
S tím, jak se rozrůstá portfolio našich nejstarším produktem pro zvířata. 
veterinárních produktů, bylo třeba Bonharen už 14 let pomáhá léčit artrózu 
věnovat více pozornosti celé jejich řadě. u koní a psů. Anigran si během necelých 
Představit naše výrobky na nějaké dvou let na trhu získává zasloužený 
důstojné platformě. Proto začala vznikat respekt a jméno. Geloren byl teprve 
webová prezentace Aktivní zvíře. Čistý před dvěma týdny uveden do e-shopů, 
web, orientovaný na chovatele psů a a proto větší část tržeb zatím činí odběr 
koní, který umožní získat informace zaměstnanců (podle našich informací 
o produktech, kazuistiky zranění, odkazy bohužel nejsou sledováni v rámci in vivo 
na odbornou literaturu, nabídne videa studie), ale „koňáky“ Geloren zaujal a 
použití a možnost přímo na webu zdá se, že by mohl být více než důstoj-
si prostředky zakoupit. ným doplňkem uznávaného léčiva.
Protože sestavit kvalitní web, který tohle Ve vývoji a testování je už nyní několik 
vše dokáže nabídnout, nebyla otázka dalších produktů pro zvířata. Určitě 
několika dní, odstartovali jsme paralel- se nedá očekávat, že by veterinární 
ně také facebookový profil Aktivní zvíře. prostředky v součtu tržeb zastínily 
O zájmu, který naše produkty u majitelů suroviny, ale i tak přispívají svým dílem 
koní vyvolávají, svědčí to, že se aktuálně k lichotivým výsledkům Contipra. 
blížíme sedmi stovkám fanoušků. A navíc se tvrdí, že není moudré vsázet 
Název Aktivní zvíře vychází ze sloganu vše na jednoho koně. ☺

Tomáš Papež„Návrat k aktivitě“, který se pojí s naším 
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Vážení čtenáři, snad nám odpustíte, 
že jsme letošní zimu trochu ostříhali 
na jejích právech. Ne nemluvím 
o tom, že nebyl sníh, za to nemůže-
me. Ale Continoviny se zpozdily. 
Nechceme se vymlouvat na to, že 
jaro přišlo brzy. Že ptáci zpívají 
už od počátku března. Že třešně 
kvetou jako o život a čert ví, co bude 
zasypávat hlavy májových líbajících 
se dvojic pod sakurami.
Uvědomujeme si, že stovky hořících 
Moren už skončilo svůj život v jarních 
potocích a dým jejich mrtvých těl 
vystřídaly blatouchy na břehu vody. 
Že pryč jsou prázdné skořápky bez 
života, kterými se zdobí šíje vynášené 
smrtky. Na pořadu dne byla i vajíčka 
velikonoční, pohříchu stále častěji 
v provedení čokoládovém. Nedá 
se vrátit zpátky, co ta voda odnesla. 
Budete se muset smířit s tím, 
že namísto u praskajícího krbu 
si vychutnáváte Continoviny někde 
na sluníčku.
Důvody pro toto ostudné zpoždění 
jsou. Přibylo nám světových výstav, 
na které Contipro jezdí. Jsou tu nové 
produkty, které je třeba uvádět na trh. 
Redakční rada Continovin byla 
citelně pozměněna a bylo třeba 
ji obohatit. Nechtěli jsme se smířit 
s polovičatostí. A navíc, když jsem 
se díval do redakční pošty, zda 
se někdo po bulletinu shání, zjistil 
jsem, že přišlo naprosto stejné 
množství příspěvků jako u ostatních 
čísel, neboli nepřišel žádný!
Snad odpustíte, že namísto Moreny 
tu máme Vesnu. Snažili jsme se vám 
zpoždění vynahradit pestrostí obsahu 
a nebáli jsme se ani rozvernosti 
v textech. Pokud to nebude dostateč-
nou náplastí, pak vězte, že vy máte 
moc vše zlepšit. Prahneme po Vašich 
připomínkách, námětech a přede-
vším příspěvcích. 
Nebojte se psát. 
My se taky nebojíme. 

