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Kouzelník se zlatou rybičkou? Pro nás je to především milá vzpomínka na Vánoční večírek Contipra! (foto: Daniel Bek)

rekordní obchodní výsledky roku
2018 jako základ dalšího růstu
Základem rekordního růstu Contipra v roce 2018 byly rekordní tržby za prodej výrobků a služeb, které dosáhly výše
810,2 mil. Kč, což znamená meziroční růst o 22,5 %.
Růst se pak promítl i do oblasti investiční aktivity, kdy hodnota investic společnosti činila 168,8 mil. Kč s tím, že jejich
velice významná část směřovala do výzkumu a vývoje. Konkrétně šlo o 96,3 mil. Kč.
Výše investovaných prostředků do oblasti výzkumu tak
podtrhuje skutečnost, že společnost Contipro si je dobře
vědoma zásadního významu a přínosu výzkumu nejen pro
další rozvoj společnosti, ale i pro rozvoj ekonomického potenciálu celé ČR.
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ZVYŠOVÁNÍ PRODUKTIVITY A EFEKTIVITY
Vedle významných investic společnost Contipro kladla
i v roce 2018 velký důraz na další zvyšování efektivity a produktivity v provozní oblasti, které je možné doložit vývojem
ukazatele produktivity práce měřené pomocí výše tržeb
v přepočtu na jednoho pracovníka, kdy ve srovnání s rokem
2017 došlo k nárůstu o 13 %.
Velice dobré výsledky za rok 2018 jsou určitě závazkem,
ale zároveň i výzvou pro rok 2019. Zásadním faktorem dalšího růstu společnosti pak bude úspěšná realizace všech
rozpracovaných projektů společnosti, které jsou podloženy
i ambiciozním investičním plánem.
Vilém Maur,
finanční ředitel

CONTIPRO CHCE ZAJISTIT MAXIMÁLNÍ
BEZPEČNOST PRO SVÉ ZAMĚSTNANCE
K tématu bezpečnosti práce se vždy
vážou dobré a špatné zprávy. Přestože
se Contipro chce za každou cenu těch
špatných vyvarovat, dnes jednou takovou zprávou začít musíme.
Během ledna letošního roku se na
nové výrobě farmaceutické kyseliny
hyaluronové na budově H stala nehoda, při které došlo dokonce k lehkému
zranění operátora výroby. Nehoda si
sice nevyžádala pracovní neschopnost
a nehrozí ani trvalé následky, nemůžeme však tuto událost brát jakkoli na
lehkou váhu
Co se konkrétně přihodilo? V nádobě, ve které dochází ke srážení kyseliny hyaluronové pomocí alkoholu
izopropanolu, nastala nestandardní
situace. Kvůli náhodné kombinaci několika jevů došlo ke vznícení alkoholových výparů a plameny popálily operátora na obličeji. Je štěstím v neštěstí, že
nedošlo k žádnému vážnějšímu úrazu.
I když je toto zranění velice nepříjemné, všichni jsou rádi, že se obejde bez
zdravotních následků.
Samotné vzplanutí hořlavých plynů
bylo způsobeno statickou elektřinou,
která se do výrobní nádoby dostala ve
chvíli, kdy se do roztoku přidávala sůl.
V nádobě byl v té době roztok o teplotě 30° C s přítomností izopropanolu,
což byla kritéria, která vzniku havarijní situace napomohla. Nejedná se ani
o chybu operátora, ani o porušení
předpisů jinými pracovníky.
Ihned po nepříjemné události došlo
k ošetření operátora, zastavení výroby a zabezpečení výrobních prostor.
Vedení společnosti okamžitě nařídilo
kontrolu, zda k podobné situaci ne-

