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poděkování zaměstnancům contiprA
Milí kolegové,
rok 2017 byl úspěšný. I přes problémy technologického charakteru, které
zapříčinily nižší produkci a zpomalení
prodeje ve 2. a 3. kvartálu, se podařilo
dosáhnout velmi slušného výsledku.
Naše poděkování patří všem zaměstnancům. Musíme však poděkovat především pracovníkům na základní ose
nákup, výroba, kvalita a prodej, pro které

nebyla část roku vůbec jednoduchá. Dařilo se i ve výzkumu. Postupně se začínají
rozjíždět nejen interní projekty, které povedou k novým produktům, ale daří se
budovat i spolupráci externí a přibývají
také poptávky od obchodních partnerů
na vývoj.
Příští rok nebude vzhledem k posilující
koruně snadný. Dojde k nárůstu cen vstupů při klesající jednotkové ceně výstupů.

Věříme však, že se správným nasazením
a spoluprací napříč firmou se vše podaří
zvládnout a bude nás čekat další úspěšný
rok.
Přejeme všem zaměstnancům klidné svátky, rodinnou pohodu a do nového roku hlavně to podstatné — zdraví
a dobrou náladu.
Zuzana Bubnová a Vladimír Velebný

Podporujme náš region společnĚ
Na začátku letošního roku vyhlásilo vedení Contipra záměr přispět na vedlejší aktivity zaměstnanců. Cílem nového
programu Podpora regionu je finančně
pomoci zaměstnancům v takových činnostech, které mají pozitivní přínos pro
ostatní obyvatele našeho regionu. Stejný
záměr vyhlašuje vedení Contipra i pro
příští rok.
Určitě platí, že kdo se rád ve svém
volném čase realizuje, nečiní tak s vidinou zisku. Angažuje se proto, že ho to
baví a naplňuje. Jenže často se stává,
že se aktivita rozvine natolik, že se už
bez financování neobejde. Někdy je velmi těžké tuto laťku zdolat. Contipro je
v rámci programu Podpora regionu připravené ocenit úsilí a osobní nasazení
zaměstnanců ve společensky prospěšných aktivitách právě nabídkou pomoci
finanční překážky překonat.
Jaké projekty zaměstnanců mají vůbec nejvyšší šanci na finanční podporu? Contipro dlouhodobě organi-

zuje a sponzoruje činnosti spojené
především se vzděláváním. Podporuje
také spolky a sdružení pracující s dětmi
a mládeží. Je proto nabíledni, jaká témata bude vedení při posuzování jednotlivých návrhů preferovat. Šanci uspět však
mají i takové projekty, jejichž vzdělávací
charakter je spíše vedlejší, nicméně jejich smysluplnost pro místní region by
měla být očividná.
Do letošního ročníku, jenž byl první
v pořadí, se přihlásili celkem tři žadatelé a vedení se rozhodlo podpořit všechny. Jeden příspěvek směřoval ke Klubu
českých turistů v Žamberku (žadatelem
byl Martin Bodnár), další příspěvek putoval k pořadatelům DobrouCZfestu
2017 (žadatelem byla Marta Hlobilová)
a třetí příspevěk posloužil na restaurování historického motocyklu pro Muzeum československé branné moci
v České Třebové (žádala Hana Potočková). Celkově byla rozdělena částka
100 000 Kč. Přitom k dispozici bylo do-

konce 250 000 Kč, takže větší část prostředků zůstala nevyčerpána. Toho
možná litují zaměstnaci, kteří žádost
o podporu zvažovali, ale nakonec si to
rozmysleli. Uvidíme, zda se odhodlají
tentokrát a přihlásí se více žadatelů.
Vedení Contipra pro příští rok na tento program vyhradilo opět 250 000
korun. „Jelikož jsme přesvědčeni, že
v Contipru je řada šikovných nadšenců
a lidí, kterým není jejich okolí lhostejné,
pevně věříme, že se zajímavých projektů
sejde více a bude z čeho vybírat,“ shrnuje
své očekávání ředitelka Zuzana Bubnová.
Jak tedy na to? Do 15. ledna předávejte na sekretariát Kláře Burešové
své náměty. Nezapomeňte popsat cíl
a účel projektu, k čemu budou prostředky využity, požadovanou částku a hlavně popište svou osobní angažovanost
v daném projektu.
Ondřej Jireš
vedoucí marketingu

jak se prezentuje naše konkurence?

