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HYALURONAN PRO PAŘÍŽ
Světové výstavy jsou hra. Není to hra
levná, někdy ani není úplně férová
anebo nějak extra zábavná, ale hrát
se musí. Hraje se takhle: na výstavě být
musíte, protože pokud byste tam nebyli,
tak si stávající zákazníci budou myslet,
že je s vámi něco v nepořádku a začnou
se rozhlížet po vaší konkurenci. Navíc
je to místo klíčových schůzek se stávajícími zákazníky. Kdyby je nebylo možné
potkat všechny zde, trávil by obchod půl
roku na cestách kolem světa…
Dále potřebujete pro pořádné vystavování dostatečně reprezentativní stánek,
postavený na relativně malé, ale hříšně
drahé ploše nějaké obrovské haly. Místo
pro stánek si musíte zabrat zhruba rok
předem, jinak na vás zbyde jen kout
u toalet. Je až obdivuhodné, kolik koutů
u toalet se podaří vykouzlit ve velké
prostorné hale. Během vý stavy

se musíte na všechny usmívat a
a těm nově uloveným do omrzení
opakovat několik základních informací.
A výhra? Když budete mít štěstí, tak se
vám podaří narazit na někoho, kdo má o
představovanou věc opravdový zájem, v
opačném případě narazíte na Inda,
který vás přišel přátelsky obejmout a
ulovit si firemní propisku.
Contipro si pro letošní světovou
farmaceutickou výstavu CPhI
Worldwide připravilo hned několik
lákadel. Tím asi největším jsou nově
prezentované formy hyaluronanu, tedy
nanovlákna, mikrovlákna, hydrogely,
polymerní micely a nanočástice
s navázanými fragmenty kyseliny
hyaluronové. Formy jsou hlavním
grafickým tématem stánku, vytvořena
je i nová brožura, vznikají vzorníky
těchto forem a hyaluronan v nových

GELOREN DOG MÍŘÍ NA TRH
Věříme, že pro distribuci nového
veterinárního produktu z našich
laboratoří se nám podařilo sehnat velmi
dobrého partnera, který sám vstoupil na
trh s krmivy v době, kdy se zdál být tento
nasycen. Přesto firma dokázala prorazit
svým nekompromisním trváním na
kvalitě krmiv a každoročně úctyhodně
navyšuje obraty. Proto věříme, že náš

produkt je ve správných rukou.
Tímto partnerem a výhradním distributorem kloubní výživy Geloren Dog je
Nativia s.r.o. z Letohradu. Tablety pro psy
se v její prodejní síti objeví už letos na
podzim, ale za zaměstnaneckou cenu
jej budete moci zakoupit na sekretariátu
stejně jako verzi Geloren Horse.

podobách bude také jedním z mála
materiálů prezentovaných v inovační
zóně světové výstavy. Navíc bude náš
stánek součástí specializovaných tours
pro návštěvníky, na nichž se představují
zajímavé žhavé novinky v oboru.
Udělali jsme maximum, abychom
přilákali zákazníky, kteří by naše formy
hyaluronanu využili v dalším výzkumu.
Ale bereme s sebou i krabici propisek.
Držte nám palce, ať nejdou na odbyt
častěji než brožury našich surovin,
specialit a forem.
Tomáš Papež

PLODNÝ A BOHATÝ
Prázdniny končí. Drama ve dvou
slovech. Ovšem nejen pro školáky a
kantory. Možná jste si i vy od dvou
měsíců letního klidu slibovali,
že během tohoto upoceného období
stihnete vyřídit všechny resty
z předchozích měsíců. Ale s tím
je konec. Je tu září a většina z nás
je opět konfrontována se smutnou
realitou, že úkolů hrnutých před námi
neubylo. Spíše naopak.
Ale jsou tu i světlé stránky! Ustanou
hádky o pouštění či nepouštění
klimatizací. Přibudou ranní autobusy
a současně bude méně opravovaných vozovek obklopených systémem objížděk značených se
svědomitostí a elánem řeckého
důchodce.
Hleďte si proto náležitě užít následující období příčetných teplot vzduchu,
požehnané zrání těch nejsladších
plodů i horečnaté přípravy tažných
ptáků k hromadným úprkům na jih.
Jaro má své květy a svěžest, zima
neposkvrněnou krásu, léto bezstarostnost, ale blížící se podzim
je barevnou a bohatou korunou
celého roku.
Tak ať je bohatý a plodný i pro vás!
A čert vem prázdniny!
Tomáš Papež

Tomáš Mohelský
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NÁRŮST FIXNÍCH SLOŽEK MEZD
Holding Contipro prochází v letošním
roce řadou již dlouho plánovaných
změn. První z nich, a to přechod
na systém OKBase, máme úspěšně
za sebou. V průběhu léta personální
oddělení ve spolupráci s vedoucími
oddělení a vedením pracovalo na aktualizaci popisu pracovních pozic.
V současné chvíli tedy holding čeká
jejich implementace a s tím spojený
nový systém hodnocení a odměňování.

POPISY PRACOVNÍCH POZIC
Z důvodu neustálého rozšiřování našich
nejen výzkumných týmů a větší
diverzifikaci specializací napříč holdingem vznikla potřeba upravit listy
pracovních pozic tak, aby odpovídaly
současnému stavu. Nové popisy
pracovních pozic obdrží všichni
zaměstnanci v průběhu září od svých
vedoucích spolu s dodatkem k pracovní
smlouvě. Dodatek k pracovní smlouvě
bude obsahovat zejména název nové
pracovní pozice, dohodu o přesčasových hodinách a dohodu o srážkách
ze mzdy na stravování.