Perun!
Tomáš Papež

EDITORIAL JARNĚ  
SLOVANSKÝ



HOSPODAŘENÍ 
Vážení kolegové, přinášíme Vám dosáhnout nového vrcholu a trend Ale paralela s horolezeckou cestou 
srovnání hospodářských výsledků růstu zatím neustává. Jdeme do kopce. nemusí být daleko od pravdy. Stejně 
celého minulého a části letošního roku. Každou chvíli jsme o něco výš, a proto jako na horách, i zde se může ukázat, že 
Těší nás, že můžeme ukazovat tak můžeme hledět i mnohem dál a s větší s přibývající výškou stojí každý další krok 
optimistické grafy. Přesto se prosím jistotou. Tento růst není náhodný. více námahy a energie. Že začíná stále 
nenechme ukolébat strmostí křivek, Možná přestáváme při každodenních více záležet na tom, jakou cestu 
které profilem připomínají cestu malých krůčcích vnímat, o jak velký kus k vrcholu volíme, s kým jdeme a jak 
vysokohorské expedice. Ano, z údajů se Contipro za posledních pár let dlouho.
tržeb se zdá, že se s lehkostí dereme posunulo, jak se vyvíjí prezentace firem Promiňte tyto věty o námaze spojené 
kupředu. S každým rokem a krokem o a produktů, jaký věhlas má v odborných s cestou vzhůru, ale nechtěli jsme 
píď vzhůru. Tržby se nám díky úsilí výroby kruzích, mezi studenty anebo v našem skončit u prázdné samochvály a 
a obchodu daří nadále zvyšovat, regionu. Nicméně svět se nezastaví, aby zatajovat, že úspěch stojí na trpělivé a 
současně však stoupají i počty zaměst- v úžasu sledoval naše pokroky. Dál bude poctivé práci, která s růstem tržeb 
nanců, náklady na vybavení a spektrum závodit a my, po vzoru červené králov- nekončí. Spíše naopak. A taky se trochu 
naší činnosti. Navíc, čím jsme větší, tím ny, musíme běžet i jen proto, abychom bojíme radovat se předčasně. Přestože 
větší máme zodpovědnost za své okolí a zůstali na místě. čísla rostou opravdu úžasným tempem, 
jeho budoucnost, proto logicky stoupají Máme ambice a potenciál dostat s růstem produktivity práce vztažené na 
náklady i na činnosti sociální zodpověd- se ještě mnohem výš. To je také zaměstnance to už tak růžové není.
nosti firmy. koneckonců důvod rozšiřování výroby a 
Jistě, holdingu se daří každý rok nadstandardního důrazu na výzkum. Růst tržeb je v současné době zhruba 

+4,5 %. Přitom relativně optimistický 
plán růstu tržeb pro letošní rok byl 
stanoven na +3 %. Největší měrou se na 
růstu podílení farmaceutické suroviny, 
které meziročně stouply zhruba o sedm 
procent. Tato čísla a sloupce v grafu jsou 
uváděna se zohledněním meziročních 
kurzových rozdílů. Nicméně bez jejich 
započtení, se letošní růst blíží 15 %. Jak 
vidíte, Contipru intervence ČNB 
prospěly.

Mimochodem, jistě potěšující zprávou 
také je, že byl prodán první 4SPIN.

Tomáš Papež
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PRODEJ PRODUKTŮ 
PRO ZAMĚSTNANCE 

PODĚKOVÁNÍ

Vzhledem k nečekaně vysokému zájmu Výdej bude realizován na sekretariátu 
ze strany zaměstnanců jsme nuceni holdingu mezi devátou a jedenáctou 
optimalizovat způsob prodeje finálních hodinou. 
výrobků (Geloren, Hyiodine). Produkty Příští výdej připadá na 6. května.
je možné nadále kupovat za zaměstna-
neckou cenu, jejich prodej však bude Objednávky můžete nadále činit 
soustředěn vždy jen na každé první a mailem nebo telefonicky u Broni 
třetí úterý v měsíci a platba bude Jiskrové (jiskrova@contipro.com, 
probíhat v hotovosti. telefon 576). 

Dar osmi hodin. Každý den.
Ber pravidelně je. A s gustem.