Důležitou roli v budování mezifiremních vztahů hraje osobní účast na veletrzích. Contipro jezdí pravidelně na celou řadu různě zaměřených veletrhů,
z nichž je pro oblast farmacie nejdůležitější podzimní akce CPhI Worldwide.
Letos se konala ve Frankfurtu.
Jako zástupce marketingového oddělení mě zajímalo, jak se zde prezentuje konkurence a jak si v porovnání s ní vedeme z pohledu kvality
výstavního stánku, přehlednosti grafiky, srozumitelnosti tištěných materilů, osobní komunikace na stánku
a v dalších parametrech, které dohromady skládají mozaiku, jak nás
vnímají naši stávající a potenciální zákazníci a partneři. Stejně jako všude
jinde, i zde platí, že vyhrává ten lepší,
ale je potřeba ke všemu přistupovat
s mírou.
Nebudu chodit kolem horké kaše
a rovnou předesílám, že Contipro si

mezi výrobci hyaluronanu vede velice dobře a rozhodně se nemáme
za co stydět. Nejsme za žádné chudé
otloukánky kdesi z východní Evropy, ale
respektovaný odborník na hyaluronan,
jehož prezentace je komplexní, důvěryhodná a odpovídající našemu postavení na trhu.
Naši konkurenti z Asie, zejména
z Jižní Koreje a Japonska, jsou pro zbytek světa tak trochu zvláštní úkazy. Do
své propagace investují minimum peněz a úsilí, zpravidla si i na nejdůležitějších veletrzích postaví nejlevnější stánek bez nápadu a bez grafiky, nemají
k dispozici tiskoviny ani vzorky, prostě
tam „jenom jsou“. Z toho se dá vyvodit,
že asi nemají příliš velký zájem vzbudit pozornost, nebo nevědí, jak na to,
a jejich přítomnost na veletrhu se spíše
omezuje na setkání s jejich současnými zákazníky.
Naopak někteří evropští konkurenti
neváhají investovat obrovské peníze
do jednorázových designových stánků. Takové stánky stojí několik milionů
korun, navrhne je architekt, postaví specializovaná firma a po čtyřech
dnech provozování se zbourají a vyhodí do kontejneru. Za jednorázový „wow
efekt“ je to hodně vysoká cena, ale zejména větší firmy se toho nebojí.
Z hlediska nákladů na stánek jsme

někde mezi. Jsme na hony daleko od
odbyté, nezajímavé, až, s prominutím,
trapné prezentace asijských firem,
ale nemáme ani důvod investovat do
zbytečně drahých stánků, protože náš
modulární systém, který můžeme na
každém veletrhu přestavět dle potřeby
a pokrýt novou aktuální grafikou, působí profesionálně.
V kontrastu s drahými stánky některých evropských konkurentů stojí
jejich často nedostatečný doprovodný servis. U nás od rána do večera na
stánku někdo běhá a vysvětuje naše
portfolio, sbírá kontakty a rozdává tištěné materiály. Na konkurečních stáncích je většinou mrtvo, takže ty vynaložené vysoké náklady často postrádají
smysl a efekt.
Contipro je ambiciózní firma. Chceme prodávat nejlepším značkám,
chceme být partnery ve výzkumu
a výrobě, chceme hrát ve světě hyaluronanu významnou roli. Nebojíme
se tlačit na růst a pokrok celého trhu
a přicházíme s novými nápady na další rozvoj. Tomu musí odpovídat i naše
prezentace. Musí být profesionální,
ale ne upjatá, musí být efektní, ale ne
marnotratná. Jsem rád, že jsem se
mohl na vlastní oči přesvědčit, že jsme
na správné cestě.

zahraniční Úspěch
našeho výzkumu
v kosmetice

zprovoznili jsme
nový registr
smluv OKdox

letos proběhla
Modernizace
školicího sálu

Na konferenci v Soulu byl vědecký poster kolegyň z kosmetického výzkumu
zařazen mezi deset nejlepších!