HODNOCENÍ
V souvislosti s aktualizací listů pracovních pozic je dalším logickým krokem
úprava současného hodnotícího
systému. Jak již bylo avizováno na začá-

tku roku, podařilo se vypracovat nový
systém hodnocení. Největšími změnami
bude zejména periodicita hodnocení,
jež je nastavena na měsíční bázi a
kvartální bázi. Měsíční hodnocení se
týká zaměstnanců, kteří provádějí z větší
části rutinní činnosti, kdežto kvartální
hodnocení se týká pozic, které sledují
dlouhodobější cíle a úkoly. Oproti
stávajícímu systému ročního hodnocení
nastane výrazné zpružnění z hlediska
reakce na aktuální výsledky daného
pracovníka. Mělo by se tím předejít
situacím, kdy se něco na začátku
hodnotícího období povede, ale po roce
se na to „zapomene“.

ODMĚŇOVÁNÍ
Změny týkající se hodnocení se
samozřejmě projeví i v odměňování.
Zaměstnancům hodnoceným měsíčně
se bude toto hodnocení odrážet každý
měsíc ve mzdě, pracovníkům s kvartálním hodnocením pak jednou za půl
roku jako průměr dvou kvartálních
hodnocení. Změní se však i struktura
mzdy, která byla do této chvíle větší ve
složce osobního ohodnocení než
v základní mzdě. Od nynějška bude
rozložení 70 % ku 30 % ve prospěch
základní mzdy, přičemž hodnocení se
bude promítat pouze do části osobního
ohodnocení. U zaměstnanců, kteří mají

na své pozici povinnou angličtinu, bude
do hodnocení zahrnut i tento faktor, a to
10% celkové hrubé mzdy.
Tzn. 60 % základní mzdy, 10 % za znalost
AJ a 30 % osobní hodnocení.

ČASOVÉ ROZVRŽENÍ
Zaměstnanci s měsíčním hodnocením
přechází na nový systém již v září.
To znamená, že jejich přímí nadřízení
je budou poprvé hodnotit do systému
OKbase v říjnu.
Zaměstnanci s kvartálním hodnocením
by měli v průběhu září absolvovat
hodnotící pohovory se svými vedoucími,
kde bude zhodnoceno dosavadní
období a budou definovány úkoly
na dalšího čtvrt roku. Po těchto třech
měsících budou zaměstnanci hodnocení právě na základě vydefinovaných
úkolů. To znamená, že hodnotící období
vyjde na konec letošního roku a reálně
se promítne do mzdy od nového roku.
Vzhledem k mnoha změnám bude
poslední kvartál letošního roku takzvaným testovacím obdobím, kdy by
se měly odladit všechny chyby. Pokud by
k jakémukoliv bodu (a nejen k němu)
vznikly dotazy, neváhejte nás navštívit na
personálním oddělení, kde vám rádi vše
objasníme.
Tereza Kverková a Martin Brych

PODĚKOVÁNÍ PRACOVIŠTI V PIEŠŤANECH
Vy, kdo jste nepřicházeli do přímého
kontaktu se skupinou hojení ran, možná
nevíte, že část preklinického výzkumu
Contipra byla od roku 2005 realizována
na Slovensku. Naši čtyři kolegové zde
zajišťovali úkony spojené s vývojem
prostředků na hojení ran a vnitřní
aplikace. Za pracovištěm stojí celá řada
úspěchů, jak lze vidět mimo jiné i
z relevantních publikací holdingu,
jejichž spoluautory byli často právě
slovenští kolegové.

Bohužel se v poslední době nedařilo
tuto organizační složku plně vytěžovat a
nebylo pravděpodobné, že se tento stav
změní. Z podrobné analýzy vyplynulo,
že náklady na udržení pracoviště
v chodu jsou minimálně o milion korun
ročně vyšší než cena, za kterou může
Contipro požadované služby outsourcovat. Proto bylo rozhodnuto o zastavení činností této složky. Ze čtyř pracovníků jedna kolegyně odchází do starobního důchodu, jednomu pracovníkovi

byla nabídnuta možnost relokace do
Contipra, další pracovnici byla nabídnuta možnost ucházet se o volnou pozici
laboranta taktéž v Dolní Dobrouči.
To, že provedená analýza prokázala
finanční neefektivitu vlastní preklinické
laboratoře, však nijak nesnižuje význam
a přínos, jaký její práce měla pro posun
dosavadního vývoje, a léta velmi kvalitní
práce našich kolegů, za kterou jim patří
velký dík a uznání.
Vladimír Velebný

VOLNÉ FIREMNÍ BYTY V ŽAMBERKU A ÚSTÍ
Holding Contipro nabízí všem svým
zaměstnancům možnost firemního
ubytování v bytech v Žamberku nebo
v Ústí nad Orlicí. Firemní bydlení mohou
využít všichni zaměstnanci holdingu
zaměstnaní na standardní pracovní
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poměr. V Ústí nad Orlicí jsou v tuto chvíli
k dispozici byty 1+1 a 2+1 (vybavený).
V bytových domech v Žamberku je na
výběr z bytů 2+1, 3+1 i 4+1, všechny
v novostavbě bez vybavení.
Zaměstnanci v pracovním poměru

delším než jeden rok mají navíc možnost
využít i bezúročnou půjčku na bydlení.
Pro získání dalších informací prosím
kontaktuje personální oddělení.
Tereza Kverková

NA VRCHOL, ZA OBZOR, NA HRANICE SIL
Na pozadí počítače mám několik
střídajících se pohledů z velehorských
štítů na ledovcová údolí, horské vesničky
a vzdálené pláně poseté poli barevných
plodin. Otevřu-li okno, tak skoro cítím
ten čerstvý horský vzduch. Někomu
tohle nestačí.
Jednou za čas skryju lebku pod cyklistickou helmu, stehny obejmu favoritku a
slalomem mezi bruslaři vyrazím podél
Tiché Orlice do práce a zase zpátky.
Někdy dokonce ani nejedu domů
výtahem a vystoupím přímo z kolárny
pět a půl nekonečných pater vzhůru.
Mé svaly často melou schody po dvou.
Někomu ani tohle nestačí…
Contipro valley usazené pod Eagle
Mountains totiž zjevně přitahuje lidi
se silně pokročilou závislostí na stimulantech, především endorfinu. A někteří
jsou v tom až po uši.
Začněme na příkladu křehké drobné
dívky, která v květnu vyběhla s dvaceti
kilogramy nejrychleji na Sněžku.
Po dovolené nám poslala fotku oblačnosti viděné shora. Podle loga firmy,
se kterým jí redakce uložila se
na vrcholu vyfotit, lze soudit, že
se skutečně jedná o Ivu Dolečkovou
vyfocenou v Bolívii na hoře Illimani
(6438 m). Předchozí aklimatizace
na Mururate (5871 m) není dokumentována. Na podobně vysoké hoře Elbrus
(5642 m) stanuly v létě Dáša Čožíková a
Veronika Moravcová. Protože výstup