Vrhni se s chutí na týden
Měj akcí sto v diáři tlustém.

Zahradu rýpej. Země voní
ne nadarmo se zvala rájem.

U růží a u jabloní,
plánuj si cesty v jiné kraje.

Času je více, což tělu svědčí,
netřeba zvedat šanony.

Spánek snad bude v noci lepší
vzdálena platům na hony.

Nám bude smutno. Zvykli jsme si 
na řezy, spásu s účtováním.
Ty oddáš se teď cestování
a zkoumat budeš cizí lesy.

Jak zvláštní rozpor se s tím pojí,
přestože získá svobodu,
člověk se až trochu bojí,

naplno užít důchodu.
Mirce Šaldové s láskou 

celý rok 2013

leden - duben
2013

leden - duben
2014

Vývoj prodejů a tržeb



ÚSPĚCHY FYBICHA
Václav Kotyza, stážista projektu FYBICH, se začátkem dubna na soutěž I-SWEEEP do Houstonu. Oba si účast vybojovali 
vrátil z mezinárodní soutěže „The Beijing Youth Creation v soutěži projektů Expo Science AMAVET. Kristýna byla 
Competition“ v Pekingu, odkud přivezl zlato. S jeho projektem vybrána loni a Ondřej letos, díky absolutnímu vítězství 
„Vliv kyseliny hyaluronové a různých koncentrací glukózy v krajském kole soutěže.
na hyaluronidázové aktivitě patogenů ran Staphylococcus Do národního kola AMAVETu se letos vedle Vaška a Ondry 
aureus a Streptococcus agalactiae“ jej čeká ještě cesta probojovala ještě Klára Paďourová, která byla po prezento-
do USA na nejprestižnější mezinárodní středoškolskou vání posteru v Lipsku přizvána k publikování výsledků 
přehlídku více než 1 200 projektů - INTEL ISEF 2014 v Los v mikrobiologickém a lékařském časopise Pathogens and 
Angeles. Disease. 
Stážistka FYBICHA, Veronika Chadimová, se čerstvě vrátila Klára i Vašek jsou na stáži ve skupině hojení ran pod vedením 
z prezentování na konferenci BioNanoMed 2014 v Rakousku. Pavla Kleina, školitelem Veroniky je Tomáš Bobula a Ondru 
Stážisty Ondřeje Hubálka a Kristýnu Tomášovou čeká cesta vede Dzianis Smirnou. Klobouk dolů před všemi.
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ZÁPIS DO ERUDIA
Ve dnech 13. a 27. května bude po celý den probíhat zápis 
do školky, která nabízí plně individuální přístup, kde je 
do programu zapojen rodilý mluvčí angličtiny a která nabízí 
mnohem více, než jenom hlídání dětí. Využijte možnost 
prohlédnout si prostory, seznámit se s fungováním center 
aktivit a setkat se s pedagogy.
Pokud o zápise neuvažujete, přijďte školku navštívit alespoň 
29. května na akci Den dětí. Ten se v případě pěkného počasí 
bude konat na zahradě Erudia, při špatném počasí pak uvnitř 
školky. Vaše děti se mohou těšit na oblíbené pohybové aktivity, 
výtvarné činnosti a mnoho dalších společných úkolů 
pro rodiče s dětmi.
Vstup je zdarma, akce je určena pro děti ve věku 2 až 5 let.
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V loňském roce holding Contipro, stejně oddělení změnili názor. Přínos ze strany do kterých se vedle již osvědčených 
jako mnohé velké firmy, podlehl Trainees není totiž pouze v množství oddělení zapojily nově například 
nejnovějšímu trendu jménem Trainee práce, které pro oddělení odpracují, ale i Medicínské aplikace nebo Poloprovoz. 
program, který je v posledních letech i v nových nápadech a pohledech Trainee programy jsou opět směřovány 
v České republice velmi oblíbený. na problematiku, které s sebou přináší. na absolventy přírodovědných oborů, 
Sestaveny byly čtyři varianty, do kterých Díky rotaci po různých odděleních mají ale mohou se hlásit i absolventi textilní 
se zapoj i lo  např ík lad oddělení  totiž možnost podívat se na problém fakulty v Liberci nebo absolventi 
Kosmetických surovin, Nanovláken, z více stran a získávají tím pádem pedagogických oborů se zaměřením na 
Regulatory Affairs, Fyziologie buňky a komplexnější pohled na celé fungování biologii a chemii, pro které je připraven 
mnohé další. Po dvouměsíčním výběro- holdingu. Samotné účastnice potom program zahrnující rotaci po odděle-
vém řízení, do kterého se přihlásilo velmi kladně hodnotí především ních zabývajících se odbornou nevý-
dohromady 40 absolventů, bylo vybráno propojení oddělení, kterými prochází, a zkumnou činností. Ukončení sběru 
šest nejlepších uchazečů, shodou možnost podílet se na reálných projek- životopisů je plánováno na konec 
okolností žen. Mužů se hlásilo výrazně tech. Rotace je samozřejmě i psychicky dubna, přičemž po účasti holdingu 
méně, což se snad v letošním roce náročná – většina z nás si asi nedovede na několika kariérních veletrzích 
podaří alespoň trochu vybalancovat. představit, že by každé tři měsíce měla pro studenty a absolventy chemických a 
Od srpna a září nastoupili Trainees vyklidit stůl a přesunout se o kancelář farmaceutických oborů je již v tuto chvíli 
do jednotlivých oddělení a nyní jsou vedle. Nicméně všechny účastnice jasné, že zájem bude nemalý. Z ohlasů 
zhruba v polovině „cesty“, přičemž již teď vypichují v tomto ohledu i tu pozitivní studentů je patrné, že jsme jedna z mála 
jsou patrné přínosy tohoto programu. stránku – seznámí se s různými lidmi v firem, která dělá Trainee program 
Z průběžných diskusí s vedoucími útvarů rámci firmy a dle svých slov se nikdy pro přírodní obory, a tato informace 
i se samotnými účastnicemi je znát velká nenudí. se již rozkřikla. Pokud tedy ve svém okolí 
spokojenost. Přestože někteří vedoucí Kladné ohlasy z loňského roku podnítily máte absolventa, který by měl o Trainee 
byli na počátku poněkud nedůvěřiví a i další oddělení, aby se zapojila do leto- program zájem, je poslední šance se 
přistupovali k Trainee programu spíše šního, již druhého ročníku. V současné přihlásit.
obezřetně, po stáži Trainees v jejich chvíli je vypsáno pět Trainee programů, 

