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JSME FIRMA ROKU
Pardubického kraje
Z 259 přihlášených společností
z Pardubického kraje byla společnost
Contipro Pharma vybrána jako nejlepší.
Zaujal nejen příběh zakladatelů a vlastní
výzkum, ale i podpora vzdělávání a
celého regionu.
Do finálového kola soutěže Vodafone
Firma roku se společně s námi dostalo
dalších 13 firem. Vyhlášení výsledků
můžete sledovat na ČT24 v živém
přenosu z paláce Žofín 9. prosince
večer.
A protože soutěžící až do poslední chvíle
netuší, jak dopadli, budou emoce na
těchto firemních Oskarech autentické.
Ať už se nám podaří probojovat se na
přední příčky, nebo ne, už samo vědomí,
že patříme mezi těch několik nejlepších
firem, dává právo k určité hrdosti.
Tomáš Papež

PODĚKOVÁNÍ ŘEDITELE
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
bývá dobrým zvykem na konci roku
pohlédnout zpět a ocenit vše dobré, co
nás za uplynulých dvanáct měsíců
potkalo. Za letošním rokem je příjemné
se ohlížet.
Nemohu zde chválit všechny, kteří si
slova uznání plným právem zaslouží.
K tomu by byl třeba značně větší prostor.
Proto prosím odpusťte, že se zmíním jen
o počinech, na kterých se podílel větší
počet lidí, nebo které mají dle mého
názoru dlouhodobější efekt.
Největší dík patří bezesporu útvaru
technického rozvoje a zabezpečení,
který realizoval obrovský kus práce na
nové farmaceutické výrobě.

Zainteresovaní vědí, kolik potu a úsilí
předcházelo nynějšímu budování
výrobních prostor. A to stále nejsme na
konci projektu, který bude největší
investicí v dosavadní historii firmy.
Významný pokrok v nastavení procesů a
plošné školení nástrojů projektového
řízení se bohatě vrátí v blízké budoucnosti. V rámci 7RP jsme dokončili iONE a
u zbývajících projektů je patrná kvalitní
práce našich kolegů. S pokrokem v
oblasti aplikací přichází cenná příležitost
k osobnímu růstu ve spolupráci se
zahraničními kapacitami oboru.
Podařilo se dotáhnout mnoho věcí z IT a
zavedené systémy již dobře slouží.
Došlo také ke stabilizaci KŘJ a probíhají

změny v oblasti organizace vývojových
skupin a nastavení HR procesů obecně.
Po dlouhém hledání, zkoušení a trápení
se nám podařilo dokončit produkt
Sorelex. Díky načerpaným zkušenostem se konečně dostáváme do fáze, kdy
můžeme na trh uvádět ročně dva,
ideálně i tři nové farmaceutické
produkty.
Řadu změn musíme teprve vstřebat, ale
jsou vedené upřímnou snahou o efektivně fungující firmu.
Věřím, že jdeme správnou cestou.
Děkuji, že po ní kráčíte spolu se mnou.
Vladimír Velebný
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VZNIKAJÍ NOVÉ FARMACEUTICKÉ VÝROBY
Rostoucí trend prodejů farmaceutické
kyseliny hyaluronové nás nutí
k rozšíření její výroby. Proto jsou
v současné době realizovány vestavby
do výrobní části haly H na louce. Nová
výroba SH by měla být v některých
ohledech efektivnější, což by mohlo
alespoň částečně snížit naši výrobní
cenu a díky tomu zvýšit naši konkurenceschopnost na trhu. Nejedná se ale jen
o výrobu SH. Pro výrobu hyaluronanu v
čistých prostorech je nutná další
technologie, pře devším čistírna
odpadních vod a regenerační kolona
pro rozpouštědla.
Vedle farmaceutické výroby se v budově
H bude nacházet ještě výrobní linka
našeho nového produktu pro hojení ran
Sorelex. Plocha pro výrobu Sorelexu
není zanedbatelná a náklady na její
výstavbu také ne, nicméně tyto prostory
využijeme pro další dva produkty, které
jsou nyní v pokročilém stádiu vývoje.
Třetími prostory, které jsou budovány ve
výrobní části haly H, je maloobjemová
textilní výroba mikrovláken z nativní
kyseliny hyaluronové. Dohromady
představují uvedené tři výroby a jim
přidružené technologie 50 % prostoru

v hale na louce.
Aktuálně jsme ve stavu zuřivé činnosti –
jsou hotové podlahy a příčky, natahují se
technologické sítě pro stavbu a
zkompletovaná je vzduchotechnika.
Všechny významnější technologické
celky pro Sorelex a farmaceutickou
kyselinu hyaluronovou již byly vysoutě-

