bezpośredni pomiar koloru 
podczas drukowania, pełną komunikację 
z działem przygotowania do druku. Po-
trafi również dokonać niezwykle szybkiej 
zmiany form drukowych. W tej chwili nie 
ma żadna drukarnia w Czeskiej Repu-
blice dwu takich najnowocześniejszych 
maszyn.

dajność o 20% w stosunku do poprzed-
niego roku. Fakt, że jesteśmy na rynku 
od 20 lat, wynika głównie z przychylności 
naszych klientów. W podziękowaniu za 
zaufanie i lojalność przygotowaliśmy dla 
nich przyjęcie w pięknej Pradze o stu 
wieżach. Podczas imprezy goście mogli 
składać życzenia lub podziękowania na 
przygotowane „Drzewko zawiadomień”. 
Te były nie tylko piękne, ale miały także 
podtekst. Za każdą wiadomość, która 
znalazła się na drzewku ofiarował FI-
NIDR 20 EUR  na budowę szkoły w Etiopii, 
co zorganizowała fundacja Człowiek 
w potrzebie, o.p.s. Nasza drukarnia 
wniosła w ten sposób 80 000 CZK, a daro-
wiznę odebrała wprost na imprezie pani 
Tereza Inkova, przedstawicielka fundacji 
Człowiek w potrzebie.

W Czeskim Cieszynie zorganizowaliśmy 
dla szerokiej publiczności w 20. rocznicę 
FINIDRa Dzień Otwartych Drzwi. Naszą 
drukarnię odwiedziło łącznie 650 cie-
kawskich gości z naszej okolicy. Oprócz 
inwestowania w maszyny zainwestowali-
śmy znacznie więcej w edukację naszych 
pracowników. Wierzymy, że inwestycje 
w edukację są kluczowe i nie mniej waż-
ne jak inwestycje w maszyny.
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Pragnienie poznania czegoś nowego 

doprowadziło mnie do FINIDRa. 
Pociągało mnie środowisko 

książek i środowisko dużej czeskiej 
firmy. Chciałam odnieść sukces w roz-
mowie przy przyjmowaniu do pracy, 
więc zebrałam maksimum informacji 
na temat zakładu. Miałam wieloletnie 
doświadczenie i wystarczającą ilość 
doświadczenia, przeszłam więc do 
drugiej rundy jako asystent właściciela 
i przeprowadziłam z nim osobistą roz-
mowę. Ci z was, którzy poznali Jaroslava 
Drahoša, przyznają mi rację. Emituje 
ogromną charyzmą, a jego wzrost 196 
cm budzi naturalny szacunek. Wybrał 
mnie. Wspólne początki nie były łatwe. 
Ostatecznie zajęło mi trochę czasu, aby 
zdobyć jego zaufanie, zanim znaleźli-
śmy wspólny język a początkowe obawy 
z wielkiego szefa po kilku miesiącach 
zniknęły.

Doglądałam na jego program, porządek 
obrad, organizowałam imprezy i wiele 
innych spraw. Kiedy trzeba było mocno 
zająć się pracą, w ostatniej chwili wy-
konywać zadania, wprowadzać zmiany 

pomoc w rozwiązywaniu problemów 
finansowych, wsparcie dla działań 
sportowych i zdrowotnych, działalność 
charytatywną itp. Mam tutaj również 
możliwość dokształcania się w ramach 
szkoleń i kursów. Wspaniałe jest to, 
że większość tego, czego się nauczę, 
używam w mojej pracy, czuję się wtedy 
pewniej.

Kiedy po siedmiu latach przeszłam na 
pozycję specjalista ds. marketingu, 
kilka osób pytało z troską: „Czy zrobiłaś 
coś nie tak, że cię odwołali z funkcji?  
A może awansowałaś?” Marketing 
robiłam już jako asystent właściciela, 
ale przy połączeniu obydwu czynności, 
wykonywaniu ich uczciwie i nie zwario-
wania przy tym, nie da się tego wytrzy-
mać przez dłuższy czas. Więc wybrałam, 
a pan Drahoš mi zaufał i dał możliwość 
rozwoju w innym rodzaju pracy.  Sku-
piłam się na tym, co mnie interesuje. 
Lubię widzieć efekty mojej pracy. 
Jeśli się uda, jest to dla mnie nagroda. 
Z nostalgią wspominam organizowanie 
targów, imprez dla naszych klientów 
i wiele kreatywnych prac związanych 
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i podejmować szybkie decyzje, wie-
działam, że wszystko potrafimy zrobić. 
Mogę porównywać z moimi poprzednimi 
pracodawcami, w firmie FINIDR czuję 
się dobrze, wkładam w nią całe serce. 
Z biegiem czasu zyskałam informacje 
dotyczące maszyn w produkcji, rozwoju 
firmy i nowości produktowych, którymi 
możemy się chwalić. Podoba mi się, że 
gdy trzeba pomóc w produkcji, ludzie 
wychodzą z biura i pomagają.

Kiedy w roku 2009 rozpoczynałam pra-
cę, mieliśmy 300 pracowników. Od tego 
czasu ilość zatrudnionych się prawie 
podwoiła. Podobnie też obrót firmy pod-
niósł się ponad dwukrotnie. Mile mnie 
zaskoczyło, kiedy w roku 2016 obliczy-
liśmy, że książki u nas wyprodukowane 
wędrują do 45 państw w całym świecie.
Dla mnie osobiście jest bardzo ważne, 
dla kogo pracuję, jaka jest filozofia 
firmy, środowisko pracy i to, jak mnie 
szanują. Istnieje powszechny szacunek 
dla byłych pracowników, dla których 
organizowane są imprezy, organizu-
jemy też akcje dla dzieci pracowników 
jak spotkanie z Mikołajem, oferujemy 

Monika Ocieczková
specjalista ds. marketingu

(obecnie na urlopie macierzyńskim)

Szczęście do ludzi

z marketingiem. Jestem wdzięczna za 
to, że część mojego życia połączyłam 
z tą firmą i chętnie tu wrócę po urlopie 
macierzyńskim.

To, że FINIDR odnosi sukcesy, nie jest 
tak tylko normalną sprawą. To zasługa 
właściciela a także dyrektora handlo-
wego Miroslava Klosa. Obydwaj byli 
moimi szefami, od każdego nauczyłam 
się wielu cennych rzeczy.  Są partnerami 
i pomimo czasami różnych spojrzeń na 

umieją, są całkowicie normalni, niczego 
nie odgrywają. Miałam zaszczyt współ-
pracować ze wspaniałymi koleżankami, 
kolegami i partnerami z zewnątrz. 
Wiem, że tylko dzięki mojej pracy 
mogłam się z nimi zaznajomić i czegoś 
się od nich nauczyć. Już zawsze będę 
bogatsza dzięki tym spotkaniom.
FINIDRowi życzę w następnym ćwierć-
wieczu, by zachował twarz i miłość do 
tego, co robi.
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sprawę i wymiany poglądów, są świet-
nymi partnerami. Myślę, że pomimo po-
stępu technologicznego i powstawania 
książek elektronicznych, mamy przed 
sobą dobrą przyszłość. Jeśli Gutenberg 
ogląda to z nieba, jest z nas z pewnością 
zadowolony.

A czego się tutaj jeszcze nauczyłam? Że 
przyzwoitość i uśmiech nic nie kosztują, 
a w pracy bardzo pomagają. Że uta-
lentowani ludzie, którzy naprawdę coś 
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Na statek z nazwą FINIDR we-

szłam dziesięć lat temu. Przy 
wejściu na pokład FINIDRa moja 

wiedza na temat poligrafii i produkcji 
książek była minimalna. Pierwszego 
dnia mojej pracy byłem pod wrażeniem 
tablicy ogłoszeń w biurze mistrzów, na 
której umieszczono około 15 różnych 
wizytówek z nazwiskami. Drugą niespo-
dzianką było to, że zostałem przedsta-
wiony pracownikom jako nowy mistrz, 
a oni odpowiedzieli zdaniami: „Na jak 
długo?” lub „Takich już tu było”.

Z czasem dowiedziałem się, że te 
wizytówki to nazwiska mistrzów, którzy 
nie pracowali już w firmie FINIDR, a ta 
tablica ogłoszeń nazywa się potocznie 
ścianą płaczu, co mi w tej chwili nie do-
dało wiele pewności siebie. Dziś pracuję 
tutaj już od dziesięciu lat i żadnej takiej 
gazetki ściennej w biurze nie ma.
Z biegiem czasu dowiedziałem się, 
jak trudna jest poligrafia, ale z drugiej 
strony, jak jest interesująca. Doświad-
czenie zdobyłem dzięki ludziom na 
mojej zmianie, którzy wprowadzili mnie 
w tajniki poligrafii i mile zaskoczyli 
swoją niezależnością. Teraz z uśmie-
chem wspominam, jak mi wtedy kierow-
niczka ekspedycji, pani Danka Kiszová, 
udzieliła reprymendy przed innymi 
mistrzami na temat słabego przygoto-
wania miejsca dla palet do ekspedycji.  
Mogę powiedzieć, że byłem po nocnej 
zmianie i tego dnia już niestety porząd-
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nie nie zasnąłem. Z drugiej strony spra-
wiła tym, że sytuacja się nie powtórzyła 
i że nasza współpraca układała się już 
potem bardzo dobrze.

Największym wyzwaniem dla mnie było 
przejęcie w 2011 roku zarządzania całą 
introligatornią, która w tym czasie liczy-
ła około 120 pracowników, a miesięczny 
obrót firmy na rynku bożonarodzenio-
wym wynosił około 55 milionów CZK. 
Po dziesięciu latach wspólnego rejsu 
książkowego liczba pracowników intro-
ligatorni wzrosła do 220, a w zeszłym 
roku przekroczyliśmy 100 milionów 
koron miesięcznych obrotów firmowych. 
Uważam to za udany rozwój dzięki in-
westycjom w maszyny i zmianom, które 
wprowadzamy i tworzymy w produkcji.

Od czasu, kiedy rozpocząłem pracę, 
wszystko idzie dużo szybciej. Zamó-
wienia produkcyjne były w przeszłości 
drukowane, teraz są przekazywane 
elektronicznie. Zamówienia zostały 
ogłaszane za pomocą czytników kodów 
kreskowych, teraz jest to znacznie 
prostsze w planie on-line. Staramy 
się stale szukać nowych możliwości 
i rozwiązań sytuacji, które powsta-
ły. Nawet pod względem personelu 
i rozwoju rynku pracy; musieliśmy 
zmienić komunikację z nimi. Zaczęliśmy 
zatrudniać cudzoziemców, zmieniło 
się też szkolenie nowych pracowników. 
Osobiście przeszedłem kurs lektorski. 

Z tym się wiąże jedna wesoła historyjka 
z roku 2015. Kiedy pojawił się problem 
z brakiem pracowników, zaczęliśmy 
rekrutować kandydatów z Polski. Ponie-
waż nie pochodzę z tutejszego regionu, 
porozumiewanie się było dla mnie 
trochę bardziej skomplikowane. Pamię-
tam, jak przyszła do mnie pani z Polski 
i oznajmiła: „Chciałabym wakacje w paź-
dzierniku”. Nie potrafiłem się absolutnie 
domyślić, czego ode mnie chce… Teraz 
już wiem, że chodzi o urlop w październi-
ku. Staram się stale ulepszać swój język 
polski, dlatego też uczęszczam na kurs 
i uczę się polskiego.  

FINIDR zmienił również moje życie 
osobiste, ponieważ znalazłem tu, dziś 
już moją żonę, Żanetę, z którą jesteśmy 
teraz od pięciu lat szczęśliwym małżeń-
stwem. Kolejny rok zmian w moim życiu 
to rok 2018, a ci, którzy mnie znają, 
wiedzą dlaczego. Stres i niezdrowy styl 
życia spowodowały nadwagę, związane 
z tym problemy z bólem pleców, wyso-
kie ciśnienie, i tak mógłbym tak konty-
nuować dalej. Punkt zwrotny nastąpił po 
Bożym Narodzeniu 2017, kiedy zoba-
czyłem siebie na zdjęciach, a na wadze 
także liczbę ponad 120 kg... Powiedzia-
łem sobie: „Dosyć!” Z początku zaczą-
łem chodzić na spacery, dostosowałem 
odpowiednią dietę. Mogę powiedzieć, 
że dziś jestem lżejszy o ponad 30 kg, 
spacery zastąpiłem bieganiem i czuję 
się znacznie lepiej.