na nejvyšší horu Evropy patrně není
dost, přidaly si dámy spolu s Evou
Příkopovou a Helenou Richtrovou
půlmaraton v Olomouci nebo s Evou
Příkopovou a Martinem Olszynským 64
kilometrů dlouhý běh s tříkilometrovým
převýšením - Hostýnskou osmu.
Vytrvalostní běh se obecně zdá být
nejoblíbenějším sportem, který
si získává stále nové příznivce - dostali
jsme do redakce například udání,
že Martin Franko začal běhat a trénuje
na půlmaraton. Amatérské závody
běhají například také Lucie Marholdová,
Martin Radimecký nebo paní Agneska,
která se na vás denně usmívá z výdejního okénka. Běhají skoro všichni, ale opět
– někomu to nestačí. Například Petr
Baláš, Jakub Holovský, Dan Maťátko a
Iva Jelénková si k běhu přibírají ještě
plavání a cyklistiku. Poslední jmenovaná
obsadila třetí místo na letošním
Pastvinském triatlonu. Za úspěch prý
vděčí plavání, které jí jde a baví, nicméně
sesednout z kola a ještě běžet prý
už hodně bolelo.
Dále máme v Contipru orientační
běžce, výborné cyklisty, fotbalisty
výkonnostně na úrovni profesionálů,
nebo lidi věnující se funkčním tréninkům, které evidentně spočívají
ve zvedání těžkých věcí a běhání skrze
místa, kudy stěží projede i tank.
Například Vít Svozil, který byl letos
stříbrný na Gladiator race, zlehčuje svůj

výsledek tím, že běžel mezi prvními, a
tak měl na trati bláto jenom pod kolena.
Na loňské Spartan race to prý bylo po
pás, a proto si loňského 17. místa váží
více… Svou fyzičku dále relativizuje
prohlášením, že „když jsme běželi
jenom na Králičák (13km!! – pozn.
redakce), předbíhali mě pánové přes 50
let“.
Jak se zdá, tak věk, výška, ani pohlaví
nehrají žádnou roli ve schopnosti hýbat
se „více než jen trochu”. Navíc je kolem
nás neuvěřitelné množství lidí, kteří
se hýbají zcela dobrovolně, pro radost,
fyzičku či lepší kondici. Někdy navíc tak
rychle, že pak stojí na nějaké bedně.
Člověk vedle nich cítí, že by určitě měl a
možná snad i mohl začít sám věnovat
trochu více pozornosti svému tělu. Proto
vy, kteří podobně jako já zatím nevíte,
kde leží hranice sil vašeho těla, pojďme
s tím něco udělat. Když už ne pro radost,
zdraví nebo pěknou figuru, tak alespoň
ze strachu, že ve světě plném chorob a
konfliktů budeme jednou muset možná
utíkat. Tak aby nám všichni okolo
neutekli a my nezůstali poslední.
A začněme co nejdříve, protože dny jsou
sice ještě dlouhé a je před námi barevný
podzim, přesto… winter is coming!

zopakovat základy práce se
SharePointem, ale hlavně rozšířit vaše
znalosti a dovednosti tak, abyste
dokázali tuto platformu mnohem více
využít pro usnadnění vaší práce. Jen pro
připomenutí, váš osobní prostor
Skydrive Pro pro ukládání vašich
dokumentů je dostupný i z veřejného
internetu na adrese:
https://my.contipro.com.
Na přelomu července a srpna proběhl
dlouho plánovaný upgrade informačního systému Alvao; ServiceDesk je nyní
vzhledově i ovládáním velmi podobný
SharePointu. Stejně jako předchozí
informační systémy, i ServiceDesk je
dostupný z veřejného internetu.
V pátek 5. září bude probíhat upgrade
informačního systému Microsoft
Dynamics CRM na verzi 2013. I zde dojde
ke sjednocení vzhledu a ovládání se
SharePointem.
Na intranetu jsme pro vás také připravili
elektronický jídelní připomínkovník, do

kterého můžete psát vaše chvály,
připomínky nebo stížnosti týkající se
kvality jídel v naší jídelně. Všechny
příspěvky budou pravidelně odesílány
panu Dostálovi k vyjádření, tak jako nyní
skenovaný sešit, který v jídelně zatím
zůstává.

Tomáš Papež

NOVINKY Z IT
V letošním roce probíhala především
implementace informačního systému
OKBase. Mzdový modul, který jsme
implementovali jako první, jsme začali
používat v produkčním provozu od
března letošního roku. Souběžně s tím
jsme všichni začali používat docházkový
modul, a věřím, že po počátečních
rozpacích z nových pravidel jsme si na
nový systém a nová pravidla všichni
rychle zvykli. Implementace pokračovala nasazením modulu pro evidenci
práce (klíčování) a modulu pro objednávání a výdej jídel včetně montáže
terminálů pro objednávky a výdej. Nyní
finišuje implementace modulu pro
hodnocení zaměstnanců. Informační
systém OKBase je dostupný i z veřejného internetu včetně optimalizované
verze pro mobilní chytré telefony a
tablety.
V podzimních měsících pro vás chceme
připravit jedno nebo dvě školení, na
kterých bychom vám chtěli nejen