ženy, jsou nasmlouvány jejich nákupy a
probíhá koordinace s dodavateli.
Po dokončení stavby a montáží technologií, které je plánováno na duben 2015,
se začne se zkouškami výroby.
Tomáš Papež

PROČ STAVÍME NOVOU ČISTIČKU?
V dnešní době si už často neuvědomujeme všechny důsledky našich činností.
To, že pračka není magickou skříňkou,
do níž nacpete suché smradlavé svršky
a ven taháte vlahé hadříky vonící svěží
horskou loukou, to tušíme všichni, ale
nepřemýšlíme o tom… Špinavý triko?
Vyperu a hotovo. Když se po čtyřdenním
výletu vrátíme domů a přivítá nás
polévka plná života v hrnci zapomenutém na sporáku, spláchneme to neštěstí
pryč z našich voňavých domovů.
A hotovo. V domácnostech za nás
důsledky našich činností často řeší
někdo jiný, ale ve firmě to takhle
nefunguje. Co si v Contipru uvaříme…
Když vyrábíme kyselinu hyaluronovou,
musíme čerpat z našich vrtů opravdu
hodně vody pro ultrafiltraci a velké
množství lutrové odpadní vody zase mizí
v trubkách pryč.
Tichá Orlice je krásná, čistá řeka a
Contipro dělá a chce dělat vše pro to,
aby tomu tak bylo i nadále. Ale naše
stávající čistírna má kapacitu 5000
ekvivalentních osob a pro budoucí
objem produkce by zcela nedostačovala. Pro plánované další navyšování
výroby a našich výrobních kapacit se
zkrátka bez větší ČOV neobejdeme. To
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je důvod, proč vidíte vyrůstat za halou H
na louce kruhové nádrže nové čističky.
Díky tomuto rozšíření bude celková
kapacita pro řešení odpadních vod činit
plných 14.500 ekvivalentních obyvatel.
To je kapacita více než pětinásobně
převyšující kapacitu potřebnou pro
vyčištění vod z celé obce Dolní
Dobrouč.

Díky tomuto navýšení si budeme nově
schopni sami čistit veškerou vodu
z výroby kyseliny hyaluronové. Ačkoliv
již nyní plníme všechny požadované
ukazatele, měla by nová ČOV navíc ještě
zlepšit kvalitu vypouštěné vody
v souladu s naší environmentální
politikou.
Tomáš Papež

GELOREN dog UŽ SE PRODÁVÁ
Gelorendog je unikátní preparát pro
podporu kloubů ve formě žvýkacích
tablet s vysokým obsahem pěti aktivních
látek. Žvýkací tablety obsahují kyselinu
hyaluronovou, chondroitin sulfát,
glukosamin, hydrolyzovaný kolagen a
želatinu, tedy látky řadící se mezi
SYSADOA (Sympatomatic Slow Acting
Drug in Osteo-Arthrosis). Studie
probíhala na 19 převážně starších psech
s kloubními obtížemi, kterým byl
Gelorendog podáván dle doporučeného
dávkování po dobu dvou měsíců.
Ve studii bylo sledováno přijímání
produktu, jeho vliv na pohyblivost psa a
rychlost nástupu účinku. Změna stavu u
každého psa byla hodnocena veterinárním lékařem a majitelem, který
v průběhu studie vyplňoval dotazník.

Z těchto údajů byla následně veterinárním lékařem sepsána podrobná zpráva
o každém případu.
Z celkového počtu 19 psů bylo pozorováno signifikantní zlepšení u 15 z nich,
zlepšení tedy proběhlo celkem u 79 %
monitorovaných případů. Ze studie také
vyplývá, že Gelorendog má velmi rychlý
nástup účinku, kdy již po prvním týdnu
byly u některých případů zaznamenány
pozitivní změny. Po prvním měsíci
užívání došlo ke zlepšení téměř v 50 %
případů. Přípravek byl ve všech případech bez problémů přijímán.
Ze subjektivního pozorování majitelů
také vyplynulo, že všichni psi jsou po
podávání Gelorenudog aktivnější a u
některých obézních psů tímto došlo i ke
snížení jejich hmotnosti.

