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Přehled všech letos podpořených projektů představíme v příštím čísle. Jeden z nich se týká Tiché Orlice.

podpora regionu letos podruhé
Již třetím rokem vypsalo vedení Contipra program pro podporu regionu.
Základní myšlenka vznikla ve chvíli, kdy se několikrát týdně objevovaly
(a nadále objevují) žádosti o sponzoring či podporu od různých subjektů
či jednotlivců. Jelikož ale máme rádi
určitý řád a systém, rozhodli jsme se
raději nepřidělovat peníze ad hoc bez
nějaké spojovací myšlenky, ale rozdělit
podporu od Contipra do tří oblastí.
První oblastí je obec, kde působíme,
kde Contipro takříkajíc vyrostlo a dále
se rozvíjí, tedy Dolní Dobrouč. Chceme, aby se rozvíjelo nejen Contipro,
ale aby vzkvétala i obec a lidem se
v ní žilo dobře. Proto již řadu let podporujeme neziskové organizace, které
v Dolní Dobrouči působí, a projekty,
které lidem v obci zlepšují život. Pro letošní rok jsme alokovali 300 tis. Kč, což
je zhruba dvojnásobek loňského roku,
které subjektům v obci chceme věnovat. V minulosti jsme peníze přidělovali
pouze těm subjektům, které se na nás
se žádostí o podporu obrátily. Letos
chceme tuto možnost více zpropagovat a umožnit i dalším, aby přišli se
zajímavým nápadem, projektem nebo
činností, která bude stát za podporu.
Druhou oblastí, kde se Contipro
dlouhodobě významně angažuje, je
vzdělávání. Vzdělávacích projektů vy-

tvořilo Contipro celou řadu a postupně vytvořily tzv. Pyramidu vzdělávání.
Sem patří školka a škola Erudio, středoškolský program Fybich a vysokoškolský program nazvaný Institut. Na
provoz a rozvoj programů Contipro
ročně vynakládá více než 5 mil. Kč
a programy zaznamenávají řadu úspěchů. Např. několik absolventů programu Fybich se umístilo na předních
místech ve světových středoškolských
soutěžích, angličtina žáků třetí třídy ZŠ
Erudio dle vyjádření učitelů jiných škol
v regionu, kteří se zúčastnili náhledů
hodin angličtiny, výrazně přesahuje
znalost angličtiny většiny deváťáků.
Poslední oblastí je podpora regionu
určená angažovaným zaměstnancům
firmy. Přišlo nám smysluplnější než
„rozdávat“ peníze komukoli, dát šanci
našim kolegům, kteří se mnohdy naprosto nezištně zapojují do dění v regionu, vedou zájmové kroužky mládeže,
organizují projekty na podporu životního prostředí apod. Překvapilo nás nicméně, že žádostí o podporu a zajímavých projektů přišlo letos citelně méně
než v loňském roce. Až se nechce věřit,
že ve firmě s více než 300 zaměstnanci
ubylo dobrovolníků a lidí, kterým záleží
na jejich okolí a aktivně se zapojují do
projektů, dnes moderně nazývaných
sociální zodpovědnost. Proto jsme

se rozhodli, že pro letos alokovaných
300 tis. Kč, ze kterých bylo v prvním
kole odčerpáno 120, vypisujeme ještě druhé kolo, abychom tak dali šanci
případným opozdilcům. Nakonec ještě shrnutí základních pravidel, která je
třeba splnit, aby měl projekt šanci uspět
v žádosti o podporu:
1.
Jedná se o podporu regionu,
proto místo realizace projektu musí být
do 20 km od Dolní Dobrouče.
2.	Primárně podporujeme projekty zaměřené na vzdělávání, práci
s dětmi, mládeží a seniory.
3.	Ochrana životního prostředí je
také podporována.
4.	Neposkytujeme příspěvky na
jakékoli investiční akce, pořádání turnajů a sportovních klání dospělých,
hobby spolky apod.
5.	Posuzujeme angažovanost zaměstnance, jeho nadšení pro věc a co
projektu přináší.
6.	Nebráníme se ani zcela novým myšlenkám a nápadům, budou-li
precizně rozpracovány a vysvětlen jejich přínos.
Termín pro uzavření druhého kola je
15. května. Své žádosti a náměty předkládejte na sekretariát společnosti Kláře Burešové.
Zuzana Bubnová,
výkonná ředitelka