Michal Strnad
kierownik operacji introligatorskich

Nie spałem dużo
tego dnia
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W firmie FINIDR nieustannie poszuku-
jemy nowych możliwości i przyjmujemy 
nowe wyzwania, które nas popychają 
do przodu. Zawsze potrafimy sobie 
nawzajem pomóc. Jesienią 2018 roku 
umieszczaliśmy 19 sztuk książek w jed-
nym pudełku. W czwartek, logistycznie 
wymyśleliśmy, jak zrobić to najszyb-
ciej.  W piątek rano przyszli z pomocą 
pracownicy z różnych działów i zrobiono 
wszystko w trzy godziny. Było wspania-
le, kiedy mogliśmy wszyscy pomóc. 

Niedawno wykonywaliśmy zamówienie, 
w którym w książce były cztery wstążki. 
Maksymalna możliwość maszyny to 

Za ten czas, co jestem tutaj, dowiedzia-
łem się, jak trudno jest zrobić książkę. 
Musi przejść kilka procesów, zanim 
stanie się produktem wysokiej jako-
ści. Mogę powiedzieć, że po dziesię-
ciu latach wciąż odkrywam niektóre 
tajemnice poligrafii i wciąż uczę się 
czegoś nowego, i to właśnie jest piękne 
w branży poligraficznej. 

Myślę, że FINIDR przeszedł długą drogę 
i chciałbym mu życzyć w nadchodzących 
latach wielu sukcesów, wiele wypro-
dukowanych książek i zadowolonych 
pracowników.

dwie wstążki, więc przyklejaliśmy je 
ręcznie. Biorąc pod uwagę, że było to 
duże obciążenie, zastanawialiśmy się, 
jak wykorzystać w tym celu maszynę, co 
nam się udało i popchnęło nas znowu 
dalej.

Pracujemy na zamówienie i mogę 
z dumą powiedzieć, że wszystkie otrzy-
mane zamówienia, które przyjęliśmy, 
zostały zrealizowane. Chociaż nie za-
wsze jest to takie proste i trzeba wiele 
razy improwizować, ponieważ wymaga-
nia dotyczące jakości i czasu produkcji 
stają się coraz bardziej wymagające.
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Jest wiosna 2010 roku, kiedy po 

raz pierwszy usłyszałem o firmie 
FINIDR. Minęło kilka dni po pierw-

szej wizycie i zacząłem pracować jako 
mistrz introligatorski.

Nie miałem pojęcia o indywidualnej pro-
dukcji książki. Terminy poligraficzne były 
dla mnie jedną wielką niewiadomą. Po-
nieważ mieszkam w mieście Nový Jičín, 
nieco dalej od Czeskiego Cieszyna, poza 
trzema osobami, które pracowały w fir-
mie FINIDR, nikogo innego nie znałem. 
To było dla mnie duże wyzwanie. Nowy 
zespół pracowników. I nauczyć się nowej 
technologii i procesu produkcyjnego. 

W tym czasie nie istniała żadna FINIDR 
Akademia, która pomagałaby w lepszym 
starcie nowym pracownikom. Nie było 
czasu na dłuższą naukę zawodu, aby 
mieć lepsze postrzeganie i wgląd do 
produkcji. Ponieważ jak wszyscy wiemy, 
w FINIDRze od lipca rozpoczynają się 
wakacje, a od sierpnia sezon bożona-
rodzeniowy. Po miesiącu przydzielono 
mi zmianę. Był to dla mnie okres nauki 
i zaznajamiania się. Bardzo pomogli mi 
wówczas pracownicy zmianowi, którzy 
uczyli mnie i przekazywali swoje know-

Początkowy pomysł zakładał, że ktoś 
będzie koordynował i zarządzał produk-
cją pomiędzy zmianami. Pomysł na przy-
szłość polegał na zapewnieniu płynnego 
przebiegu produkcji pomiędzy zmianami, 
przekazywaniu informacji, zwróceniu 
uwagi na bardziej złożoną produkcję za-
mówień, doprowadzeniu spraw do końca 
tak, aby zamówienie zostało wykonane 
jak najbardziej efektywnie, i aby w miarę 
możliwości przebiegała komunikacja 
z działem handlu, technologii i plano-
wania. Dyspozytor miał być prawowitym 
przedstawicielem szefa introligatorni 
i, co nie mniej ważne, aby każdy mógł 
się do niego zwrócić z prośbą o poradę 
w jakiejkolwiek sprawie.

Pomimo iż praca jest czasem bardzo 
trudna i stresująca, cieszę się, że jestem 
członkiem zespołu FINIDR.  Współpraca 
z kolegami, praca nad kwestiami syste-
mowymi to rzecz, która sprawia, że się 
rozwijam.

Podsumowując, chciałbym na zakończe-
nie życzyć FINIDRowi z okazji 25. roczni-
cy trwania wielu zadowolonych pracow-
ników i klientów. Zaś właścicielowi, panu 
Drahošowi, zdrowia i mocnych nerwów.
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-how w poszczególnych miejscach pracy. 
Stwierdzam, że po pierwszym sezonie 
świątecznym, mogę powiedzieć, że rozu-
miem trochę, jak produkuje się książki.

Kolejne pół roku dotyczyło doskonalenia 
i uczenia się koncepcji poligraficznych. 
Po roku byłem pewien tego, co prowadzę 
i wreszcie stałem się pomocny dla mo-
jego otoczenia. Zacząłem sobie ułatwiać 
pracę, zarówno w planie, jak i w syste-
mie zarządzania zmianą. Kiedy teraz 
na to wspominam, muszę przyznać, że 
zadziałało.

Cieszę się z moich zrealizowanych 
pomysłów, które pomogły w jakikolwiek 
sposób ułatwić pracę, usprawniły proces 
lub zorganizowanie bardziej wymagają-
cych zamówień, co udało mi się osiągnąć 
podczas całego okresu pracy w firmie 
FINIDR.

Po czterech latach właściciel, pan 
Drahoš, zapytał mnie, czy mógłbym 
pracować w nowo utworzonej funkcji 
dyspozytora produkcji. Nikt nie wiedział 
dokładnie, co to stanowisko oznacza. 
Z biegiem czasu stanowisko i rola dys-
pozytora produkcji zostały dopracowane. 

Wtedy nie było
FINIDR Akademii

Vladimír Vlk
dyspozytor produkcji
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Do naszej drukarni przyszłam zaraz 
po szkole średniej, pod koniec 
2012 roku. Początkowo byłam 

na stanowisku ówczesnych pracownic 
odbierających i pomagałam drukarzom. 
Po pół roku pracy dotarłam do falcerki, 
gdzie uczyła mnie Marcelka Kluzová, 
a prawdę mówiąc, byłam z pracy z tą 
maszyną kompletnie zaskoczona. Była 
to dla mnie, jak mówią u nas „hiszpań-
ska wioska” i myślałam, że to wcale nie 
jest dla mnie.

Po okresie nauki obsługi zostawili mnie 
przy maszynie samą i chociaż podlega-
łam jeszcze stale nadzorowi, była to do-
piero ta właściwa szkoła. Człowiek musi 
spróbować wszystkiego sam. Wymyślić 
własny figiel na obsługę maszyny. Praca 
zaczęła mnie pochłaniać. Później dosta-
łam się na falcerkę 6 (MBO) i tam mnie 
falcowanie pochłonęło już całkowicie. 
Z biegiem czasu zaczęło się pojawiać 
coraz więcej automatów i za każdym ra-
zem miałam szczęście nauczyć się pracy 

na nowej maszynie, zdobywając kolejne 
doświadczenia i wiedzę, które później 
zastosowałam na stanowisku brygadzi-
sty, próbowałam więc pomóc innym.

Dzięki tej funkcji nauczyłam się praco-
wać z wszystkimi falcerkami i jestem 
za to wdzięczna, ponieważ praca, którą 
wykonuję, ma dla mnie sens. W 2016 
roku zostałam wybrana do programu 
„Talent w produkcji”, który bardzo mnie 
wzbogacił. Zrozumiałam, jakie są moje 
mocne i słabe strony, nauczyłam się 
pracować nad sobą i oczywiście, jak 
komunikować się z ludźmi. Jednym 
z głównych tematów była właśnie ko-
munikacja - jak zapobiegać konfliktom 
i opanować je, jak uzyskać naprawdę po-
trzebne informacje, a przede wszystkim, 
jak nauczyć się widzieć, rozumieć i roz-
wiązywać problemy. W programie był 
też warsztat, kiedy to mieliśmy wybrać 
sprawę, która wymaga poprawy. Tak po-
wstał projekt „Książka pierwszej pomo-
cy”, gdzie uwzględnione są najczęściej 

występujące problemy z falcowaniem 
i propozycje, jak je rozwiązać. Sama 
przyznaję, że ta okazja dała mi wiele. 
Ludzie cały czas uczą się obsługi tych 
maszyn i nie ma znaczenia, jak długo 
tam pracują. Nie zawsze pomoże to, co 
ostatnio próbowałeś. To bardzo urozma-
icona praca, nawet jeśli tak nie wygląda. 
Ważny jest także zespół, który jest na 
falcerkach świetny. Wtedy o wiele lepiej 
się pracuje. Dużym wsparciem była 
dla mnie moja mama, która pracowała 
już w tym miejscu przez dwanaście lat 
i była tą, która skłoniła mnie do falco-
wania. Kiedy miałam jakiś problem i nie 
wiedziałam, jak się z nim uporać, mama 
zawsze próbowała mi pomóc i doradzić, 
za co jestem jej wdzięczna, ponieważ 
pamiętałam jej rady i stałam się przez to 
bardziej niezależna. 

Cieszę się, że jestem częścią tej firmy 
i pomagam tworzyć coś pięknego, a mia-
nowicie książki.

7Falcowanie
całkowicie mnie
pochłonęło

Valerie Děrdová
pracownik produkcji



6
Nie pracuję w naszej firmie tak 

długo, jak niektórzy z moich kole-
gów, ale po ponad 6 latach pracy 

już wiem, że bym niczego nie zmieniła. 
Początki były dla mnie trudne. Po raz 
pierwszy zaczęłam pracować w tak 
dużej fabryce, więc wkrótce stwierdzi-
łam, że nikt na mnie nie będzie czekał. 
Nikogo nie znałam, więc to też nie było 
nic wielkiego, ale z czasem poznałam 
moich kolegów i przełożonych, więc 
praca zaczęła mnie cieszyć. Zespół jest 
dla mnie bardzo ważny, a ja trafiłam na 
wspaniałych ludzi, z których niektórzy 
z czasem stali się moimi przyjaciółmi. 

Ponieważ jestem osobą, która lubi coś 
wiedzieć i wciąż musi się w coś wtrącać, 
wkrótce nauczono mnie wszystkiego, co 
potrzebne i zaprowadzono przed ma-
szynę. Pamiętam jakby to było wczoraj, 
moją pierwszą zmianę jako operator 
produkcji na maszynie zbierającej, kiedy 
udało mi się wybić więcej niż 10 kołków 
przy pierwszym ustawieniu (podkre-
ślam, że złym). W tym momencie nie 
wiedziałam, czy płakać, czy się śmiać! 
Na szczęście pomogła mi koleżanka 
z drugiej linii i pracowałyśmy dalej. Ale 
na błędach się człowiek uczy i od tej 
chwili raczej bardzo uważam.
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Po pewnym czasie, gdy firma się rozwi-
jała i dalej się rozwija, przywieźli nową 
maszynę zbierającą z dwiema niciarka-
mi. Informacje, że się będziemy uczyć 
pracować z nią my, razem z dziewczy-
nami od niciarek, były dość szokujące, 
ponieważ dziewczyny, co szyły bloki po 
kompletacji, nie były zbytnio zadowolone 
z naszej pracy. Nigdy nie rozumiałam 
dlaczego! Cóż, szczerze mówiąc, teraz, 
kiedy szyję również ja, już to rozumiem. 
Moja początkowa reakcja była niewła-
ściwa. Poznałyśmy się z dziewczynami 
dokładniej, pomagamy sobie nawzajem, 
kiedy to konieczne i dogadujemy się.