Gelorendog měl po dvou měsících užívání
pozitivní vliv na zlepšení hybnosti psů
v takřka 80 % případů, navíc s relativně
rychlým nástupem účinku. Jako vedlejší
efekt byl pozorován pozitivní vliv
na kvalitu srsti, kůže a drápů u některých
testovaných psů.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří
nám se studií pomáhali, a jsme velmi
rádi, že můžeme zaměstnancům
v případě jejich zájmu nabídnout balení
Gelorendog za 380 Kč, který vystačí pro
středně velké plemeno psa na měsíc
užívání. Stejně jako v případě verze
Gelorenhorse můžete objednávat na
purchase@contipro.com s následným
vyzvednutím na sekretariátu.
Tomáš Mohelský

CHYSTÁME NOVÉ PRODUKTOVÉ WEBY
Abychom drželi krok s atraktivní vizuální
podobou moderních webů, probíhá
v současné době zuřivá a především
zdařilá aktualizace našich produktových
webů.
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Jako první si nový kabát oblékne stránka
4SPINu a následovat budou dvě
jazykové verze Hyiodine, kam časem
přibudou nové produkty hojení ran.
Za celým technickým řešením stojí naše

IT oddělení, které trpělivě a zdařile
realizuje veškeré požadavky obchodu a
marketingu. Děkujeme!
Tomáš Papež

CONTINOVINY 4/14

ZA ŠKOLOU!
Pravidelný čtenář Continovin ví, že je-li
zde řeč o studentech, jde zpravidla
o studenty středoškolské a vysokoškolské.
Generace předškolní a školní nás ale
zajímají neméně, nehledě na to, že
mnoho zaměstnanců má tu radost býti
těmto generacím rodičem. Pro rozšíření
nabídky kvalitního vzdělávání v regionu
a pro zaměstnance Contipra vzniklo
předškolní zařízení Erudio, které
v současnosti navštěvuje 12 dětí, a
pomalu se tak plní jeho kapacita. Již
v jeho počátcích se uvažovalo o tom, že
kromě nabídky předškolního vzdělávání
v regionu bychom chtěli naše okolí

obohatit i o širší nabídku vzdělávání
základního.
Tento záměr trvá již delší dobu a
intenzivně pracujeme na jeho realizaci.
V září 2016 totiž poblíž Dolní Dobrouče
chceme otevřít základní školu, kde bude
kladen důraz na individuální přístup
k dětem, rozvoj jejich přirozeného
nadání a rozšířenou výuku angličtiny a
přírodovědných předmětů. Rádi
bychom, aby školu navštěvovaly děti
z Erudia, ale i další děti z regionu, pro
jejichž rodiče je kvalitní vzdělání
prioritou. Taktéž bychom rádi prohloubili spolupráci s některým gymnáziem
v regionu.

Celý provázaný systém vzdělávání by
měl zajistit, aby zaměstnanci holdingu
měli při výběru vzdělávání pro své děti
možnost volby srovnatelnou s velkými
městy. Současně chceme, aby v našem
regionu byla větší pestrost nabídky
vzdělání pro každého, protože kvalitní
vzdělání je podle nás základním
předpokladem pro rozvoj regionu,
ve kterém žijeme.
Průběh příprav a snad i pikantní detaily
z jejich zákulisí bude moci čtenář
v tomto periodiku s napětím sledovat.
Kristýna Odvárková