může dojít i na jiných pracovištích, tedy
především na kosmetické výrobě a poloprovozu.
Spolu s opětovným spuštěním výroby byla ihned do praxe uvedena úprava pracovního postupu. Do výrobní
nádoby již nelze sůl přidávat ručně, ale
pouze automatizovaně přes zásobní
nádrž. Tato úplná eliminace rizika je
nejlepším možným preventivním řešením, které lze přijmout.
PROBÍHÁ HLOUBKOVÁ KONTROLA
Tím však starost o zaměstnance pro
členy vedení společnosti nekončí. „Řídíme se heslem Bezpečnost především. Zahájili jsme hloubkové šetření
bezpečnosti všech prostor. Kromě
interní kontroly projdou všechna pracoviště také novou expertizou externího odborníka. Chceme zcela vyloučit
jakoukoliv možnost, že by se nehoda
mohla opakovat,“ prohlásila k události
výkonná ředitelka Zuzana Bubnová.
Statistiky nehod ve společnosti Contipro dokazují, že zde nebereme bezpečnost práce na lehkou váhu. „Během loňského roku došlo celkově
k 22 pracovním úrazům. Všechny
z nich byly pouze lehké a nevyžadovaly
hospitalizaci. Nejvíce z nich se přihodilo pracovníkům výzkumu a jednalo se
především o drobná poleptání nebo
pořezání prstů o laboratorní sklo. Mezi
pracovními úrazy v Contipru bychom
vloni jen marně hledali něco zvláštního nebo významného,“ řekl Jan Motyčka, pracovník BOZP v Contipru.
V porovnání s ostatními výrobními
firmami je na tom Contipro také velmi
dobře. Bavíme se zde sice o nepříjem-

ných událostech, ale díky našim bezpečnostním opatřením je jejich četnost
a vážnost nízká.
Během loňského roku žádný pracovní úraz v Contipru nezpůsobil pracovní neschopnost. V Pardubickém kraji
přitom každoročně dochází k více než
2500 případům, kdy pracovní úraz způsobí dlouhodobou pracovní neschopnost. Contipro k tomuto hrozivému
číslu nijak nepřispívá. Jen v loňském
roce Contipro investovalo do zvýšení
bezpečnosti více než 1,5 milionu korun
a průběžně probíhá úprava pracovních
postupů nejen v oblasti výroby.
POZORNOST PŘI PRÁCI JE KLÍČOVÁ
„Prosíme všechny pracovníky na
všech pracovištích, aby nebrali bezpečnostní opatření na lehkou váhu.
Dodržujte pracovní předpisy, protože
tím chráníte sebe i ostatní,“ žádá výkonná ředitelka všechny zaměstnance
Contipra.
Pokud se na svém či cizím pracovišti setkáte s potenciálně nebezpečnou
situací, ozvěte se pracovníkovi BOZP
Janu Motyčkovi, nebo svému přímému nadřízenému. Jedině tak budeme
mít jistotu, že se nám budou nehody
vyhýbat a výše zmíněné zranění operátora zůstane výjimečnou událostí,
které se do budoucna podaří předejít nejen úpravou pracovních postupů
a technologií, ale především také díky
pozornosti, kterou budou bezpečnosti
věnovat všichni pracovníci Contipra.
Ondřej Jireš,
vedoucí marketingu a PR

Politika Contipra v oblasti BOZP
MOTTO: „Život a zdraví nenecháme
náhodě.“
Hlavním cílem společnosti Contipro
v oblasti BOZP je řízení všech činností, včasná identifikace a kontrola rizik
z hlediska ohrožení zdraví při práci, aktivní přístup k ochraně zdraví pracovníků
a všech osob, vyskytujících se na pracovišti společnosti.
Klíčové deklarace v oblasti BOZP
1. Bezpečnost a ochrana zdraví je
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u nás chápána nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především
jako otázka společenské odpovědnosti
směrem k zaměstnancům, zákazníkům a obchodním partnerům.
2. Bezpečnost a ochrana zdraví při
práci se pro nás stala nedílnou součástí
všech procesů probíhajících ve společnosti.
3. Podporujeme zapojení zaměstnanců a jejich zástupců na rozvíjení
sytému BOZP.
4. Trvale monitorujeme kvalitu pra-

covního prostředí z hlediska BOZP
a případné nedostatky na pracovištích
aktivně vyhledáváme a vyhodnocujeme.
5. Na základě identifikace rizik navrhujeme a realizujeme opatření pro
snížení škodlivých vlivů na bezpečnou
úroveň nebo jejich úplné odstranění.
6. V rámci identifikace a hodnocení rizik pravidelně stanovujeme cíle na
konkrétní časové období a jejich dosažení prokazatelně vyhodnocujeme
a přezkoumáváme z hlediska splnění

výlety v našem okolí #1: Kde se
v zatáčce lámou zmrzlé srnky
jednu obrovskou výhodu. I když nabízí
každou zimu perfektně upravené stopy, mnoho lidí tu nepotkáte - rozhodně
mnohem méně než na hřebeni Orlických hor nebo na jiných populárních
místech.