Tereza Kverková

TRAINEE - ZKUŠENOSTI A PLÁNY
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POZEMKY V LETOHRADU



DARY CONTIPRA
Jestliže na začátku Continovin píšeme možnostem a rozpracovává je ve 
o hospodářském úspěchu holdingu, strategii celého území pro období 
nelze se současně nezmínit o tom, následujících šesti let.
jakým způsobem Contipro pomáhá Pochopitelně, že Contipro nadále 
jinde. Úspěch jde ruku v ruce se zodpo- podporuje i občanská sdružení a 
vědností za okolí. Hlavní těžiště sociálně činnost spolků v nejbližším okolí. Jen 
odpovědných aktivit Contipra bezespo- za loňský rok byly podpořeny takovéto 
ru leží v oblasti podpory a rozvoje vědy aktivity částkou ve výši 236 tisíc korun. 
u mladých. Dále to jsou naše snahy Mezi podpořenými nalezneme pestrou 
podnítit vznik alternativního školství skupinu od kultury divadelní a filmové, 
v regionu. Naštěstí v bohulibém záměru přes místní skupinu Klubu českých 
podpory vzdělávání nejsme sami. Pokud turistů, kroužky Junáka nebo jednoty 
se o tuto tématiku zajímáte, třeba už jen Orel, až po dobrovolné hasiče, 
proto, že v tomto regionu vychováváte dobroučské hokejisty nebo florbalový 
děti nebo to plánujete, můžete sledovat turnaj v České Třebové. Možná že 
Místní akční skupinu Orlicko, jejímž jsme se nedostane na všechny žadatele, 
členem. MAS Orlicko aktuálně řeší ale čtvrt milionu korun na podporu 
podporu vzdělávání, s ním spojenou spolků, sdružení a aktivit už musí být 
nabídku alternativ ke konzervativním na životě v regionu poznat.