JAK SE ERUDIO ZA ROK ROZROSTLO
V roce 2014 se událo v Erudiu opravdu
hodně věcí. V lednu a únoru jsme
s dětmi marně vyhlíželi sníh, a protože
žádný nepřicházel, zimní čas jsme trávili
mimo školku. Například v solné jeskyni,
muzeu, tělocvičně, knihovně nebo na
exkurzích. V tomto období se k nám také
připojila Líza, rodilá mluvčí angličtiny,
která s námi ve školce tráví část týdne
jako jeden z pedagogů, a nutno říci, že
se dětem v angličtině opravdu daří…
Během jara se dokončily poslední
úpravy zahrady a my se mohli s dětmi
pustit do úpravy záhonku a sázení
angreštu, jahod, mrkve a nakonec i
maliní. Abychom poznali i své okolí
vyráželi jsme s dětmi pravidelně na
výlety. Navštívili jsme statky v Lukavici,
v Rybné n. Zdobnicí, hrad Potštejn,
Muzeum řemesel v Letohradě, Muzeum
hraček v Rychnově nad Kněžnou,
Minizoo v Častolovicích, přehradu na
Pa s t v i n á c h a M u ze u m b e t l é m ů
v Třebechovicích pod Orebem. V létě
jsme si vyzkoušeli, jak se asi žilo indiánům, zahráli jsme si na stopovanou,
poznávali jsme stromy, rostliny, zvířata,
postavili jsme si stan, pekli placky,
vyrobili totem a mnoho dalšího. Na
podzim děti absolvovaly plavecký kurz,
několikrát si vyzkoušely jízdu na koloběžkách na dopravním hřišti a také
vykonaly jeden dobrý skutek, kdy při
lampionovém průvodu zachránily
bludičku Haničku, která s námi nyní bydlí
ve školce. Nezapomněly ani na lesní
zvířátka, kterým na zimu nasbíraly
podzimní plody a během adventu jim
nachystaly v lese hostinu. Na začátku
adventu jsme také s dětmi a rodiči pekli
cukroví, které jsme si všichni společně
vychutnáme na vánočním setkání
u pohádky o Zimě bez sněhu, kterou děti
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nacvičují jako překvapení pro rodiče.
Máme tedy za sebou nabitý veselý rok, a
že bude příští rok ještě veselejší a živější,
dokazuje i rostoucí počet dětí, přičemž

v prosinci přibyl v šatně na poličce již
dvanáctý člen z rodiny Ovocínkových a
Zelinkových.
Martina Dostálková

SORELEX
- STEP OUT OF INFECTION
Dlouhodobá spolupráce oddělení
obchodu a výzkumu přinesla nový
produkt, který spolu s Hyiodinem vytvoří
produktovou řadu pro hojení chronických ran.
Nové krytí ran nebude pro mnohé z Vás
žádnou novinkou, jelikož jej znáte pod
pracovním názvem Renovin. Tento
název se natolik ujal, že bylo těžké
vymýšlet nové a stejně zvučné jméno.
Bohužel, přání našich zahraničních
partnerů znělo jasně, Renovin je
v několika jazycích těžko vyslovitelný. A
tak po spoustě nezdarů prošlo rešerší
obchodních názvů jméno Sorelex.
Název má evokovat bolavou ránu na
noze, ale také úlevu a uvolnění, které
produkt pacientům s bércovými vředy

přináší.
A jak to nyní se Sorelexem vypadá?
V průběhu tohoto roku proběhla
klinická studie. Do studie bylo zahrnuto
5 klinických pracovišť a celkově 47 pacientů s různými etiologiemi (hlavně
bércové vředy a diabetické ulcerace).
Hlavním cílem studie bylo prokázání
bezpečnosti a hojivého efektu.
Shrneme-li úspěšnost studie, signifikantní zlepšení rány bylo prokázáno
u 65 %. Na základě těchto zpráv bylo
možné připravit dokumentaci a zažádat
o CE značku, kterou bychom měli získat
nejpozději v polovině příštího roku. Poté
bude Sorelex uveden do naší distribuční
sítě a na trh v EU.
Pavla Stejskalová

BETONOVÝ SLOUPEK
O mlžném podzimu
a jiskrné zimě
Stříbrná mlha se trhá a jemný
vánek odnáší k jihu ten lehký
opar. Jeho cáry se ještě naposledy zatoulají nad pastviny a
lesy divokého kraje, z něhož
byli vyhnáni ti, co zde žili, a pachuť tohoto činu křičí výčitkou
rozbořených statků, kostelů a
opuštěných hřbitovů.
Naposledy sklouzne po hladině
Tiché Orlice v meandrech plných kořenů, pestrých křovin a
odhalených břehů. Mlha sluší
tomuhle kraji s jeho častými dešti, které živí tu kouzelnou řeku,
propůjčují pastvinám jejich
svěží zeleň a pláčou pro příkoří,
která se stala a budou se dít dál.
Krajina se rozjasní, když mlhy
odplynou. Obzory se přiblíží a
plné slunce neponechá prostor
pro tajemství, představivost a
vlastní bublinu soukromého
prostoru daného sníženou viditelností. Vlezlá mlha, nezvaný
host s tolika odstíny šedi mezi
černí noci a bělobou zimního
dne. Mlha, která pohrává si
s hlasy, které přicházejí zdánlivě z jiných stran. Vypaří se.