W 2016 roku w firmie uruchomiono tak 
zwany Program Talentów, do którego 
byli wybierani pracownicy bezpośrednio 
z produkcji. Zostałam też wybrana ja 
i doceniam to, ponieważ było to nie-
samowite doświadczenie, ale przede 
wszystkim dla mnie ogromne wyzwanie. 
Nauczyłam się wielu rzeczy, z których 
korzystam do dzisiaj, ale najważniejsze 
było to, że nauczyłam się lepiej komuni-
kować z ludźmi i rozwiązywać problemy. 
Przynajmniej mam taką nadzieję! Pro-
gram ukończyłam pomyślnie, chociaż 
ostatniego dnia, kiedy mieliśmy się 
zaprezentować przed naszym kierow-
nictwem, byłam bardzo zdenerwowa-
na. Naprawić sytuację miał wspaniały 

obiad przed prezentacjami, ale szczerze 
mówiąc niewiele zjadłam, chociażby 
dlatego, że z powodu moich drżących 
dłoni cały makaron spadał mi z powro-
tem do zupy.  

Gdybym miała napisać wszystko na 
temat, dlaczego pracuję w FINIDRze, 
napisałabym całą książkę. Otrzymujemy 
informacje o wszystkim, co powinniśmy 
wiedzieć, a to od przełożonych lub przez 
biuletyn firmowy Finidrak, co jest świet-
ne. W biuletynie są także konkursy. Mia-
łam szczęście i wygrałam. Była szansa 
na wygranie dobrego wina lub pudełka 
czekoladek. Ci, którzy mnie znają, praw-
dopodobnie wiedzą, że nie wybrałam 
pudełka czekoladek. Mamy wspaniałe 
wigilijni firmowe, Dni FINIDRa i różne 
imprezy, w których wszyscy poznajemy 
się inaczej niż w pracy.

Chciałabym podziękować wszystkim, 
którzy mnie uczyli, pomogli mi i dali mi 
pewność siebie. Także dziewczynom 
w swoim zespole, przełożonym za ich 
wytrwałość i chęć, a zwłaszcza panu 
właścicielowi za ciągłe rozwijanie firmy 
i za to, że nic mu nie jest obojętne. Życzę 
firmie, by dalej się rozwijała i miała nie 
tylko wielu zadowolonych klientów, ale 
także pracowników.

Lucie Benková
pracownik produkcji

Człowiek
uczy się
na błędach
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5
Przed dołączeniem do FINIDRa 

wykonywałam wiele zawodów, 
od prac pomocniczych, przez 

sprzątanie, aż po prace biurowe. Każda 
praca mnie w jakiś sposób zadowalała, 
ale wciąż myślałam, że to nie to. Kiedy 
po raz pierwszy przyszłam do FINIDRa 
i powiedziano mi, że będę pracować 
przy ”linii zbierającej” (snášečka), 
chciało mi się śmiać (po czesku snášet 
– np. znosić jajka). Natychmiast wyobra-
ziłam sobie kurę i kurnik, Pani ds. 
personalnych, która mnie przyjmowała, 
wyjaśniła mi, że zebrane bloki pójdą 
do szycia. I to był kolejny moment, gdy 
drgnęły mi kąciki ust w uśmiechu, bo 
wyobraziłam sobie, że pracownik siedzi 
z długą nicią przewleczoną w igle i szyje 
książki. Jako kompletny ignorant pracę 
przy kompletacji przyjęłam. 

Nie twierdzę, że na początku było łatwo, 
to w nowej pracy nie jest nigdy. Czułam 
się jak Alicja w Krainie Czarów. Sama 
praca przy maszynie zbierającej nie 
była zbyt skomplikowana, trudno było 
tylko na początku przy umieszczaniu na 
paletach i przy tej prędkości. Z biegiem 
czasu wszystko się dla mnie zmieniło. 
Chociaż nigdy nie byłam miłośnikiem 
książek i lektur, wysiłek, który trzeba 
nałożyć, zanim taka książka powstanie, 
mnie urzekł. Złapało mnie to, a zwłasz-
cza praca nad składaniem, gdzie 
objęłam stanowisko operatorki. Mogę 
powiedzieć, że swoją pracę pochłaniam.

Wielu ludzi nie lubi mnie z powodu 
mojej szybkości. Chciałabym niniej-
szym przeprosić, ale inna już nie będę. 
Lubię przekraczać własne możliwości 

i pokonywać możliwości innych. Ilekroć 
dołącza do mojej załogi nowa osoba 
i twierdzi, że z tym sobie nie poradzi, to 
jeśli jest właściwą osobą, zawsze po ja-
kimś czasie da radę, a ja jestem dumna, 
że jest w mojej załodze.

Nie zawsze jest łatwo, każdy jest inny, 
mamy różne priorytety i różne cele. 
Ktokolwiek podejmie pracę w FINIDRze, 
musi liczyć się z koniecznością naucze-
nia się wielu nowych rzeczy, poczynie-
nia wielu ustępstw lub kompromisów, 
aby nauczyć się współżycia ze swoimi 
kolegami. Jeśli mu się to uda, zostanie 
nagrodzony nie tylko możliwością stania 
się częścią produkcji książki, ale także 
pozyskaniem wielu nowych przyjaciół.

Wyobraziłam
sobie kury
i kurnik

Petra Latochová
pracownik produkcji



W 2015 roku uaktualniliśmy Ko-
deks Etyczny. Kodeks ten jest 
zobowiązaniem naszej drukar-

ni do prowadzenia działalności i realizo-
wania celów firmy w sposób
 uczciwy. Zawiera nasze podstawowe 
wartości, opinie i konkretne zasady 
zachowania dla wszystkich naszych pra-
cowników. Wspólnym celem nas wszyst-
kich jest realizowanie strategii drukarni 
w ten sposób, aby firma działała zgodnie 
z zasadami uczciwego biznesu.

W poszerzenie naszej powierzchni 
produkcyjnej inwestowaliśmy ostatni raz 
w 2006 roku. Wtedy zwiększyliśmy nasze 
zakłady produkcyjne o ponad 4200 m2. 
Od tego czasu nasze obroty w tych 
pomieszczeniach produkcyjnych prawie 
się podwoiły. Przestrzeń produkcyjna, 
którą spółka miała w obecnej chwili do 
dyspozycji, limitowała dalszy rozwój 
i planowany wzrost. Dlatego pod koniec 
2015 roku rozpoczęliśmy budowę nowej 
hali produkcyjnej, co pozwoliło nam 
na zwiększenie powierzchni o prawie 
5 000 m2. Nowa hala została dokończona 
i oddana do użytku w czerwcu 2016 roku.

Bardzo nas ucieszyła Nagroda Państwo-
wa przyznana za najpiękniejszą książkę 
Austrii. Zdobyła ją książka „Museum der 
Träume“, którą z dużą przyjemnością 
wyprodukowaliśmy dla wydawnictwa 
Brandstätter. Wielkim zaszczytem dla 
nas było także otrzymanie trzech nagród 
za Najpiękniejsze książki Słowacji 2014, 
które wyprodukowaliśmy dla wydaw-
nictwa Slovart. Bardzo sobie cenimy 
każdego takiego sukcesu. Po raz pierw-
szy wspieraliśmy francuską prestiżową 
imprezę „Noc książki”. Chodzi o prze-
kazanie nagród za dzieła literackie, gdy 
na jednej scenie spotka się autor dzieła 

naszym pracownikom pozbycia się 
wycofanych urządzeń elektrycznych do 
specjalnych pojemników, co znacząco 
przyczynia się do ochrony środowiska, 
zasobów naturalnych i zdrowia ludzkie-
go. 

Dnia 27. 8. 2015 wyprodukowaliśmy 
w FINIDRze 250-milionową książkę. 
Uroczystość rozpoczęła się rano, kiedy na 
wszystkich naszych pracowników czekała 
niespodzianka w postaci słodkiego śniada-
nia. Obiad w stołówce zakładowej również 
był uroczysty. O godz. 13,00 zatrzymaliśmy 
produkcję i wszyscy pracownicy spotkali się 
przy linii do zawieszania  bloków Kolbus. 
Punktem kulminacyjnym uroczystości był 
chrzest 250-milionowej książki wydawnic-
twa Print Consult, którą ochrzcił właściciel 
drukarni, pan Jaroslav Drahoš. Bardzo się 
cieszymy, że jest zainteresowanie książ-
kami z naszej drukarni, a dzięki naszym 
wspólnym wysiłkom udało nam się wypro-
dukować ćwierć miliarda książek. 
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z wydawcą. Autor przychodzi z pomy-
słem, wydawca nadaje temu pomysłowi 
formę, a drukarnia później jej namacalną 
postać.

O tym, że należymy do czołówki firm 
w branży poligraficznej, świadczy rów-
nież fakt uzyskania certyfikatu zdolno-
ści kredytowej „CrefoCert”. Jesteśmy 
stabilną finansowo firmą o doskonałej 
zdolności płatniczej i prawdopodobień-
stwie upadłości w ciągu 12 miesięcy do 
1%. Metodyka udzielenia certyfikacji 
CrefoCert jest zgodna z procedurami 
spółki Creditreform Rating AG, której 
narzędzie ratingowe do oceny ryzyka 
kredytowego zostało zatwierdzone przez 
Europejski Bank Centralny. 

Nasza drukarnia włączyła się również 
aktywnie do wyjątkowego projektu 
„Zielona firma”. W ramach tego projektu 
unieszkodliwiamy firmowe urządzenia 
elektryczne i baterie. Umożliwiamy 

2015–2018Jesteśmy zieloną firmą
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W 2016 roku przeprowadziliśmy kolau-
dację nowej hali. Hala jest wyposażona 
we wszystkie nowoczesne technologie, 
które spełniają aktualne wymagania 
zarówno w dziedzinie ekologii, jak i bez-
pieczeństwa pracy i ochrony przeciwpo-
żarowej. Częścią inwestycji było również 
wybudowanie zupełnie nowego parkingu 
dla 124 pojazdów, rowerów i nowocze-
snej stołówki. Z okazji przedstawienia 
nowej hali produkcyjnej otworzyliśmy 
bramy firmy dla szerokiej publiczności 
i powitali ponad 1100 gości, którzy mieli 
okazję obejrzeć naszą najnowocześniej-
szą produkcję książek, uzupełnioną 
o profesjonalny i interesujący komen-
tarz. Z przygotowaniem imprezy po-
magała nam czeskocieszyńska Średnia 
Szkoła Albrechta, która zaprezentowała 
kierunek poligraficzny a także nowo 
powstający kierunek - drukarz.

Program dla dzieci połączony z czyta-
niem został wzbogacony przez organiza-
cję Całe Czechy czytają dzieciom, którą 
aktywnie wspieramy od 10 lat i która 
promuje ideę regularnego czytania dzie-
ciom. Również pomoc potrzebującym ma 
w FINIDRze swoje miejsce. Warsztaty 
socjoterapeutyczne Śląskiej Diakonii 
i warsztaty pracy chronionej Puntík 

my naszym klientom, w pełni spełniają 
ich oczekiwania.
  
Od 2016 roku jesteśmy partnerem 
generalnym Średniej Szkoły Albrechta 
w Czeskim Cieszynie, która jako jedyna 
w Kraju Morawskośląskim ma w ofercie 
przedmiot poligrafii. Celem obu podmio-
tów jest ścisła współpraca przy kształce-
niu i wychowaniu absolwentów z możli-
wością zatrudnienia w swoim zawodzie. 
W Średniej Szkole Albrechta przedmiotu 
poligrafii zakończonego egzaminem ma-
turalnym uczy się już 8. rok. Niektórzy 
absolwenci tej szkoły pracują u nas, inni 

sprzedawały zwiedzającym produkty 
swoich podopiecznych.

Ekologia odgrywa w naszej działalności 
coraz większą rolę. Otrzymaliśmy certy-
fikat „Zarządzanie śladem węglowym”. 
Wszystkie nasze drukowane produkty 
są neutralne pod względem CO2. Nasze 
katalogi firmowe, ulotki, informacje 
o produktach, magazyny firmowe i inne 
druki mają zerowy ślad węglowy. Jedno-
cześnie jesteśmy największym produ-
centem FSC®  certyfikowanych książek 
w Republice Czeskiej - tj. książek wypro-
dukowanych z surowców otrzymanych ze 
starannie zarządzanych lasów z udoku-
mentowanym pochodzeniem drewna. Do 
produkcji wszystkich książek wykorzy-
stujemy ekologiczną energię elektryczną 
ze źródeł odnawialnych, którą odbieramy 
w 100% procentach. 