Tomáš Papež

BETONOVÝ SLOUPEK

Žijete-li v Ústí nad Orlicí a chcete na 
výlet, dříve nebo později se vaše oči 
stočí k této dominantě. 
Možná zaslechnete zlé jazyky tvrdit, 
že Andrlův chlum není cíl pro celo-
denní výlet. Že je to tak na podve-
černí procházku.
Cha! Vyzývám tyto smělce, aby si 
to zkusili po dětském způsobu. Pak 
uvidí, že jeden den na takovouto 
pouť stačit zdaleka nemusí. A že 
příště je přejde smích tváří v tvář 
tomuto velikánu.
Chcete-li na Andrlák po dětském 
způsobu, začněte se připravovat 
dva dny předem. Pečlivě sledujte 
předpovědi, abyste věděli, zda se 
máte do kopce táhnout ještě s pláš-
těnkou, deštníkem, holínkami a 
všemi věcmi, které pro děti jasně 
symbolizují dobrodružství. Den 
před výstupem ještě nakupte zá-
soby pro celou výpravu.
Přichystejte svačinky, protože vy už 
víte, že svačit se bude uprostřed 
lesa. Že vrcholu možná nikdy nedo-
sáhnete. Jedno sobotní ráno sbalte 
kočárek, odrážedlo, bublifuky, 
křídy na chodník, pití, pláštěnky, 
holiny a vyražte.
Bylo-li dosud zataženo, mraky se 
roztrhají a navzdory předpovědím 
bude vedro. Pokud mělo být pěk-
ně, začne cedit. Pro vás se nic ne-
mění. 
Cestou přes město kupte svačinu, 
kterou jste namazanou a zabale-
nou zapomněli v ledničce. Zastavte 
se u každého zábradlí, na kterém 
se dá houpat, šplhat nebo sedět. 
Po každé zídce pod plotem se dá 
chodit. Po KAŽDÉ. Sbírejte cestou 
zajímavé odpadky. Nenápadně je 
odkládejte do kočárku. Je-li ještě 
dopoledne a vy jste už v lese, ve-
dete si velmi dobře. Vytáhněte sva-
činu. Chleba hoďte mravencům, 
salám hoďte mravencům, snězte 
plátek okurky a polijte se čajem. 
Pak teprve můžete pokračovat.
U prvního stromu s výraznými koře-
novými náběhy se zastavte. 
Začněte hrabat. Potom hledejte 
ten správný klacek. Během hledání 
najděte pařez a postavte u něj do-
meček pro skřítky. S cestičkou. A se 
zahrádkou pochopitelně. Vraťte se 
pro kytičky, které jste viděli cestou, 
protože zahrádka je smutná a 
sedm typů mechu, které vám 
někdo obětavý sežene, ani zdaleka 
nestačí k různorodosti zahrádky. 
Touto dobou je nejspíše poledne a 
horko k zalknutí. Proto trvejte na 
holinách, které jste viděli pod ko-
čárkem, protože cestou je určitě 
potok...  Představu máte... 
Ale máte na to nervy?                                           

+:o)
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NOVÁ SUROVINA ELASELF
Na letošní výstavě In-Cosmetics v napomáhá tak efektivnějšímu uspořá-
Hamburgu Contipro poprvé představilo dání elastických vláken. Výsledkem je 
novou kosmetickou surovinu Elaself. pružnější kůže, která byla potvrzena v in 
Tento pentapeptid je odvozený od pro- vivo studii již po 2 týdnech aplikace 
teinu MFAP4, jehož klíčová role v proce- krému s Elaselfem. Navíc byla pozoro-
su tvorby elastických vláken patří k no- vána i významná 30% redukce vrásek 
vým objevům v oblasti fyziologie kůže. související s další schopností peptidu 
Elaself stimuluje produkci MFAP4 a stimulovat produkci kolagenu.