ÚSPĚŠNÝ MEETING iONE
V polovině října Contipro pořádalo
meeting evropského projektu iONE
(zabývajícího se vývojem implantabilní
bio-elektroniky pro napojování poškozené míchy), na kterém se sešlo téměř
třicet odborníků z partnerských organizací. Hlavním koordinátorem je největší
výzkumná organizace v Itálii (CNR) a
mezi dalšími partnery nechybí CSIC ve
Španělsku, britská univerzita
v Cambridge, Švédská univerzita
z Linkoepingu, mikro- a nanotechnologické centrum ve Francii (IEMN-CNRS) a portugalská univerzita
v Algarve. Za Contipro se dokončovaného projektu účastní oddělení Fyzikální
chemie hyaluronanu, které vyvíjí tenké
fólie sloužící jako nosný film pro tištěnou
elektroniku a oddělení RA, zodpovědné
za otázky etického posouzení testování

na zvířatech (ve spolupráci
s Univerzitou Cambridge) a regulatorních záležitostí. Cesta všech účastníků
byla dlouhá a náročná, ale po prohlídce
firmy byli všichni velice překvapení a
nadšení, na jaké úrovni a v jakých podmínkách výzkum v Contipru probíhá.
Evropští kolegové si cenili nejen vyřešení dílčích problémů projektu, ale i produkty české kuchyně, jejichž kvalitu
uznala i početná skupinka z Itálie nebo
Francie.
Meeting proběhl nad očekávání dobře a
my se můžeme těšit na podobné akce
u dalších třech evropských projektů.
Touto cestou bychom rádi poděkovali
všem, kteří nám s pořádáním meetingu
pomáhali.
Iva Jelénková a Pavlína Adam

Kam odchází spát? Prý mezi
buky, do vznešených síní se
sloupovím elegantních šedavých kmenů, které píchají k mrazivému nebi zrcadlem svých
kořenů. Tam prochází se mlha,
nohama šustí ve zlatém listí bukovém a vzpomíná na místa, na
nichž ulpívala. Otisky těch míst
zůstávají v paměti v mlžných
konturách.
Toulat se bude zpustlými zámeckými zahradami při vzpomínkách na opuštěné partie
Orlických hor. Bude se povalovat nad lidem nepřístupné hladině přehrady v klínu bukoviny.
Přítomná v dechu na zimní zahradě, páře stoupající z koňských hřbetů a té vznášející se
nad pálenicí.
Ale ráda se bude k Orlici vracet.
+:o)
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SPOUŠTÍME NOVÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY
Hlavním cílem letošního roku v oblasti
informačních technologií byla implementace systému OKBase. Povedlo se?
Dovolím si krátké shrnutí. Všichni jsme
se museli naučit používat nový systém
pro evidenci docházky včetně nových
pravidel pro volnou pracovní dobu.
Účtárna ho používá pro zpracování
mezd a každý si teď může výplatní pásky
zobrazit nebo stáhnout. OKBase
znamená také nové schvalování a
vyúčtování služebních cest, správu
osobního hodnocení a dokonce i nové
visačky. Největší nároky však nový
systém klade na personální oddělení,
které zadává všechna potřebná data,
bez kterých žádný systém nemůže
fungovat. Výsledkem zavedení OKBase
je mj. časová úspora až 80 % oproti
předchozímu stavu na mzdové účtárně.
Děkuji všem za trpělivost při zavádění
systému. Většina problémů byla