A jednu pikantnost na závěr:
Myslíte, že se nás kybernetický zločin
netýká? V posledním srpnovém týdnu
jsme čelili hackerskému útoku, jehož
cílem byla telefonní ústředna. Díky
včasné detekci útoku Vodafonem, do
jehož sítě je hlasový provoz směrován z
naší ústředny, nedošlo k žádným
škodám. Nyní je telefonní ústředna již
zabezpečena tak, aby k podobnému
zneužití nemohlo dojít.
Jakub Kožnar
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ODBORNÝ SEMINÁŘ
KMENOVÉ BUŇKY

TERMÍNY INTERNÍCH
SEMINÁŘŮ

PORADNÍ HODINY NA
PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ

Ve čtvrtek 25. 9. od 9:30 se ve školicím
středisku holdingu uskuteční odborný
seminář Kmenové buňky – v nemoci i léčbě.
Účast na semináři potvrdili mimo jiné prof.
Carlo Ventura z univerzity v Bologni či prof.
Renata Veselská z Přírodovědecké fakulty
Masarykovy univerzity. Profesor Ventura
bude přednášet v angličtině, ostatní
přednášející v češtině.
Všichni zaměstnanci jsou na seminář
srdečně zváni, registrace probíhá na e-mailu
odvarkova@contipro.com.

I v tomto školním roce proběhne série
interních seminářů navazujících na semináře
Nanomedic. Termíny jsou následující:
23. 9. 2014 v 9:00
17. 2. 2015 v 9:00
15. 10. 2014 v 9:00
17. 3. 2015 v 9:00
19. 11. 2014 v 9:00
14. 4. 2015 v 9:00
Pro pasivní účast na seminářích se není třeba
registrovat, program vám bude zaslán vždy
nejpozději týden před konáním konkrétního
semináře.

Vzhledem ke vzrůstající poptávce po konzultacích v oblasti personálních otázek se PEO
rozhodlo vyčlenit čtvrtky mezi 900 a 1100 hodin
pro tento typ poradenství. Ptát se můžete
nejen na oblasti pracovního práva, bezpečnosti práce, ale nabízíme i kariérní poradenství pro rodinné příslušníky.
Meze se nekladou ani návrhům ke kulturním
akcím a diskusi ke zlepšovatelským návrhům.
Pokud tedy někdo ve všem okolí řeší něco
z personální sféry, přijďte se s námi poradit. J

Kristýna Odvárková

Tereza Kverková

FYBICH ROČNÍK 2014/2015
Již 20. září proběhnou první přednášky
FYBICH v rámci nového tříletého cyklu.
Prakticky to znamená, že opakujeme
první ročník, a tak většinu biologického
i chemicko-fyzikálního bloku odpřednáší zaměstnanci holdingu. První
přednášky v bloku biologickém (Nukleové kyseliny, jejich druhy a funkce)
se ujme Stanislav Pepeliaev, na chemicko-fyzikálním bloku pak bude řeč
o chemii aminokyselin, peptidů a
bílkovin, hovořit budou Romana
Šuláková a Martin Hubálek z Akademie
věd ČR. Program jednotlivých přednášek najdete na www.fybich.cz, a pokud
budete mít zájem se některé zúčastnit,
stačí registrace na fybich@contipro.com

CO SE DĚLO V ČESKÝCH PETROVICÍCH
Nebojte, toto není záznam z černé
kroniky. V druhém červencovém týdnu
se totiž do horské chaty Na Rozcestí sjela
pětačtyřicítka mladých a nadějných
středoškoláků, kteří se nebojí výzev – a
že jich během Letní školy FYBICH 2014
bylo! Ale pěkně popořadě.
Už od vypuknutí registrace na letošní
ročník bylo jasné, že zájem studentů
je větší, než jsme schopni uspokojit,
přesto jsme se snažili navýšit kapacitu, a
do Petrovic tak mohlo dorazit 29 slečen
a 16 mladých mužů (toto genderové
rozložení někteří z chlapců hodnotili
velmi pozitivně). A teď trochu statistiky –
většina účastníků byla ze středních škol v
našem regionu, nejsilnější zastoupení
měla gymnázia v Žamberku,
Lanškrouně a České Třebové.
Zajímavostí je, že nechyběli ani studenti
z Prahy, Ostravy či Klobouk u Brna. Sláva
programu FYBICH je tedy nadregionální. Za povšimnutí stojí i zastoupení
jednotlivých ročníků – po devíti studentech prvního a druhého ročníku,
sedmnáct studentů třetího a deset
čtvrtého ročníku, dorůstají tedy noví
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studenti se zájmem o přírodní obory a
ti zkušení brzy obohatí vysokoškolské
ústavy. Pedagogický dozor se rekrutoval z absolventů učitelství tělesné
výchovy a zkušených lektorů zážitkové
pedagogiky (2 ks), zástupkyně ředitele
Letohradského soukromého gymnázia
(1 ks) a manažerky vzdělávacích
programů (1 ks).
Během pěti dnů studenti absolvovali
maraton odborných a volnočasových
aktivit – každý den probíhaly paralelně
přednášky biologického a chemickofyzikálního směru, večer pak následoval
dobrovolný praktický workshop
(nejednou se stalo, že na workshop
po celodenním programu dorazili
takřka všichni studenti, což jen potvrzuje
jejich zájem o vědění a neunavitelnost).
Denně to dělalo šestihodinovou dávku
odborných informací od celkem
osmnácti přednášejících, z nichž
si mnozí pochvalovali, jak jsou studenti
aktivní a nebojí se klást zajímavé dotazy.
Tematický obsah odborného programu
sahal od pitev, epilepsie a léčivých
rostlin přes polymery, mikroskopii a

chemii barev po laboratorní testování,
hmotu a světlo či únavu materiálu.
Při volnočasovém programu jsme
se snažili studenty mezi sebou co
nejvíce seznámit a rozvíjet jejich
schopnost spolupráce v týmu. Sloužily
nám k tomu zdánlivě jednoduché
aktivity, z nichž stojí za zmínku například
celoodpolední hra s kbelíky naplněnými
vodou, při které nezůstalo ani jedno tělo
suché, či lesní orientační hra, v rámci níž
se týmy probojovaly až na Zemskou
bránu. Ke cti všem studentům musíme
přičíst i to, že se nezalekli nástrah
v podobě deště, náročného terénu
či časového presu.
Na závěr je obligátní položit si otázku,
co dál. Protože se studenti do horské
chaty přestávají vejít, připadá v úvahu
změna místa či rozdělení letní školy
do dvou běhů. Matadoři programu
FYBICH, kteří odcházejí na vysoké školy,
by také uvítali možnost podobné akce
pro vysokoškoláky. Uvidíme, co následující rok přinese, příštímu ročníku však
každopádně zdar a těšíme se!
Kristýna Odvárková