Iva Dolečková



CVIČENÍ VE FIRMĚ

KRÁTCE HYALURONAN NANO 
PLEŤOVÁ MASKA

Začátek nového roku je spjat s novoroč-
ními předsevzetími.  Některá jsou 
nereálná, ale mezi ty reálnější mohou 
patřit: zbavení se závislosti na čokoládě, 
zhubnout nebo prostě zdravě žít. Brzké 
jarní počasí nám připomíná, že je léto na 
dohled a my už na naše předsevzetí 
zapomněli a stále jsme ještě nestihli 
shodit ta přebytečné kila z vánočních 
svátků.  
Nejjednodušším způsobem, jak začít, je 
pustit se do cvičení. Ve firmě máme 
možnost navštěvovat hodiny jógy 
Marcely Jahodové, které jsou každé 
úterý ráno od 6:30-7:30, a zdravotní 
cvičení Barbory Křížkové ve stejný den 
od 16:10-17:05. Cvičení probíhá v 
prostorách Contipro jídelny, kterou 
dává firma pro tyto účely k dispozici. Na 
cvičení potřebujete dlouhou podložku, 
pohodlné oblečení, popřípadě teplejší 
oblečení na závěrečnou relaxaci. 
Jelikož lektorka zdravotního cvičení 
odchází, máte již jen několik příležitostí 
si tyto cviky vyzkoušet. Tímto bych zde 
chtěla Barboře poděkovat za hodiny 
cvičení a především za svůj zpevněný 
zadeček a bezbolestná záda. 
Na druhé straně cvičení power jógy je 
teprve v začátcích. První ukázkovou 
hodinu již máme za sebou a těšíme se 
na další pokračování. Power jóga je 
určená pro všechny generace, pouze se 
nedoporučuje lidem se zdravotními 
obtížemi (posoudí lékař) a těhotným 
ženám (existuje speciální power jóga 
pro těhotné). Jelikož většina z nás s 
tímto sportem začíná, tak je obtížnost 
nastavena pro začátečníky a postupně 
se cvičení bude zintenzivňovat. Těm, 
kdož nemají představu, co je power 
jóga, tak připomínáme, že je to druh 
jógy, která je dynamická, klade důraz na 
sílu a ohebnost. To vše nám může 
pomoci při hubnutí či udržení váhy a při 
zpevnění svalů i těch hluboko ulože-
ných. Kromě posílení svalů a jejich 
protažení si udržíme zdravé klouby a 
páteř. Základ cvičení vychází z pozdravu 
slunci, doplněného o cviky na jednotlivé 
části těla. Při cvičení dochází také k 
odbourání stresu, rozvoji rovnováhy a 
zlepšení koordinace pohybů. V závěreč-
né relaxaci v pozici „mrtvoly“ máte 
možnost osvobodit se od těla a pohléd-
nout na svou tělesnou schránku s 
nadhledem a kompletně se připravit na 
vše, co vám den přinese.

Martina Moravcová

SLEVOVÝ PROGRAM PRO 
ZAMĚSTNANCE
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Na semináři pro zákazníky v Hamburku 
byl prezentován také prototyp pleťových 
masek, kde je na růžovou nosnou fólii 
nanesena nanovlákenná vrstva kyseliny 
hyaluronové. Výhodou apl ikace 
je stabilita, blesková rozpustnost 
hyaluronanu, daná obrovským po-
vrchem nanovláken, a to, že není nutné 
používat konzervanty.