Během letošního podzimu se dostal
do provozu informační systém pro evidenci smluv. Název systému je OKdox
a jedná se o další produkt dodavatele
systému OKbase. Import stávajících
smluv do nového systému stále postupně probíhá, všechny nové smlouvy
či dodatky již musí projít schvalovacím
procesem v OKdox. Schvalovací proces zahrnuje schválení odpovědnou
osobou, zpravidla vedoucím pracovníkem, následně schválení právníkem
a finální odsouhlasení vedením společnosti, které podepíše pouze smlouvy, které jsou evidované v tomto informačním systému. Dohled nad celým
procesem evidence smluv včetně tisku
smluv, předkládání smluv k podpisu,
zasílání smluv protistraně či digitalizaci finálně podepsaných smluv a jejich uložení zajišťuje manažer smluv
– v současné době tuto pracovní funkci zastává Kristýna Odvárková. Odpovědné osoby mají přístup ke smlouvám
pouze elektronicky.		
-jk-

Ve školicím sále je od jara modernizovaná prezentační technika. Došlo k výměně projektoru a počítačů. Na obou
počítačích je možné používat PowerPoint ve dvouobrazovkovém režimu,
kdy je prezentace zobrazována na
projektoru, zatímco na monitoru vidí
prezentující svou verzi i s anotací. Přepínání mezi režimem duplikace obrazu
na projektor a dvouobrazovkovým režimem se provádí klávesovou zkratkou
Win+P. Při modernizaci byl také nahrazen analogový přenos obrazu za digitální. Pokud potřebujete připojit vlastní
notebook, je možné na obou prezentačních místech použít připravené
HDMI kabely, které přenášejí obraz
i zvuk. V sále je rovněž možné používat
bezdrátové mikrofony, které jsou připraveny k použití na stole. Pokud potřebujete z jednoho počítače sledovat
prezentaci promítanou z druhého počítače v sále, najdete na ploše připravený software, který vám toto umožní.
				-jk-

IFSCC 24th Conference 2017
Seoul, South Korea
Top 10 Posters
Author(s)

Title

M. Komorisono, M. Kuwajima, S. Yoshikawa,
K. Maeda – Kobayashi Pharmaceutical Co.,
Tokyo University of Technology

Human skin-type ceramide 1, 2, 3 mixture has a
positive effect on the dermal extracellular matrix

P. Orzol, M. Moravcova, D. Gerhardova,
I. Doleckov – Contipro a.s.

Melanosomes transport and its diversity
in different skin phototypes

D. Jiang, H. Li, S. Jiang, M. dos Santos
– Jala Group Co

Development of a 3D full-thickness pigmented skin
equivalent model containing lymphatic capillary-like
structures using a porous scaffold polymer

S. Tamburic, M. Stevic, H. Sisson
– University of the Arts London

A comparison of rheological and texture analysis
methods for the assessment of viscoelasticity

L. Pagis, F. Jouffret
– Imerys Performance Additives

Natural minerals – Viable alternatives to synthetic
ingredients for providing opacity and pearlescence
in shower gels and shampoos

P. Huber, A. Bongartz, N. Julius
– Zurich University of Applied Science

How far can we predict sensorial feelings
by instrumental modelling?

DW. Kim, W. Choi, SK. Son, JR. Lee, SM. Lee
– LG Household & Health Care

Surface modification of human hair using
LBL (Layer By Layer) and bio-conjugation technologies

D. Kern, J. Namkoong, M. Riggs, HE. Knaggs
– Nu Skin Enterprises

Digital image analysis of skin improvement
following use of a novel treatment
cleansing technology

AY. Kim, JH. Ha, YM. Park, YS. Lee,
HS. Sin, ES. Park, SN. Park – Seoul National
University of Science & Technology

Preparation and physicochemical properties of hydrogen
peroxide-sensitive nanoparticles and drug release
evaluation of pH-sensitive hydrogel complex

T. Koike, Y. Yasuda, F. Formanek,
Y. Nagamatsu, R. Hara, D. Morita,
V. Schwartz, A. Colonna – L’Oréal

The interest of mesoporous fillers, as cosmetic
ingredients, as aerial pollutant absorbers
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Ondřej Jireš

Jak vypadá nová budova ZŠ Erudio?

Každý z vás během letošního roku určitě zaslechl zprávy, že Contipro staví
v Žamberku novou budovu základní
školy. Opravdu tomu tak bylo, stavební
práce se rozběhly začátkem podzimu
2016 a letos v září se konalo slavnostní
otevření nové budovy Základní školy
Erudio Orlicko. Prvňáčkům a žákům
letos již druhé třídy, kteří první školní
rok strávili v pronajatých prostorách
na žamberském náměstí, se tak 4. září
otevřely dveře úplně nové školy.
Postavit novou budovu nebyl původní záměr. Nicméně po dlouhodobém
mapování možností v regionu a z důvodu, že podmínky pro provozování
tohoto typu zařízení jsou velmi přísné,
padla nakonec volba právě na novostavbu.
Jako lokalita byla vybrána parcela
v žamberské městské části zvané Velký
Hájek. Místo, které se nachází v klidné
části města, s pěkným výhledem na
okolní kopce a v těsné blízkosti firemních bytovek. Pro Erudio tuto budovu
vystavělo právě Contipro. Celkové ná-