Nadal pracujemy nad poprawą jakości. 
Nasza drukarnia otrzymała Certyfika-
cję druku offsetowego „Fogra PSO“ od 
Międzynarodowego Instytutu Certyfika-
cyjnego FOGRA. Certyfikacja gwarantuje 
osiągnięcie kolorystycznej zgodności 
druku i nadruku cyfrowego z normami 
ISO 12647-2: 2013 lub normami referen-
cyjnymi FOGRA. Usługi, które świadczy-



z nich kończą studia na uczelniach i je-
steśmy z nimi w kontakcie. Oprócz klasy 
poligraficznej z maturą pomogliśmy rów-
nież rozpocząć naukę nowego przedmio-
tu - drukarz. Bardzo ścisła współpraca ze 
szkołą i jej uczniami, w tym fachowa po-
moc, zakłada, że będziemy mieli szereg 
zainteresowanych również w przyszłości, 
którzy będą kontynuować piękną tradycję 
druku. Jesteśmy przekonani, że ta długo-
trwała współpraca jest bardzo korzystna 
nie tylko dla szkoły i naszej drukarni, ale 
także dla samych studentów. 

Rok 2017 był dla nas ważnym rokiem, 
zwłaszcza że po latach nastawionych 
przede wszystkim na rozwój, zdecydowa-
liśmy, że znaczną część naszych działań 
będziemy prowadzić w kierunku stabi-
lizacji firmy i usprawnienia jej kluczo-
wych procesów.  Kontynuowano przede 
wszystkim czynności, które pozwoliły 
nam stworzyć atrakcyjne warunki dla 
naszych obecnych i nowych pracowników. 
Programy szkoleniowe realizowane w ra-
mach naszej „Akademii FINIDR” umoż-
liwiają nowym pracownikom szybkie 
zdobycie wiedzy, niezbędnej do osiągnię-
cia sukcesu w procesie produkcji.

Jesteśmy bardzo dumni z nagrody 
SCHOOL FRIENDLY, którą otrzymaliśmy 
od Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju 
Kraju Morawskośląskiego. Zawsze po-
magaliśmy w ramach naszego regionu. 
Cieszymy się, że otrzymaliśmy nagrodę 
za tę działalność, dzięki której przy-
czyniamy się do edukacji dzieci, a tym 
samym przyszłości naszego regionu. 
Srebrną nagrodę odebraliśmy podczas 
wieczoru galowego, w którym uczestni-
czył Hetman Kraju Morawskośląskiego.

Mogliśmy się również przekonać, że 
książki z FINIDRa wygrały również 
w 2017 roku. Książką Roku w konkursie 
Magnesia Litera 2017 stała się Jezero 
aturoki Bianci Bell, którą wyprodukowa-
no u nas. Do najpiękniejszych książek na 
Słowacji należały trzy tytuły z naszego 
warsztatu - Piesnenie (Milan Lasica - 
Marek Ormandík), Rocznik Słowackiej 
Architektury 2014/2015, Traja kamoši 
a fakticky fantastický poklad (Babča B. 
Kardošová).
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Ochrzciliśmy 300-milionową książ-
kę, która jest zatytułowana „Paris 
mythique“, wydana we Francji.

Jak każdy rok, również rok 2017 
w zakresie inwestycji i modernizacji 
skupił się na pozyskiwaniu i wdrażaniu 
nowoczesnych technologii, dzięki którym 
dojdzie do zwiększenia wydajności 
procesu produkcyjnego i jakości naszych 
produktów. Dnia 13. 6. 2018 zakończył 
się pierwszy rocznik konkursu poligrafii 
Duplex, kiedy wraz z Średnią Szkołą 
Albrechta (ASŠ) zostali na uroczystości 
ogłoszeni jego zwycięzcy. Celem tego 
konkursu była pomoc studentów pod-
czas przenoszenia praktycznej wiedzy do 
rzeczywistości, a jednocześnie wsparcie 
współpracy między drukarzami i poli-
grafami już podczas nauki. Chcieliśmy 
połączyć obie te dziedziny i znaleźć 
odpowiedni format, który nie został 
jeszcze w Czechach wprowadzony. Zada-
niem było przygotować zlecenie zgodnie 
z wcześniej ustalonymi zasadami według 
dwóch aktualnych tematów: 10. rocznica 
poligrafii w ASŠ oraz 550. rocznica druku 
w Czechach. Ciekawym wyzwaniem 
dla młodych poligrafów i drukarzy było 
wykorzystanie wszystkiego, czego do tej 
pory się nauczyli do realizacji określone-
go zadania. Przedstawiciele naszej firmy 
tradycyjnie zasiadali w jury konkursu 
zatytułowanego „Próbna rekrutacja 
w Średniej Szkole Albrechta” i pomagali 
w symulowaniu prawdziwej sytuacji roz-
mowy kwalifikacyjnej. Celem konkursu 
jest zdobycie doświadczenia i ułatwienie 
uczniom zrobienia pierwszego kroku 
w znalezieniu pracy i pomyślnym ukoń-
czeniu procesu rekrutacji.

W drugiej połowie 2018 roku spółka 
UNIPACK zainstalowała zupełnie nową 
owijarkę do palet, która umożliwia 
włączenie paskowania bezpośrednio 
do procesu pakowania. Owijanie w folię 
z późniejszym automatycznym pasko-
waniem pozwala radzić sobie ze stale 
rosnącą produkcją, usprawniać proces 
ekspedycji i oszczędzać „układ ruchu” 
naszych ekspedytorów, którzy nie muszą 
już ręcznie paskować każdej palety.
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Trzy lata temu książka tylko 
zajmowała miejsce w mojej 
bibliotece. Ale kiedy rozpocząłem 

pracę w FINIDRze, wiele się zmieniło. 
W pierwszych dniach pracy byłem prze-
konany, że odejdę. Nie rozumiałem, co 
ci ludzie robią. Ciągle biegali wokół ma-
szyny, naciskali na coś a z zawieszania 
wypadła gotowa piękna książka. Przy-
słowiowo zacisnąłem zęby i zacząłem 
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Ugryzłem się

Roman Bartoš
zespołowy operator produkcji

się uczyć. Zrozumiałem, że nie istnieje 
zlecenie, którego nie potrafilibyśmy 
zrealizować. Nie mogliśmy powiedzieć 
klientowi, że tego nie umiemy. Maszyna 
była często eksploatowana do granic 
swoich możliwości, ale w końcu klient 
dostał swoje książki.

Praca zaczęła mnie cieszyć a książka 
jest dziś dla mnie pięknym produktem, 

za którym kryje się historia ludzi, histo-
ria FINIDRa. Podoba mi się, że firma do-
trzymuje kroku nowym trendom i stara 
się nowe trendy wyznaczać. Nieustannie 
odnawia swój park maszynowy i stara 
się stworzyć pracownikom komfortowe 
warunki do pracy. Cieszę się więc, że 
nie poddałem się na początku i dziś 
mogę być częścią tej historii.

Od dawna mam do książek bardzo 
pozytywny stosunek, np. książkę 
Honzíkova cesta przeczytałem ze 

sto razy. Często odwiedzałem antykwa-
riaty i szukałem archiwalnych kawał-
ków do mojej kolekcji, a moim najbar-
dziej ulubionym wydaniem jest zapewne 
Kytice z 1942 roku.

Kiedy w 2016 roku mój kuzyn powiedział 
mi o możliwości pracy w FINIDRze, nie 
wahałem się. Na rozmowę kwalifikacyj-
ną przyszedłem bez zgłoszenia i w tym 
momencie rozpoczęła się moja kariera 
w FINIDRze.

Od września 2018 roku mam możliwość 
przekazywania uczniom Średniej Szkoły 
Albrechta w Czeskim Cieszynie tego, 
czego się nauczyłem; w szczególno-
ści przygotowania do druku i samego 
drukowania, łącznie z dokonywaniem 
oceny jakości druku metodą pomiaru 
spektrometrycznego, co również było 
bardzo ciekawym doświadczeniem. 
Mam nadzieję, że pewnego dnia będzie-
my ich spotykać w firmie, jako naszych 
przyszłych kolegów.

Rozpocząłem pracę przy maszynie 
do cięcia papieru i cały czas chciałem 
iść dalej. Kierownictwo firmy dało mi 
wyjątkową szansę nauczenia się obsługi 
maszyny drukarskiej bez wcześniejszego 
doświadczenia, co, jak później stwierdzi-
łem, byłoby w innych drukarniach prawie 
niemożliwe. Nauczenie się drukowania 
było prawdopodobnie największym 
wyzwaniem, które w FINIDRze z radością 
przyjąłem, i dzięki wsparciu mistrzów 
druku i świetnego kolektywu w końcu 
mi się udało. Za to należą im się moje 
wielkie podziękowania.

3Niepowtarzalna 
szansa

Adam Krescanko
drukarz
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Ponieważ kolory zawsze były inte-
gralną częścią mojego osobistego 
i zawodowego życia, postanowiłem 

być w miejscu, gdzie w rękopisy jest 
tchnięte życie i powstaje książka.

Od prawie dwudziestu lat poruszałem 
się w przemyśle opakowaniowym, gdzie 
produkt końcowy uszlachetniało się 
poprzez drukowanie, a ja się zasta-
nawiałem, czy nie nadszedł czas, aby 
powrócić do podstaw poligrafii - czyli 
drukowania książek. Książka jest bo-
wiem czymś więcej niż tylko nośnikiem 
informacji; niesie ze sobą dużo pracy, 

Każdy, kto kiedykolwiek doświadczył 
procesu tworzenia książki, począwszy 
pierwszym wydrukowanym arkuszem, 
który staje się elementem, blokiem, jest 
osadzonym w okładkach, a później prze-
chodzi serię operacji, w których każda 
zbliża go do końcowego wyniku, zgodzi 
się ze mną.

Książka jest cennym produktem i cieszę 
się, że mogę być na początkowym etapie 
jej powstawania. Właściwie to tutaj speł-
niam jedno z moich marzeń…
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a kiedy pomysł autora uda się połączyć 
z późniejszym przetwarzaniem, powsta-
je unikalny produkt. Dobrze zrobiona 
i piękna książka zajmuje swoje miejsce 
w bibliotece przez kilka pokoleń.

Po długim zastanawianiu w końcu wy-
brałem FINIDR. Ta zmiana była jednym 
z ważnych wydarzeń w moim życiu, któ-
rego nie waham się nazwać restartem 
życiowym, nie tylko dlatego, że z powodu 
pracy przeprowadziłem się przez poło-
wę kraju, ale przede wszystkim dlatego, 
że znalazłem się w pracy, którą można 
nazwać świętowaniem poligrafii.

1Restart

Robert Götz
kierownik ds procesu drukowania



Większość wydawców zwykle 
się stresuje, kiedy do nich 
osobiście dzwoni właściciel 

drukarni. Zazwyczaj to znaczy, że za-
brakło mu cierpliwości ewent., że długi 
przekroczyły granicę, z powodu której 
telefonuje z drukarni tylko handlowiec 
operatorowi w wydawnictwie. 

Wiele razy w ciągu dwudziestu pięciu 
lat współpracy z firmą FINIDR byłem 
również i ja takim wydawcą. Pomimo 
tego mi Jarek Drahoš zadzwonił ostat-
nio jako przyjaciel. Zwrócił się do mnie 
jak do jednego z tych, którzy byli przy 
tym, gdy powstawał FINIDR i popro-
sił mnie o parę słów wspomnień. Nie 
zaprzeczam, że czułem się pochlebiony. 
FINIDR jest teraz drukarnią z miesięcz-
nym obrotem, który jest może większy 
niż obrót, jaki zrobił z wydawnictwem 
Columbus w ciągu całych dwudziestu 
pięciu lat współpracy. Raczej powinno to 
być moje wspomnienie dwudziestu pię-
ciu lat współpracy z Jarkiem Drahošem 
niż historia Columbusa z FINIDRem. 
Szukam w pamięci zabawnych histo-
ryjek. Cóż, raz mi nie pozwoli je opisać 
Alzheimer, innym razem autocenzura.

Siedzieliśmy z Ivo Šmoldasem i matką 
jednej z moich córek w Vršovickiej piw-
nicy, kiedy nam koleżanka Iva 

Pomyślałem, że ta koleżanka posta-
nowiła zaszokować Morawiaka swoim 
dobrym kontaktem w branży wydaw-
niczej i że nas, zwłaszcza Ivo Šmolda-
sa, wykorzystuje tylko jako narzędzie 
uwodzenia tego Morawiaka. Byliśmy 
jednymi z pierwszych w tym czasie, 
którzy już drukowali w Hongkongu. Ale 
żeby pomóc tej miłej pani, udawaliśmy, 
że do tej nowej drukarni w Czeskim 
Cieszynie przeniesiemy wszystkie swoje 
zamówienia. 