Venku je zrovna únor a pořádné závěje. Jak v takovou dobu začít zbrusu novou, „výletní“ rubriku v Continovinách
než cestou na běžkách?
Tuhle skvělou trasu pro příznivce
zimního šoupání nohama mi doporučil
můj kolega z marketingového oddělení Dan, který má s šoupáním nohama velké zkušenosti. Já jsem mírně
pokročilý lyžař, ale za sportovce bych
se rozhodně neoznačil. Vybraná trasa
kolem hory Jeřáb je perfektní pro každého. Užijí si ji děti i důchodci, začátečníci i totální potní maniaci. Má navíc

původního záměru, efektivity a přínosu
pro společnost.
7. Péče o bezpečnost a ochranu
zdraví při práci se stala nedělitelnou
součástí pracovních povinností všech
vedoucích pracovníků, včetně vrcholového vedení společnosti, které se
zavazuje neustále zlepšovat úroveň
BOZP na pracovištích.
8. Sytém řízení BOZP máme založený na principu neustálého přezkoumávání, vyhodnocování a zlepšování.
Do systému řízení BOZP jsou společ-

výhled na všechny „NAše“ hory
Trasa začíná na Dolní Hedeči u Králík, konkrétně u křižovatky, odkud se
odbočuje ke známé dominantě našeho kraje, klášteru na Hoře Matky Boží.
Běžkařské stopy ale míří opačným
směrem na kopeček Val, který zdobí
menší rozhledna.
Rozhledna je celoročně otevřená a jsou z ní nádherné výhledy na
Velkou Deštnou, Králický Sněžník
a Praděd, ale kvůli těmto výhledům
ani nemusíte na rozhlednu lézt. Stačí zůstat ve stopě a kochat se. Milovníky moderních technických památek také jistě potěší ojedinělý
výhled na ropnou plošinu ve skiareálu
na Dolní Moravě.
Čeká nás cesta, která má necelých
15 km. Pokud byste si ji přece jen chtěli
ještě zkrátit, autem se dá i v zimě dojet od Červené Vody až za Val na místo
zvané Horní Orlice.
Výhodou této trasy je, že nemá žádné namáhavé výstupy, ani nebezpečné
úseky. Plazí se kolem hory Jeřáb více
méně po vrstevnici, ale úplné leháro
to také není. Celou dobu jezdíte mírně nahoru a dolů. Téměř celá trasa
vede temným lesem, kde mezi stromy
prosvítají krásné výhledy. Sníh tu bývá
v dobré kondici, protože hustý les tu
drží chladnější podmínky, než byste
zrovna v ten den čekali.

ností implementovány požadavky systému OHSAS 18001:2008.
Vize pro BOZP
I nadále se budeme snažit zachovávat trend trvalého zdokonalování
systému řízení rizik a zvyšování úrovně bezpečnosti všech pracovišť, čehož
nyní dosahujeme především prostřednictvím stupňování míry technického
zabezpečení pracovišť a technologií
dle nejvyšší úrovně současných poznatků vědy a techniky.

ODTUD AŽ KE CONTIPRU
Jeřáb je nejvyšší horou Hanušovické
vrchoviny, má 1003 metry a po cestě
jen těsně minete jeho největší atrakci,
pramen Tiché Orlice, která se právě
odtud plazí až pod okna Contipra.
Nejhezčímu místu na trase dominuje
kamenný poutní kostelík Svaté Trojice
s krátkým stromořadím. Dýchá to tu
zvláštní atmosférou, kterou umocňuje
vědomí, že jste kdesi uprostřed nekonečných lesů.
S nekonečností lesů to ale neberte
zase tak doslovně. O pouhý kilometr
dál už les končí, konkrétně areálem
Severomoravské chaty, která je celoročně otevřená a kromě ubytování nabízí pohostinské služby. Není to
žádný bufet, ale klasická restaurace
s českými hotovkami, takže reálně
hrozí, že naberete více kalorií, než kolik
jste dosud vyčerpali.
opravdová ZIMNÍ POUŤ
Zpátky se jde „stejnou“ cestou, ale
nebojte. Existují dvě trasy mezi chatou
a kostelíkem (ta přes les je trochu obtížnější, ta po silnici bývá někdy zkomplikovaná uježděným ledem), a další
paralelní cesta pak vede od kostelíku
zhruba do poloviny vaší poutě zpátky
ke kášteru. Není to sice klasické kolečko, ale větší část cesty můžete jít jinudy.
Pokud se zbytečně nezdržíte v restauraci (i když je otázkou, co v tomto
případě znamená „zbytečně“), je tento
pohodový výlet na půl dne. Ale můžete
si ho proběhnout i mnohem rychleji. Pak se mě ale neptejte, co že se mi
tam tak líbí.
Ondřej Jireš