VĚDA: BANÁNOVÉ DAIQUIRI
Jak povýšit banánové daiquiri na vědecký experiment? Snadno. Stačí nahradit
cukr solí, přidat na obsahu alkoholu a
doplnit prostředkem na mytí nádobí!
Ale vážně, chcete-li si doma zkusit vyextrahovat trosku dědičné informace
(DNA), zde je recept:

Ingredience (materiál):
źPůl zralého banánu (lze nahradit jahodami, klidně z mrazáku)
źVoda
źLžička soli
źSilnější alkohol – nejlépe 90% izopropylalkohol či etanol, ale vodka či bílý
rum (režná, slivovice…) taky funguje
źProstředek na mytí nádobí (šampon,
tekuté mýdlo)
źUzavíratelný igelitový sáček
źKávový filtr (případně jemné plátno
nebo velmi jemný cedník)
źVětší sklenice
źLžička
źZkumavka nebo úzká sklenička (třeba
od vanilkových lusků či vysoká panákovka)
źŠpejle

Postup (metoda):
1. Alkohol nechte vychladit v mrazáku.
2. Banán oloupejte (jahody zbavte stopek), dejte do sáčku spolu s 2 lžícemi
vody, pořádně uzavřete a na pevném
podkladu ovoce rozmačkejte tak,
že hmota je bez větších kousků.
3. Ve sklenici smíchejte 2 lžíce prostředku na mytí nádobí se solí a přibližně půl
hrnkem vody – lžičkou pomalu promíchejte, aby se vše spojilo, ale směs moc
nenapěnila.
4. Do sklenice přidejte rozmačkaný
banán a opět pomalu promíchejte (alespoň 2 minuty) a nechte přibližně 5
minut stát.
5. Směs nechte překapat přes filtr (plátno, cedník) do čisté sklenice
6. Do zkumavky (úzké skleničky) nalijte
překapanou ovocnou vodu (přibližně
do ¼ objemu) a pomalu (po stěně skleničky) přilijte vychlazený alkohol (měl
by vytvořit oddělenou vrstvu), nechte
stát několik minut a poté ve svrchní
vrstvě roztoku pozorujte vysráženou
DNA, pro případné vyndání DNA z roztoku použijte špejli.

7. Ze zbytku ovoce si udělejte to slibované daiquiri (rozmixovat banány, kokosové mléko, bílý rum, limetkovou šťávu,
cukr a led) a zavzpomínejte na švýcarského lékaře Friedricha Mieschera,
který jako první roku 1869 extrahoval
nukleové kyseliny (z poněkud méně
lákavého materiálu a to bílých krvinek
obsažených v hnisu) a pozastavte
se nad tím, že trvalo dalších 86 let, než
byla objasněna struktura DNA (ona
slavná dvoušroubovice).

Poznámky:
Proč zrovna banány nebo jahody?
DNA je samozřejmě obsažena ve všech
živých organismech, její struktura a
chemické složení je stejné u bakterií,
rostlin i živočichů. V čem se ale tyto
organismy liší, je, kolik DNA je v jejich
buňkách přítomno. A právě rostliny a
nejvíce ty člověkem vyšlechtěné pro
jejich velké plody (srovnejte si lesní a
zahradní jahody) mají často v buňkách
několik kopií celého genomu (tedy
DNA). Banány jsou většinou triploidní
(mají 3 kopie genomu) a jahody dokonce oktaploidní (mají kopií 8). U živočichů se polyploidie vyskytuje jen vzácně,
více u nižších živočichů jako jsou bezobratlí, u vyšších živočichů je pozorována
u některých plazů a ryb (například
některé ryby příbuzné našemu kapru
obecnému mají až 400 chromozomů).
A u člověka je téměř jakékoliv zvýšení
obsahu DNA neslučitelné se životem
nebo vede k vážným chorobám (např.
Downům syndrom je způsoben přebývající kopií 21. chromozomu).
Proč mýdlo, sůl a alkohol?
Mýdlo (či jakýkoliv jiný běžný detergent)
rozpustí buněčné membrány (jejichž
převládající složkou jsou tuky) a umožní
tak uvolnění DNA z buněk do roztoku.
Sůl (chlorid sodný) pomůže odstranit
proteiny navázané na DNA a stabilizuje
její strukturu. A alkohol – DNA je velmi
dobře rozpustná ve vodě, v alkoholu ale
o hodně míň. DNA se v prostředí alkoholu tedy doslova zdrcne (tzv. precipituje) a to nám umožní ji vidět jako pevnou
vláknitou strukturu.