KRVÁCEJ PRO VĚDU

Již několik měsíců se v laboratořích 
skupiny Fyziologie buňky jednou za čas 
(většinou ve středu ráno či dopoledne) 
schází několik ochotných dobrovolníků 
a jedna šikovná profesionálka (MUDr. 
Jana Matonohová) na odběr krve. Po 
pár minutách se všichni zase rozejdou, 
dobrovolníci možná s trochu křečovitý-
mi úsměvy, ale stále ochotni i příště na 
oltář vědy obětovat pár mililitrů krve.
Do teď jsem měla na výběr dobrovolní-
ků jen minimum parametrů – ochotu, 
dobrý zdravotní stav a neprohýřenou 
noc před odběrovým dnem. Pro 
testování, co bude probíhat nyní, 
dokonce dva poslední parametry 
škrtám a bude mi stačit jen ta ochota. 
Na co se vlastně darovaná krev používá? 
Především na tzv. test aktivace monocy-
tů (MAT, monocyte activation test). 
Monocyty jsou jedním z typů bílých 
krvinek v lidské krvi, jejichž hlavní 
úlohou je zajišťovat tzv. nespecifickou 
imunitní odpověď. Reagují na nejrůz-
nější kontaminanty (části bakterií, virů, 
plísní, ale i složek tělu vlastních, které 
vznikají při zánětu či poranění). Když 
jsou v kontaktu s těmito aktivujícími 
látkami, tak začnou produkovat celou 
škálu faktorů, které dále v těle řídí 
imunitní reakci. A my tohoto procesu 
využijeme pro testování nových i starých 
materiálů, které v Contipru vyrábíme či 
teprve vyvíjíme.
Takže pokud vám nevadí jehly, krev a 
další s odběrem spojené věci, tak 
reagujte na výzvy, které budeme před 
plánovaným odběrem rozesílat. A 
protože nás zajímá, jak bude lidský 
organismus reagovat v nejrůznějších 
stavech a situacích, tak uvítáme jak 
akutní, tak i chronické marody. Včetně 
simulantů.                             Kristina Nešporová

Nově mohou Contipráci čerpat slevy na 
úterní lekce jógy s japonským cvičitelem 
a thajské masáže v Horních Libchavách 
nebo Žamberku, pedikúru, služby 
pneuservisu nebo bankovní produkty u 
ČSOB. Navíc se podařilo získat ještě 
výhodnější ceny od Vodafonu. Přehled 
všech slev najdete na SharePointu.
S otázkou na využívání zvýhodněného 
volání byla spojena i soutěž o poukaz na 
večeři v restauraci Bohém hotelu 
Aplaus. Nakonec bylo nutné rozdělit dva 
tisícikorunové poukazy mezi tři finalisty, 
kteří byli tipem nejblíže.

NÁVŠTĚVA HASIČŮ 
V CONTIPRU

Na konci března proběhla návštěva 
ústeckých hasičů v areálu holdingu. 
Přes všechna zabezpečení existuje vždy 
malá pravděpodobnost nehody. Potom 
je výhodou pro zasahující i pro nás, 
pokud hasiči dobře znají prostor. Při 
návštěvě měli možnost prohlédnout si 
třeba i nový sklad izopropanolu s 
instalovaným stálým hasícím zařízením, 
elektronickým požárním systémem a 
bezpečnostní betonovou záchytnou 
vanou. 



JEDEN SVĚT je přiblížíme i ostatním čtenářům  V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ: 
Jeden svět je festival, který s časem Continovin.
dozrál jako víno a dostal se do povědomí  SETKÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ A DĚTSKÝ DEN
lidí.  O tom svědčí i velký zájem aktivních Akce se budou konat v sobotu 14. června 
účastníků jak na samotném festivalu, na hřišti Šejv v Dolní Dobrouči. Od 14 do 
který probíhal druhý dubnový týden na 18 hodin bude hřiště zaplněno aktivitami 
Malé scéně v Ústí nad Orlicí, tak i pro ratolesti zaměstnanců, které se 
rozšíření o projekt Promítej i ty! Projekt ponesou v duchu antických olympij-
pořádá organizace Člověk v tísni a díky ských her. Od 18:00 už bude program 
tomu máme možnost zhlédnout věnován plně dospělým, kteří nepřijdou 
dokumenty z minulých ročníků festivalu ani o možnost vyzkoušet si disciplíny ve 
Jeden svět. První projekce ve firmě stylu řeckých olympijských her.
proběhla 27. 2., promítaly se filmy Na Těšit se můžete na soutěže o ceny, 
sever od slunce a Ke světlu. Druhá malování na obličej, možnost jízdy na 
projekce proběhla 27. 3., kdy jsme mohli koni, skákací hrad, výtvarný koutek, DJ, 
vidět film Z popelnice do lednice. V obou vydatné občerstvení atd.
případech měl před projekcí krátké Pro přípravu a následnou realizaci aktivit 
slovo Roman Němec, který patří do DEN KRÁSY S MARY KAY pro děti sháníme dobrovolníky, kteří by 
organizace Spousti, díky které je festival Každá žena chce být krásná a atraktivní se chtěli na akci podílet. Máte nápad na 
Jeden svět pravidelně pořádán i v Ústí nejen pro sebe, ale také pro své mužské nějaké zajímavé stanoviště nebo byste 
nad Orlicí. Průměrný počet diváků se polovičky.  V nedávné době jsme měli byli ochotní pomoci u plánovaných her 
pohyboval kolem dvaceti. Byli bychom možnost se setkat u příležitosti Dne žen či ve výtvarné dílně? Máte chuť pomoct? 
rádi, kdyby se projekce konaly každý s poradkyněmi z Mary Kay. Zájem byl tak Ozvěte se do konce dubna Ivetě 
měsíc. Dokumenty nám pomáhají se veliký, že se musel psát pořadník. Dámy Schejbalové.
podívat na problematiku z různých úhlů, nám poradily s líčením, péčí o pleť a Děkujeme a těšíme se na Vás!
pohlédnout některým věcem pod zároveň nás nalíčily dle posledních 