Nie wiem, czy wtedy ta dama Jarka 
Drahoša uwiodła.
My dzisiaj jesteśmy już tylko malutkim 
wydawnictwem, a FINIDR drukuje dla 
większości tych, którzy drukowali już 
w tym czasie w Hong Kongu. W mię-
dzyczasie Jarek Drahoš przestał nosić 
okulary, a ja nie pozwoliłbym sobie 
zaryzykować opowiedzenia żadnej innej 
historyjki.

Wszystkiego najlepszego dla FINIDRa 
i Jarka Drahoša z okazji rocznicy.

Martin Feldek
Wydawnictwo Columbus

Kiedy przywołam w pamięci 
wspomnienie mojego pierwszego 
spotkania z drukarnią FINIDR, 

mam uczucie, że wracam do wydawni-
czej prehistorii. 

Wszędzie wokół szaleją dziewięćdzie-
siąte lata z wszystkimi towarzyszącymi 
im znakami tego okresu. Po dziedzińcu 
zniszczonych budynków, w których znaj-
duje się firma największego dłużnika 
w całej branży książkowej, krąży wysoka 
postać mężczyzny a za nią powiewa dłu-
gi czarny zimowy płaszcz. Tym mężczy-
zną w eleganckim płaszczu jest Jaroslav 
Drahoš. I podobnie jak ja próbuje się 
dowiedzieć, gdzie się dłużnik ukrywa 
tym razem…

Ta dramatyczna sytuacja zmieniła się 
przez ponad dwie dekady w radosne 
wspomnienie, które dawno temu po-

kryła radość z wielu pięknych książek, 
które wspólnie sprowadziliśmy na świat.

Dzisiejsza branża książkowa jest zupeł-
nie inna niż wtedy, na początku naszej 
współpracy. Ale z radością i wdzięczno-
ścią mogę szczerze powiedzieć, że dru-
kować w FINIDRze było i bez wątpienia 
nadal będzie czystą radością. Nawet 
w dzisiejszych niespokojnych czasach, 
kiedy wiele dawnych pewników zniknę-
ło, możemy liczyć na to, że co obiecał 
FINIDR, będzie spełnione: pod wzglę-
dem terminu, jakości, po prostu całości. 

I tak z całego serca życzę FINIDRowi, 
aby mu się udało utrzymać profesjona-
lizm w połączeniu z przyjaznym środo-
wiskiem, dzięki czemu się za każdym ra-
zem z całego serca cieszymy na kolejną 
wydrukowaną książkę.

Karin Lednická
Wydawnictwo DOMINO, s. r. o.



Gdy słyszysz 25 lat, wtedy masz 
prawdopodobnie automatycznie 
na myśli 25 lat życia ludzkiego, 

najlepiej kobiety. To wspaniały wiek, 
kiedy to z łatwością uzyskane doświad-
czenie idealnie komponuje się z pięknem 
i powstaje esencja tego najlepszego, 
co przynosi nam życie. A kiedy o tym 
tak myślę, zastanawiam się, dlaczego 
miałoby być inaczej w przypadku wieku 
spółki. 

Po 25 latach na rynku ma taka firma nie-
wątpliwie sporą dawkę doświadczenia, 
przeszła wszystkie choroby dziecięcego 
wieku, ma za sobą wiele błędów, z któ-
rych mogła wziąć nauczkę, ale wciąż ma 
dość drapieżności, aby mogła pokazać, 
co jeszcze w niej drzemie.

Gdybym miał osobiście wspomnieć 
o niektórych mocnych chwilach, które 
łączą mnie ze spółką FINIDR, to przypo-
minam sobie aż trzy. Pierwszą będzie to 
niewątpliwie moja pierwsza wizyta w fir-
mie FINIDR, kiedy miałem okazję udać 
się do Czeskiego Cieszyna i zobaczyć to, 
o czym słyszałem od swoich kolegów. 
W tamtym czasie miałem niewątpliwie 
praktyczne i wieloletnie doświadczenie 
w produkcji poligraficznej, ale w sto-
sunkowo małej drukarni we wschodnich 
Czechach. Kiedy dotarłem do FINIDRa, 
to do dziś pamiętam, jak byłem z jednej 
strony zafascynowany ciągłym nadjeż-

dżaniem samochodów ciężarowych przy-
wożących papier, a z drugiej odsyłaniem 
gotowych już książek. Czegoś takiego 
nigdy wcześniej nie widziałem, a było to 
naprawdę niesamowite przedstawienie.

Drugim momentem była wystawa 
poligraficzna pod nazwą Drupa 2012, 
kiedy to na wystawie pojawił się Jarek 
Drahoš w całym rozmiarze swojego 
imponującego wzrostu i już przy uścisku 
ręki powiedział mi, że przybył, aby kupić 
nową maszynę drukarską. Stałem tam 
oszołomiony i ani trochę nie rozumia-
łem, co się dzieje. Podobnie reagowali 
moi znacznie bardziej doświadczeni 
koledzy, oni też w jakiś sposób tego nie 
rozumieli, że ktoś nieoczekiwanie poja-
wia się z zamiarem zakupu technologii 
za ok. 2,5 mln euro. I w końcu naprawdę 
ją sobie kupił!!

A trzecia – to chwila, gdy dzięki Jarkowi 
siedzieliśmy na Wyspie Wielkanocnej, 
patrząc na horyzont morski w pięknej 
scenerii posągów Moai i paliliśmy cyga-
ra. Cóż, dokładnie mówiąc, Jarek palił 
swoje ulubione cygaro, a ja starałem 
się znaleźć w tym upodobanie. To mi się 
wprawdzie nie udało, ale ten widok mam 
przed oczami do dziś. A pomimo tego, że 
zwiedziłem już ładny kawałek świata, to 
Wyspa Wielkanocna spowita w swoją mi-
stykę, to najbardziej niesamowita rzecz, 
jaką miałem możliwość przeżyć.

Martin Prouza
Heidelberg Praha spol. s r. o.

Drukarnia FINIDR jest dziś general-
nym partnerem poligraficznym na-
szej wielobranżowej Średniej Szkoły 

Albrechta. Zaangażowana jest w kształ-
cenie i wychowanie uczniów na kierun-
ku poligrafii (od roku 2017) i kierunku 
poligraficznego z maturą (od roku 2008). 
Umowa o współpracy między drukarnią 
a szkołą była podpisana w kawiarni Avion 
w kwietniu 2016 roku. 

Ale wszystko zaczęło się co najmniej 
dziesięć lat wcześniej, kiedyś w roku 2006, 
a to nie na poziomie drukarnia- szkoła, 
ale raczej na poziomie osobistym – pan 
Ing. Jaroslav Drahoš i ja. Pan Drahoš, jako 
jeden z nielicznych w tym czasie - stra-
teg i wizjoner - był już wtedy świadomy 
potrzeby zainteresowania się fachowym 
wykształceniem nowych pokoleń pra-
cowników. Ja, jako dyrektorka średniej 
szkoły zawodowej, szkoły, która miała 
się stać kampusem fachowości w regio-
nie, uświadamiałam sobie konieczność 
adaptacji struktury zawodowej do potrzeb 
rynku pracy, likwidacji lub wprowadzenia 
nowych kierunków według przyszłego 
potencjalnego zatrudnienia absolwentów. 
Nic dziwnego, że rezultatem naszych 
wspólnych wysiłków było otwarcie nowego 
kierunkuj edukacji - poligrafii. Żaden z nas 
nie miał niestety zbytniego zrozumienia tej 
kwestii u innych. Pan Drahoš nie osiągnął 
w swojej firmie widocznego zainteresowa-
nia, inne firmy poligraficzne z regionu nie 
były zainteresowane otwarciem kierunku 
poligraficznego, nie wspominając już 
o możliwości uczestniczenia w kształceniu 
zawodowym.

U mnie było podobnie. U nas w szko-
le, w której dotąd dominowały kierunki 
gastronomiczne, hotelarstwo i biznes, to 
było postrzegane bardziej jako fantazjowa-
nie, niż celowa koncepcja rozwoju szkoły, 
w dodatku założyciel – Kraj Morawsko-
śląski wydał w tym czasie „embargo” na 
otwieranie nowych kierunków z powodu 
spadku demograficznego. Nie mieli-
śmy programów nauczania, brakowało 
profesjonalnych nauczycieli, nie było 
pomieszczeń dla nowych klas ani sprzętu 
komputerowego, maszyn, a zwłaszcza 
zainteresowanych studiami. A jak poszło?
W 2008 roku zaczęło studiować poligrafię 
niesamowitych 60 uczniów (!), i to w po-
dwórku na ul. Frýdeckiej 37, w nowo wyre-
montowanych wyposażonych budynkach, 
które tam stały już sto lat temu i począt-
kowo służyły jako budynki gospodarcze 
siostrom klasztornym Boromejkom.

Dopiero dzisiaj w pełni sobie zdaję sprawę, 
jak śmiały to był akt. Było to wynikiem 
celowości, konsekwencji, wytrwałości, 
umiejętności organizacyjnych i możliwo-
ści uwierzenia w swoją prawdę, a także 
poświęcenia właśnie pana Drahoša. 
Dowodem może być to, że sam stał się 
eksternistycznym nauczycielem zawodu, 
a w obydwu klasach pierwszego roku 
prowadził przedmiot o charakterystycznej 
nazwie Wprowadzenie do poligrafii. Włą-
czył kierunek poligrafii nie tylko do naszej 
szkoły, ale też do naszego miasta, a także 
całego Morawskośląskiego Kraju.

Vanda Palowská
Średnia Szkoła Albrechta w Czeskim Cieszynie



Sukces FINIDRa nie budzi wąt-
pliwości. Sukces nie przychodzi 
sam. Za sukcesem zawsze stoi 

człowiek. I olbrzymi kawał pracy. Jarek 
Drahoš. Kiedy ktoś powie Jarek Drahoš, 
myślę o prawdziwym przywódcy, który 
ma wizję i pasję - zamiłowanie dla 
sprawy. Liderzy tacy jak on wiedzą, jak 
rozmawiać z ludźmi, aby ich inspirować 
i tworzyć środowisko zaufania. Jestem 
niezmiernie wdzięczna za to, że przed 
dziesięciu laty pan Drahoš zaoferował 

nam, że jego firma będzie nas aktywnie 
wspierać. I tak przez dziesięć pięknych 
lat FINIDR jest głównym sponsorem 
prezentów w kampanii Całe Czechy 
czytają dzieciom - materiałów druko-
wanych.

Prawdziwi przywódcy nie patrzą z góry 
w dół. Widzą za róg. Nie reagują tylko 
na to, co się dzieje, ale kształtują przy-
szłość.

Eva Katrušáková
Całe Czechy czytają dzieciom, o. p. s.

Właściciel i dyrektor FINIDRa 
Jarek Drahoš pożyczył sobie 
niedawno ode mnie dla jedne-

go ze swoich artykułów cytat:  „Rozum-
ny człowiek by tego nie zrobił“. Ja sam 
wypożyczyłem go w dawnych czasach od 
jednej bardzo młodej koleżanki,  która 
tymi słowami komentowała sytuację, 
kiedy udało nam się wykonać coś, co 
teoretycznie było niewykonalne.

Odtąd ja sam często używam tych słów. 
Robimy czasami rzeczy, które osobie 
myślącej na początku wydają się bez-
sensowne. Ale odniesiemy sukces. Dołą-
czymy w ten sposób do tych wszystkich, 
którzy udali się piechotą na wyprawę na 
biegun południowy, testowali spado-
chrony lub trzymają się fikcyjnej idei, że 
w ich studenckim filmie zagra gwiazda 
światowej sławy.
Odważę się twierdzić, że próbujemy to 
tylko dlatego, bo widzimy wokół siebie 
przygody,  jak ta finidrowska. Historie, 
które też znajdują się na pograniczu 
wizji i fantazji, a w istocie są nie do 
zrealizowania, jeśli potraficie sobie 

z wyprzedzeniem wszystko dokładnie 
policzyć.(Nie chcemy tym nikomu su-
gerować, że Jarek nie miał wszystkiego 
z wyprzedzeniem policzonego).

FINIDR jest dla mnie jaskrawym 
przykładem działającego kapitalizmu. 
Właśnie dla takich historii ludzie dzwo-
nili przed wielu laty na rynkach miast 
kluczami. Ludzie ci byli od tego czasu 
wielokrotnie zawiedzeni i zdradzeni, 
dlatego że wolność wyniosła niestety 
w górę wielu hochsztaplerów i łajda-
ków. Ale każdemu, kto by chciał wątpić 
we właściwość zaprowadzenia u nas 
kapitalizmu, możemy bez obaw i wstydu 
pokazać drukarnię na miarę światową 
w Czeskim Cieszynie.