BETONOVÝ SLOUPEK
U cesty leží a krvácí z mnoha ran.
Zamžené oči, které už někdy na
jaře ztratily lesk, těkají po okolí a
hledají viníka. Z kdysi impozantního
mohutného těla zbývá žalostná
schránka, která hodila by se leda
tak na kraj pole k odhánění nenechavých ptáků. Když se v zimě první
hladový vlk zakousl do jejího masa,
nedělala si nic ze ztráty toho
kousku tkáně. Vždyť hladoví vlci byli
ukojeni tou obětí a sil bylo stále
ještě dost.
Pak přišlo jaro a jeho volání bylo tak
silné, že nešlo oslyšet. Bylo třeba
dostat se ven mimo ty drtivě svírající
čtyři stěny a vyběhnout do sadů, luk
a remízků. Válet se ve smaragdové
trávě, drát se křovím a šplhat na stromy. Kdo by dbal škrábanců a oděrek od trnkových keřů, které stály
všude v cestě. Vždyť sil je dost a jaro
je tak krásné.
Dny se prodloužily a chladné noci
zůstaly jen vzpomínkou. Slunce
viselo celé dlouhé hodiny přímo
nad hlavou a se silou do běla rozpáleného kovu smažilo vše živé na
prťavé škvarky.
Dlouho se držela. Nevšímala si spalujícího žáru, ani kousanců zimy a
následků jara, které ji odřelo skoro
až na kost. Ale její tělo nemohlo
vzdorovat věčně. Nakonec padla
na kolena, klesla na všechny čtyři a
svalila se na bok. Přerývaným dechem a zaťatými zuby nyní opakuje
stále stejnou mantru:
„Vydržím….
do konce….
roku....
Musím!“
„Policie? Dobrý den, rád bych nahlásil zmizení.“
„Dobrý den, s kým hovořím?“
„S člověkem, kterému zbyly jen dva
dny a neví, kam se mu poděly ty
ostatní“
„Poslouchejte, víte, že podobné
věci jsou trestné? My tady totiž
nejsme pro zábavu!“
„Tak to rád slyším, doufám, že ty zloděje času pořádně skřípnete a já se
dostanu zpátky k času, co se někde
ztratil!“
„- - -„
„Haló?“

Kristina Nešporová

Všechny, kteří si převádějí dny z
roku na rok, bych vyhnal do lesa na
houby, obličeje jim zakryl knihou a
ob jeden večer do nich nalil půl
lahve vína nebo jiné drogy dle výběru.
Ale nemohu.
Už nemám kdy.
Má dovolená je k smrti vyčerpaná.
+:o)
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POHÁDKA O HYALCE
Následující pohádka vznikla
jako odezva na inspirativní
prostředí, které mi Contipro
poskytlo během letní stáže.
Tomáš Klejch
stážista skupiny Modifikace
toho času student VŠCHT
Bylo nebylo, poblíž jedné cyklostezky
bylo královstvi Contiperské. V tom
království byla laboratoř a v ní byla
pěkná skříňka. A v té skříni žily Hyalky.
Všechny se spolu kamarádily, hrály si i
povídaly a žádná nezáviděla ostatním
jejich molekulovou hmotnost.
Jen Dvacítka byla nešťastná. Celou svou
existenci, už od prvního uhlíku, toužila
micelovat. Jenže nevěděla jak, a žádné
ze svých kamarádek (dokonce ani těm
megadaltnovým) o svojí touze neřekla,
a tak čas plynul. Jednoho dne přišla
jedna mladá Hyalka s ohromující
novinou: hluboko v podzemí prý žije
veliký Forspin, který dokáže cokoli.
Dvacítka si v duchu řekla: „Ten jistě bude
vědět, co musím udělat, abych mohla
micelovat. Musím ho vyhledat.“ Počkala,
až zhasne světlo v poslední digestoři (v
té druhé zprava), a poté se pokradmu
vydala do hlubokého podzemí. Dlouhé
bylo Dvacítčino putování, ale chvíli po
půlnoci dorazila do nejhlubší místnosti.
Tam poprvé uzřela Forspina. „Jak Ti
mohu pomoci, ctěná Hyalko?“ zeptal se.
„Ó veliký Forspine, už od prvního uhlíku
jsem toužila micelovat, ale nevím jak.
Slyšela jsem, že dokážeš cokoli, jistě mi
poradíš,“ řekla Dvacítka a usmála se.
Forspin se cítil polichocen a pravil:
„Jenom ti, kdo zažili hydrofobizaci,
mohou micelovat. Já sám ti s tím
nepomohu, to zvládne jen samotný
Dimethylaminopyridin. Naneštěstí ho
vězní ve Skladu chemikálií pod dvěma
zámky. Nevím, co s ním chtějí udělat, ale
jestli ho popraví dřív, než ho potkáš, je s
tvým snem konec.“
„Děkuji, veliký Forspine,“ řekla Dvacítka,
zhluboka se uklonila a spěchala zpátky
do své skříně. Celá zadýchaná se
zavřela, právě když vešla první z laborantek. Od té chvíle hledala způsob, jak
se dostat do Skladu chemikálií a vysvobodit Dimethylaminopyridina. Musela
být hodně trpělivá, ale jednoho letního
dne dostala svou příležitost. Jeden
vlasatý stážista se vydal do skladu a
Dvacítka mu vklouzla do kapsy. Ve
skladu přibouchla dveře, vytáhla klíč a
spěchala ke skříni. Stážista naštěstí
nevěděl o moci kouzelného tlačítka, a
tak marně bušil na dveře a čekal na
pomoc.
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Dvacítka zatím vzala klíč, otevřela první i
druhý zámek a v rohu spatřila, koho
hledala.
„Ó veliký Dimetylamin…“
„Říkej mi DMAPe,“ řekl jí oslovený s
úsměvem, „proč mě hledáš?“
„Hrozně toužím micelovat a slyšela
jsem, že ty mi s tím můžeš pomoct,“
řekla Dvacítka.
„Pomůžu ti, ale dobře mě poslouchej.“
DMAP se zamyslel a pak pravil: „Nejdřív
se musíš nechat hydrofobizovat, to je
docela zábava a navíc se tam spolu
potkáme. To je jediná chvíle, kdy mě
pouští ven. A až přijde promývání, zadrž
pořádně dech,“ řekl DMAP s úsměvem.
„Teď přijde to nejdůležitější. To všechno
může udělat jenom jedna laborantka.
Nesmí to být Rumělka, Kvízovka,
Propiska ani Fialka.”
„Ale jak poznám tu správnou?“ ptala se
Dvacítka.
DMAP se zatvářil tajemně a pravil: „Ta
správná se dokáže postavit na hlavu. Teď
utíkej, na chodbě slyším kroky.“
Dvacítka poděkovala DMAPovi, rychle
za sebou zamknula oba zámky, aby
nikdo nic nepoznal, a vklouzla do kapsy
nic netušícímu stážistovi, který zrovna
snášel posměch za svou neznalost
kouzelného tlačítka. Hyalka se vrátila do
skříně a to, co jí DMAP řekl o hydrofobizování, si nechala pro sebe.
Musím být opatrná, řekla si Dvacítka, a
dávala pozor, aby ji Rumělka, Propiska,
Kvízovka ani Fialka nenašly. To se jí sice
dařilo, ale na hlavu se taky žádná
nestavěla. Čas plynul, ztuhl dimethylsulfoxid, nastala blátivá zima a po ní jaro.
Dvacítka opět posmutněla. Už ji nebavilo schovávat se před laborantkami. Proč
jen se má ta pravá stavět na hlavu?
Copak by nestačilo, aby kulhala?
Dimethylsulfoxid roztál, přešlo jaro,
slunovrat, začalo období stáží. Dvacítka
se definitivně přestala schovávat. A to
bylo její štěstí, protože ji našel jeden ze
stážistů, krátkovlasý Vendelín. Vendelín
byl hrozně šikovný, s prací byl vždycky
brzo hotový, a tak měl čas podívat se i po
laboratoři. A protože byl vnímavý a
přátelský, hned se s Dvacítkou skamarádil, a kdykoli měl chvíli volnou nebo jen
šel okolo, dal se s ní do řeči. A jak si tak
jednou povídali, Dvacítka se ohlédla a,