Martina Moravcová a Iveta Schejbalová
pokličku a nahlédnout do lidské duše. V trendů. Některá výsledná líčení byla 
rámci festivalu je možné o dané méně výrazná, spíše na denní používání. 
problematice debatovat s tvůrci filmu Oproti tomu noční líčení bylo výrazné, 
nebo dalšími zainteresovanými lidmi. V až přitahovalo zraky všech kolegů. Kdo 
případě firemního promítání věříme, že jste nestihli tuto akci nebo na vás 
si svoje pocity a postoje nenecháte pro nevyšla řada, tak nezoufejte, Den krásy s 
sebe a třeba se o ně podělíte s lidmi Mary Kay se bude opakovat a to 29. 
kolem sebe nebo je třeba sepíšete a my května v Přípravně lektora. 

USPOŘÁDANÉ A CHYSTANÉ AKCE

víkend. A profesionální sportovci trénují že pozoruji, že čím víc se daří, tím hůř 
prakticky celý rok. to zvládám. Nejhorší ze všeho jsou 

štafety, kde se navíc hrozně bojím, aby to 
Takže Ondra doma moc často nebývá, Ondra nepokazil zbytku týmu.
musíte běhat s ním?
Není to tak, že bych musela běhat s ním, Rozhodně nepokazil, medaile jsou 
ale ano, běhám. Ale proto, že chci. Ono doma. Kde skončí?
by ani nešlo být gaučovým povalečem. Plánujeme dům a chceme tam mít 
Navíc by mi to nedovolil náš pes, který jednu stěnu pro trofeje.
běhání poměrně tvrdě vyžaduje.

Takže plány jsou veliké. Co naopak 
To zní namáhavě. Co snídají šampioni? medaile změnily?
Tak Ondra třeba každý den skoro Zatím hlavně soukromí. Focení, telefo-Veronika Moravcová ze skupiny frag-
to samé – chleba se sýrem a šunkou, náty novinářů, zvýšený zájem ze všech mentů má doma olympionika. Tím 
jogurt, někdy müsli. stran. Bylo toho poslední dobou se nemůže pochlubit každá žena. Jaký 

opravdu hodně.je život s vrcholovým profesionálním 
Takže ne Geloren? To by se nám hodilo sportovcem a co přináší sláva, se pro Vás 
pro propagaci. Třeba oslava s olympioniky v Letohradu. ptala redakce Continovin.
Lituji. Do redakce přišla otázka: Kam se Ondra 

fanouškům podepisoval?Jak tráví víkend olympionik?
Co den závodu, jak fandíte a zvládáte Na náměstí to bylo jen na kartičky, ale On nemá víkendy. Vše podléhá trénin-
emoce? na večerním pokračování už to bylo na kovému programu. Sportovci sice znají 
Jsem hodně nervózní, občas nepříjem- přání, všude možně.volné dny, ale určuje je rytmus tréninku. 
ná a možná i trochu agresivní. A horší je, Díky za rozhovorJe to náhoda, pokud připadnou na 

Tomáš Papež

MÁ DOMA OLYMPIONIKA
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