výroba finálních produktů
a maloobjemová výroba
Na podzim loňského roku jsme si v Continovinách představili výrobu kyseliny hyaluronové jako suroviny pro farmacii a kosmetiku. Contipro má ovšem mnohem širší záběr
a produkuje celou řadu dalších výrobků. Ty se již vyrábějí
v mnohem menším měřítku a některé z nich dokonce připravují jiné útvary než výroba. Pojdme se nyní podívat, co
se u nás ještě najde.
Výroba v menším množství
Kyselinu hyaluronovou často prodáváme zákazníkovi
upravenou podle jeho vlastní potřeb. Například snižujeme
molekulovou hmotnost, což což děláme především tepelně. Tímto způsobem vzniká mimo jiné kosmetická surovina
HyActive. Pro tyto úpravy se vybere na sušárně vhodnou
šarži, kterou ještě pro zákazníka „dopečeme“.
Maloobjemová výroba na fermentační bázi, tedy za využití podobných technologií a procesů jako naše velká výroba, se kromě samotné fermentace odehrává v jiných prostorách. Ve fermentační hale se používají menší reaktory
o objemu 1 až 3 metry kubické, poté se produkt zpracovává
na hale F, kde jsou k tomu přizpůsobené podmínky. Protože je každý produkt trochu jiný, je i jeho proces výroby
mírně odlišný a má svoje vlastní specifika. Tato výroba tedy
může být náročnější na volbu správných postupů.
V Contipru máme nejen výše uvedenou biotechnolo-

Martin Bodnár nám ukázal řezačku Gelorenu, kterou
finalizuje tvar produktu.
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gickou výrobu, ale také chemickou. Nakoupené látky nám
pomocí chemické reakce buď pomohou modifikovat naši
kyselinu hyaluronovou, nebo tímto způsobem vyrábíme
jiné látky především pro kosmetiku, například carboxymetylglukan.
Maloobjemová výroba většinou probíhá ve spolupráci
s výzkumem nebo poloprovozem. Například výroba peptidů pro kosmetiku probíhá zcela v režii výzkumu, protože se
jedná o opravdu nízké objemy. Také například nanovlákenné materiály a produkty vyrábí výzkum, konkrétně skupina
Kateřiny Knotkové. Poloprovoz zase vyrábí deriváty kyseliny hyaluronové nebo další kosmetické suroviny, jako jsou
HyWhite a crosslinkovaná kyselina hyaluronová.
Výroba Gelorenu a spol.
Bez zajímavostí jistě není ani výroba našich finálních produktů pro koncové zákazníky. Podívejme se nejprve na
Geloren HA. V reaktoru se podle receptury smíchají suroviny, mezi nimiž dominuje želatina, ale i další látky prospěšné kloubům, vazům a šlachám včetně naší kyseliny
hyaluronové.
Směs je nutné udržovat v teple a míchat pro dosažení
dokonalé homogenity, tedy pravidelného rozložení všech
složek v rámci celé várky. Vždy také odebíráme vzorky pro
kontrolu složení a kvality. Poté se směs vylije na plechy,
kde ztuhne. Následně se na kráječi ručně vykrajují kostky,
které se rozloží na police a dále suší pro dosažení ideální
vlhkosti a nám dobře známé konzistence. Poté se produkt
zabalí do finálního obalového materiálu.
Stejným způsobem vyrábíme také Geloren pro psy
a Kelparen. Všechny produkty mají jiné složení a jiný výsledný tvar, ale pracovní postup je stejný. Zatímco o psí Geloren a Kelparen není zatím tak velký zájem, proto se vyrábějí jednou za čas v jednorázových kampaních, Geloren
HA vyrábíme velmi často a ve velkém množství. Contipro
uvedlo tento produkt na trh v roce 2013 a v následujícím
roce se ho vyrobilo jen asi jeden a půl tuny, ale prodeje stále rychleji stoupají, až jsme vloni vyrobili už přes 100
tun těchto červených kostek. Geloren dog se přidal v roce
2014 a Kelparen v roce 2017.
Farmaceutické finální produkty
Do této výroby spadají nejen farmaceutické produkty
určené lidem, ale patří sem i ty pro veterinární účely. Jejich produkce probíhá především v budově C vedle bývalé
farmaceutické výroby a také na hale H. Jedná se o čisté
prostory, kde se přísně kontroluje maximální hygiena, aby
nedošlo k žádné kontaminaci výrobků. Jedná se o relativně malé prostory v porovnání s velkou výrobou.
Proces přípravy Hyiodinu či Bonharenu probíhá 2 dny
a věnují se mu 2 až 4 lidé. Tekutiny se sterilizují, stáčí do
lahviček, podrobují vizuální kontrole, štítkují a balí do krabiček. Výroba probíhá ručně. I vialky s Bonharenem se plní
ručně každá zvlášť. Výroba neprobíhá kontinuálně - nová
šarže se vyrobí vždy, když klesnou skladové zásoby. Ve výsledku se jedná o několik desítek šarží ročně. Také o tuto
výrobu se starají naši kolegové z farmaceutické a kosmetické výroby. Kdo je na Hyiodine nebo Bonharen zaškolený,
může se jim zhruba jednou týdně také věnovat.
Jedna z novějších výrob u nás je ta pro produkt Sorelex.