světe div se, uviděla novou laborantku
stát na hlavě.
„To je ona!“ pošeptala Vendelínovi, „
jenom ona mě může hydrofobizovat.
Ale jak to mám udělat, aby si mě
všimla?“
„To nech na mě,“ řekl Vendelín. „Podíval
jsem se jí do poznámek. Pracuje jenom s
Dvoustovkou. Neplač, to půjde zařídit.
Dvoustovku schovám, tobě přimaluju
jednu nulu a bude to. Divil bych se,
kdyby kontrolovala i číslo šarže.“
Dvacítka se zaradovala a už se těšila, jak
bude micelovat. Druhý den brzo ráno,
ještě než přišel Vendelín, přišla první
laborantka a postavila se na hlavu. Pak
vzala Dvacítku a strčila ji do baňky.
Dvacítka se začala rozhlížet, když tu nad
sebou uslyšela hlas: „Zdravím Tě,
Dvacítko. Doufám, žes dneska nesnídala, začne nám pořádný kolotoč.“
Nedomluvil a Dvacítce se začala
pořádně točit hlava. Byl to samozřejmě
DMAP a přišel, jak slíbil. Dvacítce se
začalo dělat špatně.
Vtom se okolo zatmělo a kolotoč
přestal.
„Hotovo?“ ptala se Dvacítka s nadějí v
hlase. „Ani náhodou, vypadnul proud!“
zděsil se DMAP. „Rychle běhej kolem
dokola, jinak si toho někdo všimne a
vylejou nás do výlevky.“
Dvacítka začala běhat dokola, jak
nejrychleji dovedla, ale věděla, že tohle
tempo dlouho nevydrží. Naštěstí proud
zase naskočil a všichni si mohli oddechnout.
„Teď začne promývání,“ řekl DMAP.
„Pořádně se nadechni,“ dodal s úsměvem.
Dvacítka kývla a nadechla se. První
šplouch hned následoval druhý. V tom
DMAP posmutněl a pravil:
„Déle už s tebou zůstat nemůžu, příští
vlna mě úplně odplaví. Nemyslím, že se
ještě někdy potkáme, ale nebuď z toho
smutná. Buď na sebe opatrná a dávej
pozor, koho si zamiceluješ. Nenech se
zmást barvou, důležitý je charakter. Ať Ti
acetyly nikdy neopadají.“ DMAP zamával
a zmizel za okrajem kádinky.
Dvacítka mu taky zamávala a pak se
zasnila. Hydrofobizaci má za sebou. Už
se může zamicelovat.
Tomáš Klejch

VÍCE BÝKŮ, MÉNĚ VOLŮ!
DÍKY NÁM

GELOREN HORSE JE NABÍZEN
V NĚMECKU A ITÁLII

AKTIVNÍ ZVÍŘE PODRUHÉ
V LYSÉ NAD LABEM

Fermentační skupina během uplynulých čtyř let vyprodukovala několik
enzymů schopných štěpit kyselinu
hyaluronovou na nižší fragmenty. Podle
mechanismu štěpení je tyto enzymy
možné rozdělit na lyázy a hydrolázy.
Všechny naše enzymy štěpí glykosidic-

Geloren pro koně je nově distribuován a
prezentován v Německu a to ne
ledaským. Naším partnerem pro
uvedení na německý trh je Sportovec
roku české jezdecké federace Lukáš
Klouda, který reprezentuje Českou
republiku na mezinárodních soutěžích
ve voltiži a patří mezi opravdovou
světovou špičku. Přestože reprezentuje
ČR, tak žije a trénuje právě u našich
západních sousedů. Pro Geloren se
rozhodl proto, že měli v jeho české
jezdecké stáji dlouholeté výborné
zkušenosti s Bonharenem. Sám se tedy
přesvědčil, jak naše léčivo pomáhá
kloubům koní, na jejichž zádech
najednou poskakuje někdy i několik
cvičenců. Dobrých výsledků podle
prvních informací dosahuje i nová
kloubní výživa.
Mimo už probíhajícího zastupování v
Německu je v současné době uzavírána
distribuční smlouva také pro Itálii.