klady na stavbu dosáhly necelých 23
milionů Kč a dalších několik milionů
bylo poskytnuto na vybavení a pomůcky.
Jak to v nové škole vlastně vypadá?
V prosvětlené vstupní hale najde každý žák svou šatní skříňku, dále je zde
recepce, ředitelna a jednací místnost.
V dvoupodlažní budově vzniklo pět
kmenových učeben, z čehož jsou prozatím plně vybaveny dvě. Čas před
vyučováním a po něm děti tráví v prostorné družině.
Stravování probíhá v jídelně v přízemí a zajišťuje ho externí firma, která do
školy obědy dováží. Ty jsou vydávány
v moderně zařízené výdejně. Vedle
jídelny se nachází prostorný sál, který
je využíván na pohybové aktivity a další
volnočasové kroužky.
Dne 19. prosince bude slavnostně
předána do užívání žákům i pedagogům multifunkční učebna. Ta je rozdělena na tři části: kuchyňku, laboratoř
a PC učebnu vybavenou SMART tabulí a žákovskými tablety. Další speciali-
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zovanou učebnou je ateliér vybavený
dvěma vekými světlíky, malířskými
stojany a spoustou dalšího náčiní a pomůcek podporujících fantazii a tvůrčího ducha dětí.
Přejeme všem školákům a zaměstnancům školy, ať se jim v nové budově
libí!
Eva Myšáková
manažerka vzdělávacích programů
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Keep smiling despite the jet lag
Poznámka: Ani si nevzpomenu, jestli
byl někdy v Continovinách článek napsaný čistě v angličtině. Je dost dobře
možné, že tenhle je první. Zeptali jsme
se novozélanďana Steva Scotta z obchodního oddělení Contipra, jak prožil
svůj rok s 4SPINem, formami hyaluronanu a farmaceutickými surovinami. Steve se s námi podělil o zážitky
a postřehy ze tří zahraničních veletrhů. Stevův článek můžeme brát i jako
cvičení z angličtiny, kterou máme na
většině pracovních pozic povinnou. :-)
-oj***
March, April and May are busy Expo
Conference months, crammed in before the summer holiday season starts.
Interphex (March 21 to 23) was a new
conference for Contipro to attend.
Based on the Island of Manhattan, on
the north east side of New York city, it is
a nice combination of bio-tech manufacturing, medical devices and pharmaceutical raw material producers, all
areas in which Contipro is very active.
I was representing 4SPIN and our
range of HA Forms, along with promoting our Ultra Pure Sodium Hyaluronate. Interphex proved that Contipro
stands „head and shoulders“ above
our competitors, in terms of technology advancement and the quality of our
raw material. Many of the big Pharma’s
players came to visit us: including Pfizer, Colgate, DuPont and Merck.
New York had had a large snow
storm, closing airports and surprising
many locals. Large mountains of snow
covered the edges of roads and sidewalks, a chilling Siberian wind was constantly blowing everyday as we walked
to the expo, even reversing umbrellas.
The 3 day marathon begins: Daily we
are meeting new faces, some that are
familiar, but always with a smile and
of course they return it with a perfect
American toothy grin, sometimes so
bright you need shades.
The travel may seem glamourous
to some, but you are on your feet all
day, suited and booted, constantly
explaining and repeating things, that
you need to share with new potential
customers, saying it as if you have never said it before. You never know who
you are speaking with, they could be
a potential goldmine, a CEO or even
a competitor, so perfect presentation,
consistency and the knowledge that
you are representing the Contipro
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brand is always a must.
One thing that is truly essential is having a coffee close to hand, as it is vital
to fight off the lack of sleep due to the
travel and that nagging jet-lag, to keep
your energy levels up and your smiling
jaw intact. :-)
***
One week back in the office and it’s out
again this time for a week’s conference in Geneva – Index 17 – which only
occurs every 3 years. The mission is to
push 4SPIN plus to look at a variety of
substrates that we could use on the
4SPIN CONTI and make contacts with
potential suppliers.
Katka Knotková and I were travelling
together and we shared an apartment
located just over the Swiss boarder in
France. From our French apartment
we could walk to a rather large supermarket and pick up some top notch
French bread and cheese. The first
night we enjoyed a rather tasty throw
together meal in our apartment. Every
day we caught a bus and crossed the
border, only once did the police come
aboard to give us all a once over.
Index 17 is held in a huge conference centre which is a walk away from
Geneva airport, a perfect location
and very well organised. We noticed,
a 4SPIN competitor from the Czech
Republic was also present. They do
compete in a different market space
to us, but was good for us to see what
their stand was like and what they were
pushing. In a nutshell, nothing to be
concerned about.
The 4 day marathon begins: Index
17 is a nonwoven textile show, manufacturers many of which are from China were demonstrating nappy making,
wet wipes textile products and textile
machinery.
I have never seen so many nappies
and wet wipes in one place, all day the
machines would actually be producing
them on the expo floor so the noise
pollution level was reasonably high.
The samples we collected were well
used keeping our stand crispy clean
and smelling nice. :-)
We spoke to many interesting clients
both keen on seeing our HA forms, the
likes of nanofibers and learning about
our 4SPIN device. This expo is well represented and many customers made
a definite B-line to our stand to specipokračování na další straně
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přebory v bowLingu: ContIcup