Roční bonus ke mzdě:
máme nakročeno k 13. platu
V souvislosti s procesem Řízení podle cílů byl vedením
společnosti Contipro vyhlášen na rok 2019 korporátní cíl
EBITDA na pracovníka. Jedná se o cíl celé společnosti, tedy

všech jejích pracovníků, a jeho hodnota na letošní rok byla
stanovena ve výši 1 434,9 tis Kč.
Ukazatel EBITDA na pracovníka je v naší společnosti považován za klíčový ukazatel měření produktivity naší práce,
jelikož poměřuje hodnotu vytvořených zdrojů přepočtenou na jednoho pracovníka.
Splnění tohoto parametru je podmínkou pro vyplacení
ročního bonusu pro letošní rok. Bonus náleží pracovníkům, kteří jsou v aktivním zaměstnaneckém poměru po
celý kalendářní rok a vyplácí se ve výši průměrné měsíční
mzdy daného pracovníka (stanovené ze mzdových složek
základní mzdy a variabilní složky).
V tuto chvíli je vývoj pozitivní. Za období leden až březen dokonce mírně překračujeme plánovanou hodnotu.
O průběžném naplňování společného cíle budete pravidelně informováni např. na nástěnkách či v dalších vydáních Continovin.
Vilém Maur,
finanční ředitel

Zde jsou zpravidla 2 pracovníci na směně a celý proces
trvá 2 až 3 týdny. I zde probíhá výroba v kampaních, kdy
se vyrobí několik šarží najednou a pak se výrobní linka odstaví. V tuto chvíli se ještě částečně využívá pomoc externího dodavatele, kontrétně se jedná o sterilizaci plynem,
ale tato činnost se v budoucnu uvede pro provozu i u nás.
Vzhledem k tomu, že jedna výrobní kampaň trvá tak
dlouho, je potřeba, aby si obchod co nejlépe plánoval objednávání skladových zásob a co nejlépe předvídal budoucí odbyt.
Samotná výroba Sorelexu začíná přípravou směsi kyseliny hyaluronové a antiseptika oktenidinu, ta se poté sterilizuje a nanáší na netkanou textilii, která poté prochází
lyofilizátorem, kde dojde k usušení mrazem. Zespoda se
ještě podlepí další textilní vrstvou a poté se vše řeže na velkém ploteru na čterečky velikosti 10 x 10 cm. Před balením
dochází ještě k vizuální kontrole, abychom si byli jisti, že
náš produkt bude dělat to, co zákazníkům slibujeme.
V současné době v Contipru pracuje několik operátorů,
kteří jsou zaškoleni téměř na všechny druhy výrob a nespecializují se pouze na jednu linku. Například u Sorelexu
trvá zaškolení většinou 2 týdny. Jednodušší práce jako je
plnění nebo balení se dá naučit dokonce za jednu směnu.
Oproti tomu složitější práce jako je odborná příprava reaktorů, míchání směsí apod. je potřeba zaškolovat alespoň
jeden měsíc, aby se vyloučila možnost chyb, které by celou
firmu mohly dostat do problémů.
Děkujeme vedoucímu výroby Lukáši Frankemu a pracovníkům výroby Ivě Havlové a Martinu Bodnárovi za poskytnuté informace. Příště se zase podíváme na nějaké
další pracoviště.
Ondřej Jireš,
vedoucí marketingu