Na druhé největší koňské výstavě v ČR
se Contipro představí společně s naším
distributorem Gelorenu horse pro ČR,
nadnárodní společností De Heus.
Představení výhradního distributora
proběhne na stejném výstavišti, kde
jsme před půl rokem uváděli Geloren
horse na trh a kde mimo jiné stávajícího
distributora také produkt zaujal.
Budeme opět rozdávat vzorky
Gelorenu, možná podpoříme souběžně
probíhající sportovní program či večerní
koňskou galashow. Pokud se koncem
září chystáte do Lysé nad Labem i vy,
nezapomeňte se stavit za námi na
stánku. Podávat se bude želé J.

kou vazbu 1→ 4, a fragmenty hyaluronanu mají tudíž na redukujícím konci Nacetylglukosamin. Lyázy štěpí hyaluronan tak, že vzniklé fragmenty obsahují
dvojnou vazbu na kyselině glukuronové. Lyázy máme dvě, obě produkované
pomocí geneticky upravené bakterie
Escherichia coli. Enzym s označením
„HylP1“ nasedá na řetězec hyaluronanu
náhodně a štěpením tak vzniká směs
fragmentů o různé délce. Enzym „SPHyl“
je tzv. procesivní lyázou, od konce
řetězce kyseliny hyluronové tedy
postupně „ukusuje“ vždy 2 podjednotky
(dimery).
Hydrolázu máme v tuto chvíli jednu.
Získáváme ji v přirozené podobě z plísně
Talaromyces stipitatus, ale výrazně
lepších výtěžků jsme dosáhli její rekombinantní produkcí v kvasince Pichia
pastoris. Tento enzym štěpí HA stejně
jako komerčně nabízená bovinní
testikulární hyaluronidáza, která je
izolována ze živočišného materiálu.
Musíme proto naše enzymy vyzdvihnout
a zdůraznit, že v naší laboratoři kvůli
žádnému z nich nepřichází býci o svoji
chloubu.
Fragmenty hyaluronanu regulují proces
hojení a mají protirakovinné účinky.
Lukáš Franke

JÓGA
Jóga vede ke klidu mysli, zlepšuje sílu a
pružnost vašeho těla. V jídelně cvičíme
dynamickou formu power jógy s důrazem na dýchání a plynulé přechody do
jednotlivých pozic – Ashtanga Vinyasa.
Cvičíme každé úterý od 6:30 do 7:30.
Od října dojde ke změně termínu na
některý den odpoledne – dle dohody.
Lekce trvá 60 minut, probíhá ve skupině
a nemá přesně ustálené série cviků,
každá lekce proto může být odlišná.
Součástí lekce power jógy jsou pozice
ve stoji i na zemi. Pozice ve stoji vedou
ke zlepšení krevního oběhu a dýchání,
posilují se při nich svaly na nohou a
uvolňuje se pánev a spodní část zad.
Oproti tomu pozice na zemi se zaměřují
zejména na páteř, protáhnutí spodní
části zad a posílení stability horní části
těla.
Přijďte si zacvičit i vy, rádi vás uvidíme.

HASIČI
Po dubnovém požáru galvanovny
v Lanškrouně začal Pardubický kraj
věnovat zvýšenou pozornost všem
větším výrobcům ve svém regionu.
Na soupis významných výrobců se
pochopitelně dostal i holding Contipro.
Proto se do Contipra nedlouho po jarní
prohlídce areálu hasičským záchranným sborem z Ústí nad Orlicí dostavila
i skupina profesionálních hasičů z kraje.
I tentokrát byla konstatována vysoká
úroveň zabezpečovacích a preventivních opatření, které jsou v Contipru
zavedeny. Přesto budeme určitě všichni
raději, pokud žádná nenadálá událost
nenastane a tato nákladná ochranná
zabezpečení zůstanou nadále jen jako
pojistka.

ŠKOLKA A DALŠÍ ROK
Už je to celý jeden rok, co otevřelo
v Žamberku dětem své dveře předškolní
zařízení Erudio. Za uplynulou dobu
se podařilo dovybavit vnitřní i venkovní
prostory Erudia, metodicky zavést
program „Začít spolu“ a hlavně skrze
jednotlivé aktivity a presentaci informovat o své činnosti širokou veřejnost.
V září tak bude navštěvovat Erudio 9 dětí
a tento počet bude nadále stoupat i
v průběhu dalších měsíců. A co všechno
děti v novém školním roce čeká? Již od
září začnou děti navštěvovat plavecký
kurz v Ústí nad Orlicí, vyrazíme na výlet
do minizoo v Častolovicích, absolvujeme podzimní lampiónový průvod, dále
pak budou do výuky zařazeny samostatné aktivity v rámci programu Step by
step vedené anglickou rodilou mluvčí a
pro starší děti začíná přípravná miniškola pro předškoláky. I nadále budou
pedagogové nabízet aktivity, které jsou
určeny i rodičům dětí tak, aby se mohli
co nejvíce zapojit do dění v Erudiu.
Martina Dostálková

Marcela Jahodová
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OHLÉDNUTÍ ZA AKTIVNÍM LÉTEM
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1. S Contiprem až na vrchol... Iva Dolečková a slíbené logo ve výšce 6438 metrů (vrchol Illimani, Bolívie)
2. Výš už to v Evropě nejde - vrchol Elbrus - Veronika Moravcová
3. Výš už to v Evropě nejde - vrchol Elbrus - Dáša Čožíková
4. Na snímku můžete vidět triatlonisty Ivu Jelénkovou, Petra Baláše i Dana Maťátka v plavkách
5. Pokus o legrační fotomontáž nohou... ne moc zdařilá ... a ilustrace toho, kde musíte začít, abyste se dostali až na vrchol
6. Obtížný běžecký terén a bažinou se brodící stříbrný Gladiátor Vít Svozil
7. Lucie Marholdová na dráze Pardubické pětky (5km)
8. Klára Nová zdolávající via ferraty v masivu Dachstein
9. Na startu 64 km dlouhé Hostýnské osmy (Eva Příkopová, Dáša Čožíková, Martin Olszynský a Veronika Moravcová)
10. Olomoucký půlmaraton a Veronika Moravcová, Helena Richtrová, Dáša Čožíková, Eva Příkopová

CONTINOVINY
vydává holding Contipro
pro interní využití, zdarma
redakce: Martina Moravcová, Kristina Nešporová, Kristýna Odvárková, Tomáš Papež
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