ContiCupu 2017 se zúčastnili i dělostřelci. Střílení jim šlo hůř, než hraní
bowlingu, o čemž svědčí fotografie,
kterou radši nezveřejním. V bowlingu
zvítězili, ovšem když vystřelili špunty,
zůstal po nich jen pobryndaný koberec.
Turnaje se zúčastnilo třináct čtyřčlenných družstev, každý z dvaapadesáti účastníků odehrál tři hry. Součet
těchto her určil pořadí v turnaji družstev, a to bez mého zásahu. Marně
jsem oznamoval, že beru úplatky...
nic. Vyhrál tedy tým, za nějž hráli oba
chlapci z první fotky. Ten vpravo, Martin
Olszynski, byl třetí mezi muži. Třetí byl

i Jan Sotona, to je taková početní hříčka, on byl třetí odzadu.
Na prvních místech mezi ženami
skončily Barbora Václavková a Paulina
Orzol - která na kterém konci výsledkové listiny, to ať si zájemci vygooglí
sami, já to za nejdůležitější věc na světě
nepovažuji. Jisté je, že Barbora hodila
i 170, což byl nejvyšší nához žen, o dva
body víc, než Jana Šógorková (Paulína
hodila i 53).
Nejvyšší nához mužů patří vítězi kategorie, Jakubu Netušilovi, který je
na první fotce s Martinem i Barborou.
Jakub byl jediným hráčem, který se
dostal přes 200 bodů. Jakubovo pr-

venství bylo celkem jasné, stejně jako
vítězství jeho družstva, zato u dam to
bylo o prsa. O prvním místu rozhodly
tři body, takže skoro stejně těsně, jako
boj o nejvyšší nához.
Tomáš Pitucha byl nejvyrovnanější
hráč soutěže, mezi nejlepší a nejslabší
hrou je rozdíl jen dvou bodů. Dívky tak
vyrovnaně hrát nedokázaly, tři body
byl rozdíl mezi nejlepší a nejhorší hrou
Barbory Špinlerové.
Závěrem mám dobrou zprávu pro
Paulinu Orzol, jejích 53 není nejnižší
nához žen.

are and what we do is the real benefit
of having a presence at these events.
Our marketing team make beautiful
banners that captures the eye of someone just walking past – the result,
being a new customer purchasing the
material we make. The same material
that you are all helping, in some way,
to research, develop, manufacture,
test, pack and sell. So thanks to all
the teams for their work behind the
scenes, it does pay-off.
One day we had a 3 person visit from
Shiseido, one with a note book in hand,
one speaking English and another interpreting Japanese. It is always nice
to see that our competitors are interested in what we are up to. :-)
Philadelphia is an interesting city,
I really wanted to get to the 72 stone
steps before the entrance of the Philadelphia Museum of Art, which has
become known as the „Rocky Steps“
where Stallone was jogging in his grey
sweaty hoody in the classic movie
Rocky, but with meetings after the
expo and a lack of time it just wasn’t
to be. Hopefully next time. I did manage to try a sickly sweet American beer with some Spicy chicken

wings at a local Pub.
But now it’s time to fight off all
the jet-lag back in Czechia and relax at
home with a hoppy beverage and think
about going for a jog, just like Rocky
would.