W imieniu spółki Slovart mogę tylko 
serdecznie podziękować za wszelkie 
wsparcie i za współpracę, bardzo to do-
ceniam.  Wierzę, że będzie jeszcze długo 
kontynuować swą działalność, dlatego 
że na pierwszy rzut oka wygląda także - 
nierozumnie...

Juraj Heger
Wydawnictwo SLOVART, sp. z o.o.



Mam zaszczyt napisać kilka słów 
w waszym rocznicowym numerze. 
Najpierw chciałbym, jako „star-

szy“, pogratulować młodszemu z okazji 
25. rocznicy. EUROPAPIER-BOHEMIA 
obchodziła tę samą rocznicę w styczniu 
2018, więc nasze początki datują się pra-
wie tak samo. 25 lat to piękny, atrakcyjny 
wiek. Poza tym jestem pewien, że FINIDR 
ma to najlepsze dopiero przed sobą.

Nasza długoletnia współpraca powstała 
po 2000 roku. Przeszliśmy przez wstępne 
zaznajamianie, pierwsze zamówienia, 
kształtowanie wzajemnego zaufania i bar-
dzo udany rozwój współpracy. Na samym 
początku zaopatrywaliśmy FINIDR z ma-
łego tymczasowego magazynu w Ostrawie 
i przewoziliśmy jednostki palet papieru. 
Kolega Jiří Vavrečka zaparzał w oddziale 
kawę na kuchence spiralnej i wysłaliśmy 
faksem nasze oferty do pana Kantora. Jir-
ka pracuje w firmie od 23 lat i jest dziś me-
nedżerem dużego nowoczesnego oddziału 
w Ostrawie, który zatrudnia 14 osób. Nasze 
spółki rozwijały się w tym samym czasie, 
a wykorzystując wzajemną współpracę 
i docierając do centrum uwagi, znalazły się 
tam, gdzie są dzisiaj.

Spółkę FINIDR postrzegałem zawsze 
z dwu punktów widzenia. Z jednej strony 

widzę zespół profesjonalistów, nowo-
czesną postępową drukarnię z wydajną 
i najnowocześniejszą produkcją. Z drugiej 
strony ludzką twarz firmy, która zacho-
wuje się etycznie, przyzwoicie, rozwija się 
i słucha swoich pracowników. 

FINIDR jest dla nas silnym partnerem biz-
nesowym, który dynamicznie się rozwija, 
rozszerza swoje możliwości i zwiększa 
wydajność pracy. Wiemy, że często można 
to w drukarniach rozpoznać, „gdy tylko 
wejdziemy do drzwi”. Nasza współpraca 
jest, oprócz sukcesów w biznesie i mnó-
stwem dostarczonych ton papieru czymś, 
gdzie panują przyjazne i uczciwe stosunki, 
co niestety dzisiaj nie zawsze ma miejsce. 
Przez całe lata stawiano nam wysokie wy-
magania i roszczenia dotyczące najlepszej 
jakości i usług. Mogę powiedzieć, że dzięki 
FINIDRowi nauczyliśmy się być bardziej 
elastycznym i profesjonalnym hurtowni-
kiem. 

Na koniec chciałbym życzyć spółce FINIDR 
wielu kolejnych udanych lat. Życzę Jarko-
wi Drahošowi mocnego zdrowia i przy-
najmniej tyle sukcesów, ile doświadczył 
w ciągu ostatnich 25 lat. Życzę pracowni-
kom, aby nadal chodzili chętnie do pracy 
i byli dumni z tego, że pracują właśnie dla 
spółki FINIDR!

Marek Vošta
EUROPAPIER-BOHEMIA

Było to w roku 1994, kiedy daw-
ny państwowy zakład Vojenský 
opravárenský podnik 065 (Woj-

skowy Zakład Naprawczy) umieszczony 
w budynku dawnych „koszar“ przygo-
towywał się do prywatyzacji w wyniku 
reorganizacji armii Czeskiej Republiki. 
Ze względu na obniżającą się ilość za-
mówień ze strony ministerstwa obrony, 
niektóre obiekty nie były wystarczająco 
wykorzystane. 

To właśnie w tym czasie nawiązano 
pierwsze kontakty kierownictwa zakładu 
państwowego z panami Ing. Jaroslavem 
Drahošem, Miroslavem Filipczykiem 
i Ing. Petrem Niedobą,  którzy zain-
teresowali się zmianą siedziby spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością 
FINIDR i przeniesieniem jej do wyna-
jętych pomieszczeń niemieszkalnych 
dawnego VOP 065, s. p. Umowa została 
zawarta w dniu 24. 2. 1994, a spółka 
FINIDR, s. r. o została zarejestrowana 
w rejestrze handlowym już z siedzi-
bą w kompleksie VOP. Od momentu 
powstania firma skoncentrowała się 
na produkcji poligraficznej i rozpoczę-
ła swą działalność w tym zakresie. Od 
samego początku charakteryzowała się 
dynamicznym podejściem.  Założyciele 
firmy mieli jasność co do swojej działal-
ności, a my w VOP 065 byliśmy mocno 
zaskoczeni. Z pierwotnej dzierżawy 250 
m2 w hali nr 17 dochodziło stopniowo 
do ciągłego wzrostu zapotrzebowania 

na obszary produkcyjne, co było zwią-
zane z narastającą ilością pracowników. 
Oprócz wynajmu hali nr 17 potrzebne 
były kolejne pomieszczenia w budynkach 
16, 7, 4 i 19. Współpraca VOP 065 i FI-
NIDRa trwała i osiągnęła maksimum pod 
koniec roku 1998. Przedsiębiorstwo pań-
stwowe zostało w dniu 1.11. 1998 spry-
watyzowane a jego właścicielem stała 
się spółka VOP GROUP, s. r. o. Spółka ta 
została prawnym następcą Wojskowego 
Zakładu Naprawczego (VOP) 065 s. p. 
i za opłatą przejęła ją wspólnie z mająt-
kiem, pracownikami i prawami.  Jednym 
z pierwszych kroków po prywatyzacji 
było, że spółka VOP GROUP, s.r.o. od-
sprzedała spółce FINIDR, s. r. o. nowo 
wybudowany obiekt hali produkcyjnej 
o powierzchni około 8 000 m2, z którego 
sama nie korzystała.

Od tego momentu spółka FINIDR stała 
się niezależną od wynajmowania are-
ałów, zaczęła działalność w obiektach, 
które stały się jej własnością, co umożli-
wiło jej inwestowanie i zapoczątkowanie 
dynamicznego rozwoju.

Po 25 latach dobrej wzajemnej współ-
pracy można napisać długi traktat. 
Każda firma tworzy swoją wyjątkowość 
dzięki swojej misji i wizji. A firma FINIDR 
osiągnęła wiele. Na początku 1994 roku 
założyciele firmy, która jeszcze nie 
zatrudniała pracowników, nie zawahali 
się zakasać rękawów i w pierwszym 

Vilém Widenka
VOP GROUP, s. r. o.

wynajętym pomieszczeniu zaczęli od 
sprzątania, w tym mycia okien. Pomi-
mo sporadycznych problemów, które 
niesie ze sobą czas, ich wizja została 
skonkretyzowana i wdrożona. Pozosta-
je dodać, że wszystko, co trzeba było 
zrobić, kosztowało ogromną ilość pracy 
i wysiłku, ale powstały tym sposobem 
ogromne wartości. Należy podkreślić, 
że zarządowi firmy udało się pozyskać 
do wdrożenia ustalonej strategii duży 
zespół pracowników.

Firma zapewnia swoim pracownikom 
bezpieczeństwo, stale inwestuje, zwięk-
sza swój udział na rynku poligraficznym, 
co jest trudne w dzisiejszym wysoce 
konkurencyjnym środowisku. Powsta-
ła pozytywna sytuacja, w której firmie 
udało się powiązać zarządzanie i relacje 
właścicielskie. Co dalej? Trudno dora-
dzić czołowej firmie, której przewodzi 
wysoce kreatywny menedżer Jaroslav 
Drahoš. Trzymajcie się wytyczonej wizji 
i aktualizujcie ją w dzisiejszym niespo-
kojnym środowisku.

Nadal musimy zdawać sobie sprawę 
z tego, że nawet genialny menedżer 
nie osiąga swoich celów, jeśli nie jest 
otoczony zdolnymi ludźmi. Dobrze ci 
idzie, firmo FINIDR. My, którzy obserwu-
jemy cię z daleka, kłaniamy się i życzymy 
powodzenia. 



W1994 roku odwiedziło nas w biu-
rach Ospapu przy ulicy Porážo-
vej w Ostrawie trzech panów: 

Drahoš, Filipczyk i Niedoba. Poprosili nas 
o dostarczanie papieru do nowo powstają-
cego zakładu produkcji książek w Czeskim 
Cieszynie.

Było to dla nas sporą niespodzianką, 
ponieważ w tym czasie produkowały już 
książki w tym samym mieście dwie duże 
drukarnie (Drukarnia Cieszyńska i Papier-
nia Cieszyńska), więc zastanawialiśmy się 
nad ich perspektywą i nad tym, jak długo 
mogą wytrzymać.

Nie mogliśmy jednak przegapić okazji do 
rozszerzenia naszej działalności han-
dlowej, dlatego zaczęliśmy dostarczać 
papiery z naszej oferty - offsetowe, pow-
lekane i objętościowy papier z Finlandii. 
Wszystkie początkowe dostawy zostały 
zorganizowane przez Majkę Řepecką 
z panią Kúdelovą, które zawsze starały się 
uzgodnić ilości i szybkie dostawy. 

Początkowo istniało większe ryzyko zama-
wiania obszernych roli papieru objętościo-

wego w innych szerokościach niż poprzed-
nio sprzedawane, ale po uzgodnieniu 
umowy ubezpieczeniowej o zapasach, 
zaczęliśmy zamawiać i ten asortyment. 

W tym czasie mieliśmy własny transport 
i pamiętam, jak nasz kierowca, pan Chme-
lař, wrócił z FINIDRa po raz pierwszy. 
Opowiedział, jak się obawiał, kiedy musiał 
przejść „wojskową” kontrolę w bramie 
kompleksu wojskowego, gdzie FINIDR 
miał siedzibę. Potem przyzwyczailiśmy się 
do kontroli i wszystko szło gładko. 

Dostawy były trudne – tzw. szybkie, kiedy 
musieliśmy zorganizować nadgodziny 
dla osób po obu stronach, aby dostarczyć 
papier na popołudniową zmianę, ponieważ 
w FINIDRze zmienił się program produk-
cyjny i trzeba było coś dostarczyć priory-
tetowo.

Na szczęście, dzięki chęci naszych pra-
cowników, uczestniczyliśmy w rozwoju 
FINIDRa i stopniowo śledziliśmy, jak ta 
drukarnia rośnie i jakie piękne książki 
potrafi produkować.

Petr Breburda
OSPAP, a. s.

Po raz pierwszy weszłam do FINIDRa 
w 2010 roku. Wiele się zmieniło 
w ciągu tych dziewięciu lat. Firma 

kilkakrotnie zwiększyła obroty, zwiększy-
ła liczbę osób, posiada znacznie większe 
pomieszczenia i całą gamę nowych tech-
nologii do drukowania książek na całym 
świecie. 

Ale to, co pozostało takie same i wyjąt-
kowe przez lata, to serce, które ludzie 
z FINIDRa wkładają w swoją pracę. Ludzie 
w FINIDRze zostali sobą i są dumni z tego, 
co robią. Przez lata pracy z nimi miałam 
okazję wielu z nich poznać i wiem, że od-
dychają dla FINIDRa, a słowo lojalność nie 
jest frazesem. Ich związek z FINIDRem 
rozpoczyna się od Jaroslava Drahoša, 
z którym ludzie chcą tworzyć przyszłość.

Pamiętam moje pierwsze spotkanie 
z Jardą. Charyzmatyczny, energiczny, 
wizjoner, a przede wszystkim wspania-
ły człowiek. W ciągu jednej minuty był 
w stanie wciągnąć mnie we wszystkie 
pomysły, które chciał z nami zrealizować 
w firmie. Człowiek w jego obecności czuje, 

że może zrobić wszystko, na co tylko sobie 
wspomni. Dodaje energii i umiejętności 
wiary w niemożliwe. Miałam z nim piękne 
spotkania trenerskie, w którym szybkość 
jego myśli i wizji była destrukcyjna dla 
niego samego. To człowiek, który chce 
wszystkiego, teraz i zawsze. Wiedziałam, 
że musi zachować spokój swoich myśli. 
Dlatego zacząłem zabierać go na coach-
ing do przyrody. Trzeba było zabrać go 
w góry i wspinać się z taką prędkością, 
że nie mógł mówić ani myśleć, po prostu 
postrzegać ruch i przestrzeń.