způsobena tím, že Contipro tvoří tři
firmy spadající do jediné organizační
struktury. Věřte nevěřte, s takovým
modelem společnosti většina jiných
systémů ani nepočítá. Ještě větší dík
patří každému, kdo se přímo podílel na
implementaci. Odvedli jste velký kus
práce!
Contipro je nyní v oblasti informačních
systémů v jiné situaci než před třemi
lety, kdy se zde používal v podstatě
jediný informační systém - QI. V dnešní
době již nestačí, proto používáme
specializované systémy pro různé
oblasti, např. ServiceDesk, LIMS nebo
CRM. To však s sebou nese i jistá negativa. Mnozí jistě zažili situaci, kdy část
informací našli v jednom systému, ale
další data pracně dohledávali jinde. To
samozřejmě není optimální stav. Dozrál
čas na opětovnou integraci dat do
jediné, nadřazené databáze, čili Data-

warehouse či Business Intelligence (ve
zkratce DWH/BI). V Contipru jeden
systém této kategorie již existuje, je však
používán pouze pro tvorbu reportů
v oblasti financí, ekonomiky a účetnictví.
V příštím roce na něj navážeme LIMS,
sklady, CRM apod. Dále bychom rádi
spustili systém pro monitoring, ukládání
a archivaci jednak fyzikálních veličin
prostředí (laboratoře KAL, sklady,
stabilitní skříně, vodní systémy atd.) a
také průběhu výrobních technologických procesů.
Tím naše plány nekončí, ale bude hodně
záležet na celkových ekonomických
výsledcích firmy.
Přeji vám příjemné prožití svátků
narození Ježíše Krista v Betlémě!
Jakub Kožnar

MITOFONDRIE - KOLEGOVÉ PLNÍ SÁLY

Jak dlouho jste vymýšleli název?
My ho nevymýšleli vůbec. Chtěli jsme,
aby v názvu bylo slovo FON, které se
nám líbilo z prvotního, pracovního
názvu kapely (Plafon). Nový název nám
vymyslela Zuzka Havlínová jen tak
u oběda.
Dobře, tak se zeptám jinak. Co je to
mitofondrie?
Mitofondrie je caterva s endemickým
výskytem v okolí UnO. K překvapení
všech vědců vyluzuje rockovou hudbu.
(toto je naše oficiální promo )
*POHLED* Co je to caterva?
Caterva je skupina až dav. (Jméno,
kterým římští vojáci označovali armádu
barbarů, zejména Galů - Wikipedia)
Jaký hrajete žánr?
Pavel Klein, spoluzakladatel skupiny, ho
označil za „ekumenický“ – od všeho
kousek, nejvíce ale rock a pop.
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Měli jste koncert – to bylo vaše první
veřejné vystoupení?
Ano. Zatím jsme nekoncertní kapela,
nejčastěji hrajeme pro pět hrajících
posluchačů. První koncert byl zajímavá
zkušenost – už to není otevřená
zkouška, mohli jsme lidem ukázat, že
umíme něco zahrát.
Zazněly nějaké vaše vlastní věci?
Zatím hrajeme jen převzaté skladby.
Snažíme se o dokonalou studiovou
reprodukci (řečeno s těžkou nadsázkou), což se nám pochopitelně nedaří,
ale je to vhodné zadání pro počáteční
sehrání se. Maci si to pořád hraje po
svém, Víťa je zase perfekcionista. Takže
se jeden od druhého v celé kapele stále
něčemu přiučujeme. Vlastní věci
přijdou a náš kytarista Rado se na ně už
moc těší.

Zmiňujete otevřené zkoušky – takže
hráváte i pro více než pět hrajících
posluchačů?
Tu a tam si nás někdo najde a zeptá se,
kdy zkoušíme, a přijde na zkoušku. Jsme
za to rádi. Navíc máme i dva hostující
hrající posluchače – hráče na triangl a
hráče na violu.
Jak se dohromady snášejí věda a
hudba?
Velmi dobře. Nejznámější je asi prolínání matematického nadání s hudebním.
Ale věda souzní s hudbou mnohem šířeji
než jen v matice. Třeba Maci (biolog)
vědu s muzikou ve svém životě úspěšně
kombinuje už hodně let.
Maci: „Neúmyslně praktikuji polybandii,
hraju hned v několika kapelách.“
Proč jste vlastně dali kapelu dohromady?
Hudba ve skupině nás baví. Přináší nám
radost, uvolnění, pocit něčeho smysluplného.
Jo, pokud si s námi někdo chce zahrát,
nijak se tomu nebráníme. Naše baskytaristka Lenka, která je v trainee programu, s námi hraje od druhého týdne, co
tu nastoupila.
Chcete ještě něco vzkázat?
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří
nás přišli na náš první koncert podpořit.
Bez Vás by to nešlo. Také velký dík všem
co nám pomohli složit zpátky hlediště. To
byl ten správný teambuilding, a to
doslova.
Martu Hlobilovou a Víta Matušku zpovídal Tomáš Papež