Zdeněk Barvínek
pořadatel

pokračování z předchozí strany

fically talk to us about our technology
and HA forms. The success being that
a 4SPIN LAB has been sold and installed in a Swiss University and is also
a reference site for the 4SPIN LAB.
***
One month later I attended CPhI North
America in Philadelphia – a last minute
decision due to it being the first time
in USA and many of our competitors in
attendance. This event is typically the
largest in the world when based in Europe, but not so large in USA.
It was good to see what type of USA
customers would attend this event.
I had prearranged a meeting with
a potential 4SPIN client who is based in
Philadelphia which was very convenient. There were 6000 attendees and
630 suppliers according to the figures
released.
We met our partners in the US who
distribute for Contipro and we made
contacts with a few new good potential customers. Many of our new customers are a result of us having a stand
and them not knowing who we are
and making contact with us. Having
a Contipro stand promoting who we
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Steve Scott
specialista prodeje
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V soutěži TOP odpovědná firma ocenili
naše vzdělávací programy i ředitele
Každoročně se konají soutěže a vyhlašují ceny pro firmy, podnikatele a manažery. Mají být motivační odměnou
pro lidi, kteří ovlivňují dění ve společnosti právě svými pracovními aktivitami, investicemi, podporou užitečných
projektů a celou řadou dalších činností. Vzhledem k tomu, že je Contipro
významnou exportní firmou, navíc bez
podílu zahraničních vlastníků, všímají si
nás i pořadatelé a porotci těchto soutěží a ocenění.
Není tomu tak dávno, kdy ředitel Contipra Vladimír Velebný zvítězil
v ceně Technologický podnikatel roku.
Také naše výzkumné centrum obdrželo ocenění za projekt „s největším
inovačním potenciálem“. Takto bychom mohli vyjmenovat několik cen
regionálního i celostátního charakteru,
které dokazují, že činností Contipra a
jeho vedení si veřejnost či odborníci
kolem nás všimají a neváhají za tyto
aktivity poděkovat. Pro Contipro je to
na oplátku poměrně zajímavá možnost, jak se zviditelnit před potenciální-

mi zaměstnanci, před našimi firemními
partnery, dodavateli i sousedy v regionu. Pomyslné body, které Contipro
v podobných akcích sbírá, můžou v neposlední řadě těšit i nás, zaměstnance,
že jsme k tomu také přispěli a že pracujeme pro zajímavou firmu.
Také letos se Contipro dočkalo úspěchu, tentokrát v soutěži „TOP odpovědná firma.“ Letos se totiž v kategorii „TOP
odpovědný leader“ objevilo mezi třemi
finalisty jméno docenta Velebného.
O vítězi rozhodlo hlasování veřejnosti na internetu, takže našeho favorita
porazil zástupce mnohem větší firmy,
konkrétně Škody Auto, Bohdan Wojnar,
který je zodpovědný za lidské zdroje.
I přesto, že se ředitel Velebný nedostal na nejvyšší pozici, i tak mu můžeme s radostí gratulovat.
Při úvaze, kdo patří mezi odpovědné
leadry, bychom jistě měli brát v potaz
především to, kam a v jakém množství
podnikatelé a manažeři podpůrné finance směřují. O Contipru je dlouhodobě známé, že sponzoruje především

vzdělávací aktvity jak v regionu (Erudio, FYBICH), tak s celorepublikovým
dopadem (výchova mladých vědců
díky našemu Institutu). Ve prospěch
docenta Velebného jistě hovoří i fakt,
že náklady na tyto aktivity jako majitel
firmy platí ze své vlastní kapsy, nikoliv
z nějakého dedikovaného rozpočtu od
zahraničního vlastníka, s jakým manipulují manažeři většiny ostatních firem.
Právě téma podpory vzdělávání vyneslo Contipru nominaci i v kategorii
„Společensky prospěšný projekt“, kde
se spojily naše programy pod souhrnný název „Vzdělávací pyramida společnosti Contipro“.
Ani v této kategorii jsme nedosáhli
na vítězství, zato jsme se objevili mezi
držiteli stříbrné medaile. Dostat se sem
v konkurenci více než 100 hodnocených projektů je opět velmi dobrý
výsledek. Uvidíme, jestli se Contipru
bude podobně dařit i někdy příště. Potenciál na to rozhodně máme.
Ondřej Jireš

contimiminkA
V současné době je na mateřské nebo
rodičovské dovolené kolem padesáti maminek a k nim musíme připočítat
i velkou skupinu novopečených tatínků.
Nové číslo Continovin opět přináší přehled nových výlupků. V tiráži na poslední stránce najdete tajenku, které mimčo
patří ke kterému rodiči. :-)