Jaroslav wyszedł ze mną na szczyt Łysej, 
Pradziadu i Śnieżki. Widok z gór często 
pomagał mu znaleźć istotę sprawy. Pod-
czas tych podróży miałam okazję poznać 
go jako człowieka, który codziennie 
zdobywa (i musi podbić) jakiś szczyt, który 
widzi przed sobą. I podbija go energią, 
sercem i pragnieniem iść ciągle dalej.

Życzę jemu i wszystkim pracownikom 
FINIDRa, aby trzymali się odważnych 
marzeń i nie bali się iść za nimi z sercem 
pełnym miłości do swej pracy.

Radka Šušková
New Dimension, s. r. o.



Pamiętam początek 1994 roku, 
kiedy jako pracownik Wydawnic-
twa Melantrich zamówiłam druk 

i introligatorstwo dla książki Jarmili Lo-
ukotkowej pod tytułem „ Bůh či ďáběl“ 
w nowo powstałej drukarni FINIDR.

To było zupełnie pierwsze zamówie-
nie, jakie firma FINIDR otrzymała! Po 
dwudziestu pięciu latach przypomnę hi-
storyjkę, która prawdopodobnie dzisiaj 
nie mogłaby się stać.

Młody inżynier ekonomista, Jaroslav Drahoš, mu-
siał odskoczyć do produkcji, aby sam naciął papier 
do tej książki. W przeciwnym razie nie zdążyliby na 
czas... Czy był to test „ukrytego diabła” z książki 
znanej czeskiej autorki? W każdym razie Jaroslav 
egzamin zdał.

Początki są zawsze trudne, ale dziś FINIDR jest gi-
gantem poligraficznym. A słynny Melantrich? Już 
dawno nie istnieje i jest mi z tego powodu napraw-
dę przykro. Czasami końce są smutne, ale FINIDR 
nie musi się tym z całą pewnością martwić.

Vlasta Machová
Wydawnictwo Melantrich



W  ciągu roku spotykamy się na 
najróżniejszych imprezach, 
które są pełne zabawy, sportu 

i ciekawych przeżyć przeznaczonych nie 
tylko dla naszych pracowników, ale tak-
że dla ich rodzin. Finidracki  Dzień, który 
jest organizowany z bogatym progra-
mem dla dzieci i dorosłych, i jest okazją 
do korzystania z wolnego sobotniego 
popołudnia na łonie natury w duchu 
sportu i rywalizacji, stał się tradycyjnym 
już spotkaniem od 2008 roku. 

Coroczne prezenty Świętego Mikołaja 
i urozmaicony program dla dzieci na-

się na regularnych spotkaniach lub 
imprezach organizowanych właśnie dla 
nich.

Nie zapominamy również o wspólnym 
świętowaniu naszych osiągnięć, dlatego 
z okazji tworzenia 100, 200 i 300-mi-
lionowych książek przygotowujemy 
smaczne śniadania dla naszych pracow-
ników lub świąteczny obiad, który jest 
urozmaiceniem dnia.

W ciągu roku entuzjaści sportu mogą 
zmierzyć swoją siłę i wytrzymałość 
w firmowej lidze badmintona i kręgli.
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szych pracowników wywołują uśmiech 
i zachwycają każde dziecko, a także są 
kolejną okazją do poznania naszych 
pracowników i ich rodzin przed świętami 
Bożego Narodzenia.

Podziękowania naszym pracownikom za 
całoroczną pracę realizujemy w przy-
jemnej atmosferze tematycznej imprezy 
firmowej, która jest także świętem rocz-
nicy założenia spółki FINIDR, s.r.o.

Wysoko cenimy naszych byłych pracow-
ników, którzy cieszą się już zasłużoną 
emeryturą. Z przyjemnością spotykamy 

Imprezy dla
naszych pracowników
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Już do kilku lat współpracujemy ze 
Średnią Szkołą Albrechta w Cze-
skim Cieszynie w zakresie zapew-

nienia praktyki zawodowej studentom 
branży poligraficznej i profesjonalnego 
szkolenia studentów branży drukarz. 
Głównym celem jest utrzymanie tradycji 
w regionie i pozyskanie absolwentów do 
naszej drukarni.

Uczniowie są w ramach swojego kształ-
cenia zaangażowani również w Akade-
mię FINIDR. W praktycznym szkoleniu 
pomagają w szczególności nasi opera-
torzy procesów oraz drukarze, którzy 
przekazują uczniom swoje bogate 
doświadczenie. Zapoznajemy studen-
tów z dziedziną poligrafii, a uczniów 
z kierunkiem drukarz, jednocześnie 
stopniowo integrujemy ich w procesy 
robocze w realnej pracy. W trakcie prak-
tyki słuchamy ich spostrzeżeń, abyśmy 
mogli stale ulepszać ten proces i iść 

jeszcze wprowadzony. Dla młodych 
poligrafów i drukarzy interesujące było 
wykorzystanie wszystkiego, czego się 
do tej pory nauczyli w celu realizacji 
określonego zadania. Zadaniem było 
przygotowanie i wydrukowanie plakatu 
z tematem tegorocznej rocznicy 550 
lat prasy w Czechach. Studenci wyko-
rzystali w ramach konkursu nie tylko 
swoje umiejętności twórcze, ale przede 
wszystkim umiejętności techniczne, 
a wyniki ich pracy dowodzą, że mają 
dobre osiągnięcia. Odbyły się również 
różne warsztaty, które pomogły pogłębić 
ich wiedzę w innych dziedzinach.

Z niecierpliwością czekamy na nowych 
młodych pracowników i mocno wie-
rzymy, że będziemy w stanie utrzymać 
tradycję branży poligraficznej na Śląsku 
Cieszyńskim z pomocą naszych działań 
wspierających, współpracując ze Śred-
nią Szkołą Albrechta.
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dalej, komunikując się również ze szkołą 
i nauczycielami zawodu.

Corocznie pod koniec roku szkolnego 
uczestniczymy w ceremonii wręczenia 
nagród najlepszym studentom Średniej 
Szkoły Albrechta, zwanej Juvenalia. 
Właściciel naszej drukarni, pan Drahoš, 
gratuluje najlepszym uczniom i przeka-
zuje prezenty rzeczowe, jakie drukarnia 
zapewnia z tej okazji. W roku 2018 odby-
ła się pierwsza edycja konkursu poligra-
ficzno-drukarskiego Duplex 2018. Wy-
niki kilkutygodniowej pracy studentów 
zostały ocenione w kilku kategoriach, 
a oprócz ciekawych nagród uczestnicy 
zyskali także bogate doświadczenia, 
z których z pewnością mogą skorzystać 
nie tylko w czasie dalszych studiów. Przy 
przygotowaniu konkursu skierowaliśmy 
uwagę na połączenie obu kierunków 
i znalezienie odpowiedniego formatu, 
który w Czeskiej Republice nie został 
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Wspieramy
przyszłe generacje



Naszym wspólnym celem jest 
realizacja naszej ustalonej strategii 
w najszerszym możliwym zakresie, 
prosperowanie i spełnianie zasad 
uczciwego biznesu. Kodeks określa 
nasze podstawowe oczekiwania wobec 
pracowników, a także pomiędzy 
naszymi pracownikami a osobami, 
z którymi prowadzimy interesy, w tym 
naszych partnerów handlowych.

Tworzymy zespół FINIDR.
Zespół aktywnych,
przyzwoitych
i uczciwych ludzi.

Zakres:

I. Kim jesteśmy  – nasza wizja, strategia, cel, wartości, odpowiedzialność społeczna

II. Na pierwszym miejscu stawiamy klienta

III. Dbamy o relacje wewnątrz firmy i jesteśmy lojalni

IV. Odnosimy się oszczędnie do majątku firmy

V. Mamy aktywne podejście

VI. Unikamy konfliktów interesów

W roku 25-lecia wzmacniamy nasze wartości firmowe:

 PRZYZWOITOŚĆ = Postępuję z ludźmi tak, jak bym chciał, by oni postępowali ze mną.

 AKTYWNOŚĆ = Szukam najlepszego rozwiązania dla firmy.

 POZYTYWNE MYŚLENIE  = Pracuję nad sobą.

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ = Przejmuję odpowiedzialność.

 PRAWOŚĆ = Postępuję rozważnie.

Kodeks etyczny
 „Wizja łączy ludzi w ramach organizacji. Łączy to,
co ludzie robią i co jest dla nich ważne, z tym, czego
organizacja chce osiągnąć. Każdy w fi rmie musi znać wizję 
i musi czuć, że jest jej częścią, jeśli ma być spełniony! “

Ian McDermott 

przyzw
oitość

pozytywne myślenie

odpow
iedzialność aktywność

uczciwość

zaufanie

wzajemne poszanowanie



Tworzenie książki jest bardzo pięk-
ne, interesujące, ale także trudne. 
Typografia była i jest ściśle zwią-

zana z naszym regionem. Jesteśmy fir-
mą otwartą i dlatego chcemy umożliwić 
wszystkim zainteresowanym stronom 
poznać i zrozumieć ten proces.

Zobaczyć na własne oczy produkcję 
pięknych i różnorodnych książek, uzu-
pełnionych fachowymi i interesującymi 
interpretacjami naszych pracowników, 
jest możliwe z okazji Dnia Otwartych 
Drzwi lub zaplanowanych ekskursji. 
Te wycieczki z przewodnikiem pokażą 
wszystkim zainteresowanym, członkom 
rodziny, studentom lub ogółowi społe-
czeństwa cały proces produkcji książki. 

Jednocześnie organizujemy Dni Okazji 
do Pozyskania Pracy, które są przezna-
czone dla osób poszukujących pracy 
w celu zapoznania ich ze środowiskiem, 
atmosferą w firmie i ofertą pracy bez-
pośrednio w trakcie pracy drukarni.
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Otwieramy
drzwi dla
publiczności
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 Dni otwartych drzwi



Ponieważ firma działa z powodze-
niem w naszym regionie od 25 lat, 
nasza drukarnia zyskała solidną 

pozycję w Europie i zasłużenie należy do 
jednych z najważniejszych europejskich 
firm poligraficznych, nie tylko ze wzglę-
du na swoją wielkość, ale także dzięki 
długoterminowemu podejściu do filozofii 
biznesu.

Jesteśmy dumni, że nam się wspólnie 
udało zbudować spółkę, która jest spo-
łecznie postrzegana nie tylko ze względu 
na to, co robi, ale także dlatego, jak to 
robi. Chcemy działać w ten sposób dalej 
i kontynuować poprawę we wszystkich 
tych zakresach. Dlatego postanowiliśmy 
stworzyć i stopniowo wdrażać Strategię 
Społecznej Odpowiedzialności drukarni 
FINIDR, co będzie koncepcyjnie, sys-
tematycznie i w dłuższej perspektywie 
spełniać nasze wspólne wyobrażenia 
o firmie, która jest częścią naszego 
życia. Spełniać koncepcje obecności na 
rynku, obecności w naszym regionie, 
a także codziennych wzajemnych relacji. 

W dziedzinie PEOPLE  zakładamy, że 
FINIDR jest jednym z głównych pra-
codawców w naszym regionie. Nasze 
priorytety obejmują ciągłą poprawę 
warunków naszych pracowników.