Iva Havlová se často pohybuje v maloobjemové výrobě v čistých prostorách k tomu určených.
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nejlepší zaměstnanecké benefity
společnosti contipro
Každý zaměstnanec pobírá za svůj pracovní výkon odměnu v podobě mzdy, ale zároveň má k dispozici také celou
řadu výhod. Sestavili jsme aktuální seznam benefitů, které
v současné době Contipro svým zaměstnancům nabízí.
+
Volná pracovní doba
+
Týden dovolené navíc
+	Roční bonus 24 tis. Kč za plné využití pracovní doby
+	Roční bonus za splnění firemního cíle (13. mzda)
+
Bonus za doporučení nového zaměstnance 10 tis. 		
až 30 tis. Kč dle pozice
+
Příspěvek na stravování
a.	Včetně salátového baru
b.	Obědy v jídelně přímo v areálu
+
Podpora vzdělávání
a.
Jazykové kurzy s rodilým mluvčím přímo
		
v areálu a s příspěvkem
b.
Úhrada poplatku za zkoušky FCE, CAE...
c.	Možnost odborného růstu
		
např. na zahraničních konferencích
d.	Podpora
postgraduálního
vzdělávání
		výzkumných pracovníků
e.	Talentový management
+	Kulturní a společenské akce pořádané Contiprem
+
Podpora rodin
a.	Možnost částečných úvazků pro zaměst-		
		
nance na mateřských a rodičovských do		
		volených
b.	Přednostní právo na umístění dítěte do

		
nadstandardního předškolního zařízení
		
s rodilým mluvčím AJ
c.	Příspěvek na dětskou rekreaci
+
Podpora bydlení
a.
Bezúročná půjčka na bydlení (na koupi či
		rekonstrukci)
b.	Sdílené bydlení v Žamberku
c.	Startovací byty v centru Ústí nad Orlicí za 		
		výhodnou cenu
d.	Nadstandardní firemní byty v Žamberku 		
		
s možností budoucího výhodného odkupu
+	Slevy na služby a zboží v našem regionu
a.	Karta Multisport – slevy u partnerů (fitka, 		
		
bazény, sportovní zařízení)
b.	Sleva u Prusa3D – 10 % na koupi tiskárny
		
a 5 % na filamenty
c.	Výhodný tarif s Vodafone
d.	Nákup firemních výrobků se slevou
e.
Bezplatné využití haly v Dolní Dobrouči
f.	Sleva 10 % – Dara Bags
g.	Sleva 10 % – Svět zdraví – diagnostika
		
a konzultace nutričního poradce
h.	Sleva 10 % Pedikúra Mačátová D. Dobrouč
i.	Sleva 10 % Pneucentrum Vídeňský Letohrad
j.	Sleva 25 % – Bazén v Ústí nad Orlicí
k.	ČSOB motivační program (účet zdarma
		
a slevy na půjčky)
-peo-

Politika Contipra v oblasti kvality
Vedení společnosti Contipro a.s. prosazuje v Politice kvality tyto základní
zásady:
1.	Klást vysoký důraz na maximální dosažitelnou kvalitu svých výrobků a jejich nejvyšší možnou bezpečnost. Při naplňování tohoto záměru
budou uplatňovány všechny legislativní požadavky a požadavky mezinárodních standardů včetně požadavků na
systém kvality, které jsou nebo budou
pro danou činnost či produkt optimální. Jako klíčové je pro nás dodržování
požadavků:
	A. Správné výrobní praxe pro
léčivé přípravky a léčivé látky,
B. Správné výrobní praxe pro
kosmetické suroviny (EFfCI GMP),
	C. ISO 13485 pro zdravotnické prostředky a ISO 9001 pro systém
kvality.
2.	Měřítkem sloužícím pro porovnání kvality našich zdrojů, procesů
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i produktů budou vždy ty nejlepší výkony dosahované světově uznávanými
firmami.
3.
Být i nadále firmou, kde vysoký standard v požadavcích na kvalitu
i výkonnost zaměstnanců bude úzce
spojen s nadstandardními možnostmi
jejich profesního rozvoje a seberealizace, s kvalitním a komfortním pracovním prostředím i nadstandardními
motivačními prvky.
4.	Zabezpečit trvalou analýzu
trhu, vyhodnocování úrovně spokojenosti zákazníků a schopnosti reagovat
na nové trendy v potřebách zákazníků.
5.	Proniknout (spolu s distributorem) k finálnímu zákazníkovi a zapojit
se do jeho výzkumných a vývojových
aktivit.
6.	Sledovat aktuální vědecké
a technické informace, zapojit se do
výměny vědeckých informací a tyto informace využívat pro zvyšování kvality
vyráběných produktů.