1) Klára
Narodila jsem se 5. května a vážila 3,2 kg.
V noci toho moc nenaspím a přes den
ještě méně. Zdržuje mě to totiž od prozkoumávání a ohlodávání věcí. U toho si
ráda broukám a výskám, pokud mě zrovna nebolí bříško. To se pak bez pláče neobejdu. Svými zvukovými projevy skvěle
doplňuju svého upovídaného tříletého
brášku Marka. Máru baví ukazovat mi
všelijaké lumpárny, kterým se pak společně řehtáme.
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A) Tereza Šílová
Vývojová
pracovnice R&D

B) Daniela Šmejkalová
Vedoucí
R&D

2) Jiří
Narodil jsem se za srpnového úplňku.
Měřil jsem 51 cm a vážil 3,28 kg. Celá
rodina se na mě moc těšila, dostal jsem
krásný kočárek. Rád se na něj z maminčiny náruče dívám. Maminka mě oslovuje Princi, ačkoliv mám hezké jméno
po tatínkovi. Rád bych si přes den trochu
pospal, ale neustále tady štěká William
nebo hlaholí sestřička Berenika. Ani jeden z nich ještě netuší, že jen co se postavím na vlastní nohy, budu jim šéfovat.

Strana 6

C) Michaela a Jakub Netušilovi
Laborantka kosmetiky
a vývojový pracovník OTR

3) Dominik
Na svět jsem přišel 25. září a hned první den jsem měl skvělé míry. Měřil jsem
přesně půl metru a vážil skoro 4 kila, konkrétně 3740g. Mezi moje největší záliby
patří prozatím jídlo. Zajímám se jen o to,
kdy bude další chod. Podle maminky se
prý cpu jako otesánek a musím přiznat,
že je to pravda. I když nemám žádného
sourozence, na lumpárny sám rozhodně
nebudu. Až trochu vyrostu, tak se mnou
do party bude počítat bratránek.

získejte odměnu až 30 000 Kč za úspěšné
doporučení kandidáta na zaměstnání
V uplynulém období jsme v rámci náborového procesu uvedli do života doporučující program, který se nám pomalu, ale zato úspěšně rozjíždí!
Otevřela se tak možnost nejenom
doporučit zajímavé pracovní pozice
svým blízkým, přátelům nebo známým, ale navíc za svou aktivitu získat
i zajímavou odměnu. S tím se také pojí
možnost částečně ovlivnit výběr svých
nových kolegů, které znáte, nebo
o jejichž kvalitách jste se měli možnost
přesvědčit např. v předchozím zaměstnání.
Dále bychom rádi připomněli pár
pravidel, na která je důležité nezapomenout – seznámit kandidáta s jeho
doporučením k nám do společnosti,
mít jeho souhlas se zařazením do výběrového řízení a odevzdat vyplněný
doporučující formulář na PEO. Více viz
OŘ 17_03.
Výše odměny za úspěšné doporučení kandidáta se pohybuje od 10 000 Kč
do 30 000 Kč v závislosti na obtížnosti
obsazení dané pracovní pozice. Vypsa-

ná odměna je vždy stanovena konkrétně, takže dopředu víte, o jakou částku
případně „hrajete“.
Seznam všech aktuálně otevřených
pracovních pozic s vypsanou odměnou jsou uveřejněny vždy na nástěnce
u jídelny a současně informaci obdržíte do svých e-mailů. Případné doplňující informace k otevřeným pracovním
pozicím najdete na www.contipro.cz
v sekci Kariéra nebo na personálním
oddělení.
A co říkají čísla o dosavadním průběhu doporučujícího programu? Prozatím bylo doporučeno 6 kandidátů,
z toho již 5 kandidátů reálně nastoupilo a jsou našimi kolegy. Na svou odměnu se tedy nyní těší 5 z vás, kteří si
tento proces vyzkoušeli v praxi.
Poohlédněte se ve svém okolí a buďte dalším, kdo získá odměnu až 30 000
Kč. Všem, kteří již úspěšně doporučili,
moc děkujeme za pomoc!