V oblasti ochrany zdraví při práci
s chemickými látkami a směsmi budeme i dále zajišťovat dostatečnou
úroveň bezpečnosti prostřednictvím
průběžné inovace technického a technologického vybavení pracovišť, skladových a manipulačních prostorů.
Demonstrací zájmu o oblast BOZP
pro naše zákazníky, zaměstnance
a obchodní partnery, bude zavedení
a certifikace systému managementu
dle ČSN ISO 45001.

03

PRODEJE
V ROCE 2018
Již na konci roku jsme
vám přinesli informace
ohledně prodejů. Rok
2018 byl opravdu vynikající a historicky, co do
výše tržeb, bezpochyby
nejlepší.
Pro zajímavost se na
tomto grafu můžete
podívat, kam že naše
výrobky vlastně prodáváme. Pokud bychom se podívali až
do detailu zemí, naše výrobky odešly celkem do 57 zemí.
A co nás tedy čeká v roce 2019? Počítáme, že příznivý vývoj
bude pokračovat i v roce 2019, ač možná nárůst nebude tak
veliký vzhledem k postupnému zpomalování celosvětové ekonomiky. Plán tržeb je nastaven na úrovni cca 880 mil. Kč.
-zb-
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PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
DO ŠKOLY ERUDIO 13. 2. 2019 V 15:30

* PROHLÍDKA ŠKOLY
* PŘEDSTAVENÍ PROGRAMU
A VYUČOVACÍCH METOD
* SETKÁNÍ S PEDAGOGY
A RODIČI ŽÁKŮ

Velký Hájek, Žamberk
Tel: 770 159 129
www.skolaerudio.cz

Tentokrát to máme bez tipovačky. :-)
Lucie Šafková,
Operátor výroby

Máte doma
budoucího
PRVŇÁČKA?

Adam
Když jsem se 27. října 2018 narodil, byl
jsem jedno z nejmenších
miminek
v porodnici. K radosti
rodičů a brášky jsem
zdravý, spavý a žravý
a díky tomu už jsem
tááákhle veliký. To je
asi tak všechno, co
o sobě vím, ale teď už
mě omluvte, chce se
mi tuze spát...

Návštěva výuky 14. a 19.2. 8:00 - 12:00
Matematika Hejného pro rodiče s předškoláky (ukázková hodina) 19.2. v 15:30
Vědcohraní 13.3. v 15:30
Hrajeme si na školu 20.2., 6.3., 20.3., 3.4.,
17.4., 2.5., 15.5., 29.5. - kroužek vždy 13:45-14:30

HRAJEME SI
NA ŠKOLU
KROUŽEK PRO PŘEDŠKOLÁKY

Kroužek je určen pro všechny
děti, které se těší do školy
a chtějí si odzkoušet, jaké
je to být školákem.
TERMÍNY JEDNOTLIVÝCH SETKÁNÍ:
20. 2. | 6. 3. | 20. 3. | 3. 4.
17. 4. | 2. 5. | 15. 5. | 29. 5.
vždy 13:45 - 14:30

Zuzana Maryšková,
Odborný pracovník
R&D
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Zuzanka
Na svět jsem vykoukla 26. 11. 2018
v Hradci Králové. Když
jsem přišla domů, čekalo mě veliké překvapení, dva velcí
bráchové a s těma
je panečku sranda.
Jsem prý hodná, ale
rozhodně se maminka ani tatínek nenudí.
Společně s bráchy se
o zábavu postaráme.

Kroužek je zdarma,
počet míst je limitován,
doporučujeme
přihlásit se předem!

CO DĚTI ČEKÁ?
tel. 770 159 129
ZŠ Erudio Orlicko
Velký Hájek, Žamberk

www.skolaerudio.cz

Budeme si hrát, budeme se
smát, budeme se spolu učit,
zpívat a mnoho dalšího a to
v češtině i angličtině za přítomnosti českého pedagoga
a anglické rodilé mluvčí.

do tohoto čísla přispěli: Zuzana Bubnová,
Ondřej Jireš, Vilém Maur, Iveta Schejbalová