Zawsze uważaliśmy za największą 
przewagę konkurencyjną nasz zespół 
- zespół Finidrak. Zespół, który dzia-
ła w tym samym kierunku. Każdy jest 
ważny dla naszego zespołu. Każdy jest 
jego częścią i wpływa na wiele obszarów 
działania w naszym społeczeństwie. 
Ważna dla funkcjonowania firmy jest nie 
tylko jakość produkcji, produktywność, 
ale także prawidłowe relacje w miej-
scu pracy i ogólna atmosfera w naszej 
firmie. Doceniamy wysiłki każdego z na-
szych pracowników i jesteśmy w pełni 
świadomi, że praca w drukarni nie jest 
łatwa. Zadowolić naszego klienta, speł-
nić i realizować jego wysokie oczekiwa-
nia jest obecnie coraz trudniej. Ale nie 
tylko dobrze sobie radzimy, stopniowo 
zmieniamy wiele procesów i po kolei 
je ulepszamy. Wierzymy, że z każdym ko-
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Jest to strategia oparta na wzajemnym 
respekcie i wzajemnym szacunku. Jest 
zbudowana na osobistej i zbiorowej 
odpowiedzialności nie tylko w stosunku 
do dnia dzisiejszego, ale i do przyszłości. 
Przyszłości naszej, ale przede wszystkim 
przyszłości naszych dzieci. Strategia ta 
dotyczy również poszukiwania i znajdo-
wania wzajemnego zrozumienia, a także 
znacznej dawce pokory, którą każdy 
z nas powinien w sobie znaleźć. Spełnia-
my strategię odpowiedzialności społecz-
nej, a w przyszłości spełnimy następują-
ce trzy kluczowe dziedziny:

PEOPLE - motywacja, pewność siebie, 
samodzielni i odpowiedzialni pracownicy 

PLANET - odpowiedzialność wobec na-
szego regionu i środowiska naturalnego

PROFIT – dobre i poprawne stosunki 
z naszymi klientami i partnerami

Każda z tych dziedzin jest dla nas ważna 
a jej koncepcja będzie się nadal stopnio-
wo formować. 

lejnym krokiem uda nam się zrealizować 
strategię i posunąć się kawał dalej.

Kolejnym bardzo ważnym elementem 
naszej działalności jest etyka. Są to za-
sady przyzwoitego zachowania, sposób, 
w jaki działamy i prezentujemy siebie 
i nasze społeczeństwo jest obszarem, 
który wpływa na każdą działalność 
FINIDRa. Kodeks etyczny drukarni 
FINIDR wyraża nasze spojrzenie na 
świat, wyraża jasne zasady i zobowiąza-
nia dla każdego „Finidraka”.

Innym niebagatelnym polem działa-
nia jest edukacja. Jest to w tej chwili 
niezwykle ważne dla każdego z nas. Nie 
ma znaczenia, na której pozycji czło-
wiek pracuje. Bez ciągłego kształcenia, 
regularnych szkoleń i doskonalenia 
umiejętności nie można w tym świecie 
stać się konkurencyjnym. Dlatego w na-
szej firmie powstała w roku 2012 FINIDR 
Akademia. Akademia ta umożliwia 
i będzie w przyszłości umożliwiać rozwój 
każdego z naszych pracowników. Każdy, 

zależna od zysku, który firma osiągnęła. 
Partycypuje w niej każdy, kto w sposób 
oczywisty przyłoży rękę do dzieła, nie 
pozostanie pasywny i zmieni tym samym 
rzeczy wokół siebie. Każdy może wnieść 
wiele drobnych i większych ulepszeń, 
które doprowadzą do jeszcze lepszych 
wyników.

kto chce, może uzyskać wiele nowych 
informacji, które pomogą mu odnieść 
sukces w swoim miejscu pracy. Równie 
ważną częścią strategii jest motywacja, 
którą mamy i stopniowo ją tworzymy. 
Zawsze będzie zawierać elementy 
wydajności, jakości, profesjonalizmu 
i odpowiedzialności. Motywacja ta jest 
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FINIDR
dla życia



Doradztwo to kolejny ważny punkt. Rów-
nież w tej dziedzinie staramy się tworzyć 
dla naszych pracowników warunki 
ponadstandardowe. Chodzi o doradztwo 
finansowe, prawne lub dotyczące podej-
ścia do zdrowego stylu życia. Z każdej 
trudnej sytuacji jest wyjście. Wszystkim, 
którzy chcą, poda FINIDR pomocną dłoń.

Zdrowie jest najważniejszą i najcenniej-
szą rzeczą, jaką mamy. Jak jest dla nas 
ważne, zwykle zdajemy sobie sprawę, 
jak tylko my lub ktoś bliski zachoruje. 
O tym, aby człowiek był zdrowy, nie 
wystarczy tylko rozmawiać, ale trzeba 
też coś w tym celu zrobić. Zapobieganie 
chorobom w odniesieniu do swego zdro-
wia postrzegamy jako sprawę istotną 
i kluczową. To jedyny możliwy sposób 
na dobre samopoczucie. Jedyny sposób, 
który prowadzi do pełnego życia bez 
ograniczeń. Oferujemy naszym pracow-
nikom program, który może pozytywnie 
wpłynąć na jakość ich życia. W szcze-
gólności jest to pomoc fizjoterapeuty, 

eksperta antystresowego, udział w spe-
cjalnych programach szkoleniowych, 
zdrowa dieta w zakładowej stołówce, 
dni sportowe dla rodzin z dziećmi lub 
firmowa Liga w bowlingu i badmin-
tonie. Aktywny udział i włączenie się 
do tych programów pozwala naszym 
pracownikom bezpłatnie uczestniczyć 
w badaniach u specjalistów, z którymi 
współpracujemy. 

W części PLANET przyjmujemy odpo-
wiedzialność za to, gdzie prowadzimy 
działalność. Bardzo cenimy środowisko 
naturalne. Dlatego dla naszej drukarni 
jest ważne zachowanie ekologiczne, 
podejmujemy więc wiele kroków w tym 
zakresie. Jednym z nich jest zakup 
przyjaznej dla środowiska energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych, 
która działa od stycznia 2016 roku i już 
teraz korzystamy z niej w 100%. Naszym 
długotrwałym celem jest również 
w kolejnych latach stuprocentowy odbiór 
energii odnawialnej. 
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Nasza drukarnia aktywnie uczestni-
czy w wyjątkowym projekcie „Zielona 
firma”. W ramach projektu ekologicz-
nie likwidujemy firmowe urządzenia 
elektryczne i baterie. Umożliwiamy też 
naszym pracownikom pozbycia się wy-
cofanego sprzętu elektrycznego poprzez 
udostępnienie pojemników zbiorczych, 
co znacząco przyczynia się do ochrony 
środowiska, zasobów naturalnych i ludz-
kiego zdrowia.

Aktywnie zmniejszamy nasz ślad węglo-
wy. Plan zarządzania śladem węglowym 

oszczędnego gospodarowania zasobami 
leśnymi i stworzenia systemu certyfika-
cji jako narzędzia do śledzenia pocho-
dzenia drewna od chwili jego wydobycia, 
poprzez przetwarzanie, po produkt 
końcowy - np. meble, papier i artykuły 
z niego powstałe.

O dziedzinie PROFIT  możemy krótko 
powiedzieć, że „Stawiamy naszych 
klientów i partnerów na pierwszym 
miejscu”. Długotrwałe relacje z klienta-
mi i partnerami opierają się na zaufaniu 
i partnerstwie. Nieustannie szukamy 
sposobów i metod, jak najlepiej, w naj-
wyższej jakości i w uzgodnionym ter-
minie, sprostać wymaganiom naszych 
klientów, jak znaleźć sposób na współ-
pracę z partnerami na bazie WIN x WIN. 
Jest to dla nas oczywiste. Dziękujemy 
bardzo wszystkim naszym klientom 
i partnerom za współpracę i życzymy 
wiele kolejnych udanych lat.

określa nasze zobowiązanie do pomiaru, 
monitorowania i ograniczania śladu 
węglowego. Poprzez ten plan chcemy 
zmniejszyć nasz wpływ na środowi-
sko w perspektywie długoterminowej. 
Obejmuje proces zarządzania śladem 
węglowym, następnie cele redukcji CO2, 
a także plan działania w celu osiągnięcia 
tej redukcji w ustalonym okresie. 

Od 2008 roku jesteśmy również zaanga-
żowani w system certyfikacji FSC®. FSC®

(Forest Stewardship Council®). Jest to 
międzynarodowa organizacja non-profit 
założona w 1993 roku w celu wsparcia 
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Cieszymy się, że możemy 
w ciągu całego roku 
pomagać w naszej okolicy 

tam, gdzie jest to potrzebne. 
Mamy jasno określoną 
strategię wsparcia, którą 
kierujemy głównie do dzieci 
oraz ich zajęć szkolnych 
i pozalekcyjnych w naszym 
mieście Czeski Cieszyn 
i w okolicy. Wierzymy, że 
wsparcie dla wszystkich tych 
działań jest znaczące i nadal 
będziemy udzielać konkretnej 
pomocy w nadchodzących 
latach. 

Wspieramy

RAKEŤÁCI



Wciągu 25 lat od powstania naszej 
drukarni przeszliśmy znaczącą 
i udaną drogę, pokonaliśmy też 

wiele przeszkód. Dlatego wszyscy przy-
pomnieliśmy sobie tę rocznicę i wspólnie 
ją świętowaliśmy. WIELKA IMPREZA dla 
pracowników drukarni FINIDR w stylu 
Wielkiego Gatsby odbyła się w sobotę 
2 marca 2019 roku w lokalach Centrum 
Kultury Střelnice w Czeskim Cieszynie 
z udziałem 430 osób.

Przez cały wieczór w złotej sali wszyscy 
bawili się w uroczystych strojach z lat 
dwudziestych, podkreślając niezwykły 
nastrój obchodów 25-lecia naszej dru-
karni.

Zespół Arrhythmia, który zaprezentował 
lekki pokaz sztuki z historią FINIDRa lub 
tancerka w stylu lat 20-tych, były miłą 
niespodzianką wieczoru. Jednak to ze-
spół MIRAI, który był prawdziwą wisienką 
na torcie tej niezwykle udanej imprezy, 
rozpalił atmosferę. 
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…to tylko 
koniec
początku

25lat to piękny okres jak w życiu 
człowieka, tak i firmy. Chciał-
bym podziękować naszym 

klientom, dostawcom i firmom, wszyst-
kim, którzy z nami w ciągu ostatnich 
lat współpracowali. Dziękuję obecnym 
i byłym pracownikom, którzy w ciągu 
25 lat pracowali w firmie FINIDR. Każdy 
z nich przeżył tu kawał swojego życia. 
Pracowało i pracuje tu wiele rodzinnych 
„klanów”, wielu z nich podjęło pracę na 
polecenie tych, którzy już tu pracują, 
powstało wiele nowych przyjaźni oso-
bistych i zawodowych. Swoje „tak” po-
wiedziało sobie kilkudziesięciu pracow-
ników. Wierzę w naszych pracowników, 
wierzę w kolejną pomyślną przyszłość 
naszej drukarni.

TTa publikacja prawdopodobnie mapuje 
historię naszej drukarni po raz pierwszy. 
Od początku pisali ją ludzie i ich przeży-
cia. Jednak pomimo najlepszych chęci 

Nadal mamy wiele do zrobienia. Nie 
jest łatwo odnieść sukces w dzisiejszym 
globalnym świecie. W tym niespokoj-
nym środowisku ważne jest znalezienie 
solidnego punktu, na którym możemy 
polegać i który da nam pewność, czego 
wszyscy teraz potrzebujemy. 
Wierzę, że FINIDR był i zawsze będzie 
punktem odniesienia dla osób, które 
w nim pracują lub współpracują z nim. 

Wierzę, że robimy właściwe kroki 
i mamy dość odwagi. Nieustannie po-
szukujemy nowych sposobów na biznes, 
procesy, kierowanie ludźmi i motywację.

Życzymy wszystkim wiele sukcesów, 
zdrowia i szczęścia, a w nadchodzących 
latach jeszcze wiele spełnionych celów 
i marzeń.

Jaroslav Drahoš z rodziną

nie można dać miejsca w tej kronice tym 
wszystkim, którzy przeszli przez bramy 
FINIDRa i którzy z pewnością zasłużyli 
na to, by na małym kawałku przynaj-
mniej częściowo opisali swoją przygodę. 
Wierzę jednak, że te piękne historie, 
które niektórzy byli i obecni Finidryści 
szczerze nam opowiedzieli, umożliwią 
nam wglądnąć w zakamarki. Spojrzeć 
na czasy burzliwych początków, konso-
lidacji, a następnie stabilizacji drukarni. 
To historia 25 lat nieustannego poszu-
kiwania drogi. To opowieść o pokorze, 
zaufaniu, entuzjazmie i improwizacji. 
Ale także opowieść o systematycznym 
wdrażaniu naszej strategii. Ważne jest 
to, że historia naszej drukarni się nie 
kończy, ale tak naprawdę się zaczyna.

Mówiąc słowami klasyka, to tylko koniec 
początku. FINIDR w roku 2019 świętuje 
25 lat, jednak o wiele ważniejsze niż to, 
co było, jest to, co jeszcze przed nami. 
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