aktuálně vypsaná
volná pracovní místa
Vedoucí prodejní skupiny:
Suroviny
Specialista prodeje:
Kosmetické suroviny
Specialista prodeje:
API
Specialista prodeje:
Hojení ran
Firemní právník Junior
výzkumný pracovník senior:
různá zaměření

Bára Václavková
personalistka pro nábor

Amatérské hokejové soutěže
Když se řekne Nagano, asi každému se
vybaví hokejový turnaj století, na kterém jsme získali zlaté medaile. I díky
tomuto úspěchu je lední hokej jedním
z nejoblíbenějších sportů u nás. Důkazem jsou nejen profesionální soutěže
a soutěže registrovaných hráčů, ale
také několik desítek amatérských hokejových lig. V nich hrají stovky nadšených fanoušků ledního hokeje (mezi
něž se počítám), ale i spousta bývalých
profesionálních hráčů a registrovaných členů z nižších soutěží.
Pro představu, jen v našem okolí se
hraje hned několik amatérských hokejových lig v Rychnově nad Kněžnou,
Chocni, Lanškrouně, Litomyšli, České
Třebové či Ústí nad Orlicí. Například
zimní stadion v Lanškrouně drží republikový rekord. Hraje se zde LHL (Lanškrounská hokejová liga), která v tuto
chvíli čítá 43 týmů rozdělených podle
úrovně do 7 lig, což znamená více jak
800 hráčů.
Co takový život amatérského hokejisty obnáší? První a základní věc
je nemožnost hrát bez kompletní
výstroje, protože o zdraví a bezpečnost jde v první řadě. Sice se hraje zpravidla hokej bezkontaktní, ale

pěstních soubojů a tvrdých zákroků
jsem již zažil nespočet (ještě že jsem
v brance a výstroj z rukou brankáře
nejde sundat tak lehce jako rukavice :-) ). Samozřejmě, hokej nepatří k levným sportům, ale hokejový
bazar je na každém stadionu a starší výstroj se dá sehnat vcelku snadno a levně. Průměrná cena za nové
vybavení začíná někde u 12 tisíc.
U brankáře je to více jak dvojnásobek, díky čemuž zpravidla neplatí
za ledy. Tím se dostáváme k ceně za pronájem ledu, která se pohybuje kolem
2 tisíc za jednu hodinu. Když to rozpočítám na hráče, tak každé vyjetí na led
stojí zhruba 150 korun. Kromě dopravy
je to už z nákladů všechno, což neplatí
pro psychicky slabší jedince, kteří navíc
investují do pravidelného nákupu hokejek. Jedna nebo dvě hokejky zlomené
za zápas není až tak neobvyklý jev.
Zápasy a tréninky probíhají zpravidla
v odpoledních hodinách a není výjimkou, že zápasy začínají v deset hodin večer. Takže se člověk vrací a ulehá doma
do postele celý bolavý i v jednu hodinu
ráno a jak je tělo celé nabuzené, je trochu problém usnout. A protože nejsme
profíci, ráno hurá do práce. U těch nej-
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nadšenějších, kteří objíždí celý okres
a hrají více soutěží, se toto opakuje
klidně i obden. Když si spočítáte, že sezóna začíná někdy koncem září a končí
na konci března, tak je to docela slušný
zápřah.
U mě je to za sezónu někde mezi 50
až 80 ledy, takže asi patřím do skupiny
těch nadšenějších, ale ne každý v mém
okolí je z toho nadšený tak jako já. :-)
K tomu se váže citát jistého skotského
spisovatele: „Láska je největší komplikací života, a kdo si život nekomplikuje,
není šťasten ani hodinu.“ Zdar hokeji
a chvála ženám!
Michal Moravec
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akce se konala ve Vonwillerce v Žamberku

vánoční večírek 2017 v rytmu swingu!

docent Velebný děkuje zaměstnancům

fotokoutek byl pořád plný

slavili jsme ve stylu Velkého Gatsbyho

zábavu rozjela kapela MoveBreakers

firemní akce nikdy nemusí být nuda

#1 catering

fotil Daniel Bek

účast byla hojná, takže zase za rok?
continoviny

vydává společnost Contipro, pro interní účely, zdarma
správné řešení Contimiminek: C1, A2, B3
do tohoto čísla přispěli: Zdeněk Barvínek, Zuzana Bubnová, Ondřej Jireš,
Kristýna Kopecká, Jakub Kožnar, Michal Moravec, Eva Myšáková,
Steve Scott, Barbora Václavková, Vladimír Velebný
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