KRÁTCE

NENECHME SE NAPÁLIT

„NECHCI VÉST VÁLKU”
V každé firmě jsou pozice, které se
setkávají s větším počtem lidí. Jedním
z takových povolání je i bezpečnostní
technik. Na toto místo nastoupila
v listopadu Martina Syručková a vy máte
nezaslouženou výhodu dozvědět se
něco více o jejím pojetí bezpečáka a
trochu i o ní samotné.
Smy slem práce bezpečnostního
technika je hledat rizika a snižovat jejich
nebezpečnost na přijatelnou úroveň.
Nebo jednodušeji řečeno slovy Martiny
Syručkové „udělat všechno proto, aby se
lidé vraceli z práce domů stejně zdraví,
jako do ní přijdou“.
K vyhodnocení rizik je třeba podrobně
pochopit procesy, proniknout do
problémů, mluvit o nich a vycházet
si vzájemně vstříc. „Bezpečnost je
dialog, schopnost naslouchat a ochota
odpovídat. Vím, že zavádění opatření
bezpečnosti může být někdy na první
pohled otravné, nebo že s sebou přináší
náklady. Ale je to v současné době
stěžejní téma jak Evropské unie, tak
zákazníků. Bylo by nebezpečné cokoliv
podcenit a ohrozit firmu s obrovským
potenciálem jen proto, že podceníme
dnes už běžné principy, politiky nebo
opatření,“ říká Martina Syručková.
„Audity týkající se otázek bezpečnosti
jsou velmi časté a nároky zákazníků se
zvyšují. Je v našem společném zájmu
najít a vyřešit případná rizika a zavádět
související certifikace. Velmi ráda
nabídnu možnost konzultací či poradního hlasu. Na druhou stranu velmi
ocením vaši trpělivost. Nejsem chemik a
některá nebezpečí spojená třeba
s reakcemi pro mne nejsou stejně
samozřejmá jako vám. Nikdo nezná
rizika na vašem pracovišti lépe než vy a
budu ráda, když mi věnujete váš čas
a pomůžete mi při lednových interních
bezpečnostních auditech s tím, aby se
nestaly pouhou formalitou.“
A něco o Martině Syručkové jako
člověku? Kopírky ji nenávidí. Nikdo neví
proč, ale je to tak. S lidmi vychází dobře a
neválčí s nimi.
Tomáš Papež

I přes všechny sofistikované antispamové filtry se některé podvodné e-maily
dostanou až do vaší schránky. Pokuste
se, prosím, překonat nutkání kliknout na
cokoliv, co se dostane pod šipečku vaší
myši. Někteří již měli možnost vyzkoušet
si, co takové neuvážené kliknutí může
způsobit. Podvodný e-mail se dá
obvykle snadno odhalit již podle adresy
odesílatele, bývá psán podivnou
češtinou a často postrádá logiku. Pokud
si nejste jisti, raději se ozvěte. Tak jako
byla každá ochrana proti kopírování CD
a DVD nosičů vždy velmi rychle prolomená, tak jsou stále objevovány další a
další způsoby, jak obejít stávající antispamové filtry. A když antispamové filtry
selžou, je to na vás, abyste zakročili a
nenechali se nepálit.
Jakub Kožnar

DVOJROZHOVOR

Přicházejí nová zlatá ústa Contipra. Je čas
uvádět a představovat. Ech… jak to uděláme,
kolego? Jak uzavřeme jednoho a načneme
druhého?
Co kdybychom spolu vedli rozhovor?
Setkat se na poli smysluplné diskuze? Je to
dobrý nápad? Budiž. Jak na tebe Contipro
působí?
Dneska jsem tu prvním dnem, takže si dojmy
z Contipra zatím přináším jenom zvenčí. A tyto
dojmy jsi spoluvytvářel právě ty.
Povedlo se nám přesvědčit lidi, že se v našich
bioreaktorech budou rodit superlidé zítřka? :-)

CONTICUP 2014
Conti Cup se tradičně konal ve
Sportcentru Radava v Ústí nad Orlicí a
jako v minulých ročnících, i letos jsme
soutěžili o nejlepší tým, hráče a hráčku
bowlingového turnaje, kterého se
zúčastnilo 53 hráčů!
O post nejlepší hráčky a nejlepšího
hráče se zasloužili Jana Šógorková a
Jakub Netušil, který byl i součástí
vítězného týmu spolu s Veronikou
Machalovou a Pavlem Starigazdou.
Gratulujeme a budeme se těšit na další
úspěšný ročník Conti Cupu!
Iveta Schejbalová

Povedlo se vám přesvědčit lidi, že Contipro
má smysluplné cíle a umí je naplnit. No kdo
tohle má?
Hezky řečeno, mimochodem, co tě přivádí
právě na místo, které na Silvestra opouštím?
Jednoznačně touha navázat na dobrou práci
a přispět vlastním dílem k úspěchu Contipra. Je
to pro mě výzva.
Takže ty už o Contipru leccos víš, bylo by fér
zjistit něco o tobě. Odkud přicházíš?
Pracoval jsem v on-line marketingové
agentuře Dobrý web a poté na volné noze. Měl
jsem příležitost pracovat pro klienty různé
velikosti a oborů. Contipro je ale výjimečné
z mnoha důvodů.
Ten podle tebe nejzásadnější?

PODĚKOVÁNÍ
ODCHÁZEJÍCÍM KOLEGŮM

Výzkum a vývoj. Contipro není jenom další
továrna v řadě.
Tos řekl moc pěkně. Jak dlouho jsi to trénoval?

Na konci letošního roku přijde holding o
dvě výrazné tváře, personálního
ředitele Martina Brycha a PR manažera
Tomáše Papeže. S oběma, resp. s jejich
prací se setkávali všichni zaměstnanci a
oba za sebou zanechávají v holdingu
nesmazatelnou stopu a spoustu dobře
odvedené práce. Osobním důvodům,
které je k odchodu z holdingu přiměly,
však nelze čelit. Bohužel.
Přejeme Vám, Martine a Tomáši, ať se
Vám ve Vašem dalším profesním životě
daří.

Můj příchod do Contipra se ve skutečnosti
odehrál překotně, zato tvůj odchod je poklidné
loučení. Odchází se ti asi těžko, že?
Bylo tu dobře, rád se budu za těmihle čtyřmi
roky práce a života ohlížet. Chystáš už v
marketingové komunikaci Contipra nějaké
změny?
Jsem rád, že mám možnost navázat právě
na tvou práci. Ale každý máme odlišný přístup.
Mě se moc líbí tvůj literární, košatý styl, který
ale neumím a ani nechci napodobovat. Mám
raději stručnější vyjadřování. Díky svým
zkušenostem z on-line marketingu mám také
před sebou řadu úkolů, jak zvýšit efektivitu
Contipra právě na internetu.

Zuzana Bubnová, Vladimír Velebný

To rád slyším. Hodně štěstí, otevřených dveří a
pomocných rukou! No a já pomalu půjdu.
Děkuju a ať se daří i tobě!
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OHLÉDNUTÍ

1.

2.

6.

7.

3.

4.

8.

9.

5.

10.

1. Ceny čekají na vítěze bowlingového turnaje Conti Cup
2. Všechny dráhy jsou plně obsazeny soutěžními týmy
3. Přípitek nejlepší hráčky a nejlepšího hráče
4. Celá akce probíhala v příjemné a uvolněné atmosféře
5. Conti Cup 2014 proběhl ve Sportcentru Radava v Ústí nad Orlicí
6. Synchronizované bowlení (v popředí Vlastimil Hrobař s nejlepším skóre celého večera)
7. Adventní odpoledne v Contipru proběhlo dne 26. listopadu...
8. ...kde budily největší zaujetí stánky s dárkovými předměty...
9. ...a tradiční punč a cukroví.
10. A aby tu nebyla jen zábava - expedice dalšího přístroje 4SPIN :)
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