7.
Udržovat kvalitní vědecko-výzkumnou základnu schopnou vytvářet
nejenom inovace stávajících výrobků,
nýbrž také zásadně nové výrobky.
8.
Budovat a stále obnovovat
technický i dovednostní potenciál laboratoří zajišťujících kontrolu vstupních materiálů i produktů.
9.	Podporovat výměnu firemních
informací z pohledu zvyšování efektivnosti systému kvality.
Vedení společnosti podporuje systém managementu kvality společnosti
Contipro a.s., který je zárukou naplnění této Politiky kvality a prosazuje neustálé zlepšování jeho efektivnosti.
Od zaměstnanců na všech úrovních
se očekává, že svým přístupem k plnění cílů a pracovních úkolů umožní tuto
Politiku kvality realizovat.
Vladimír Velebný, Zuzana Bubnová
a Roman Němec

nejdůležitější kosmetický veletrh
in-cosmetics: tentokrát v paříži
stvo ocenilo tento nápad, nicméně
celá akce byla ukončena po deváté
hodině večerní, protože si všichni uvědomovali důležitost následujícího dne.

Začátek dubna patří již tradičně největší kosmetické výstavě in-cosmetics
Global.
Tato výstava je pořádána vždy v Evropě a je pomyslnou startovní metou
nové sezony v kosmetickém průmyslu.
Dále na ni navazují dceřiné výstavy po
celém světě, nicméně právě „Global“
je pro většinu firem událostí, na které
představují nové suroviny nebo výrobky pro následující rok.
Contipro samozřejmě nemohlo chybět v seznamu vystavovatelů a šli jsme
dokonce dál. Protože si vážíme spolupráce s našimi distributory a chceme,
aby měli veškeré informace v ucelené
formě a včas, připravili jsme pro ně
jednodenní setkání den před zahájením výstavy v nádherných prostorách
velvyslanectví České republiky v Paříži.

Distributoři měli možnost zúčastnit se
technického semináře, kde jsme jim
spolu s Ivou Dolečkovou představily
veškeré novinky pro tento rok formou
prezentací, probraly nejčastější dotazy, které od zákazníků přicházejí, a samozřejmě se našel čas též na diskuzi
s jednotlivými účastníky. Každá země
má svá specifika a také distributoři mají
různá očekávání podpory. Tuto formu
semináře před výstavou jsme si vyzkoušeli v minulosti a stejně jako dříve
se velmi osvědčila, protože distributory
připravíme na výstavu a na stánek poté
chodí již se zákazníky kvůli konkrétním
požadavkům a ne pouze s větou „Tak
co máte letos nového?“
Je pro nás velkou ctí, že se uvítacího proslovu ujal pan velvyslanec prof.
Ing. Petr Drulák, Ph.D., který byl celou
událostí tak zaujat, že přislíbil účast i na
večerní části akce, ač musel mezitím
odběhnout odpřednášet na Sorbonnu.
Ve večerních hodinách se konala
druhá část – banket. Zde měli naši
obchodní partneři možnost setkat se
s celým prodejním týmem Contipra,
vzájemně se seznámit a promluvit si
i o jiných věcech než jen o „businessu“.
Všechny přítomné přivítala slavnostním přípitkem výkonná ředitelka
společnosti Zuzana Bubnová a poté
následovala volná zábava jemně podkreslena šansony v podání zpěvačky za
doprovodu klavíru. Pro účastníky bylo
připraveno také drobné občerstvení
a malý dárek na cestu domů – sada
ranní kosmetické péče pro svěží vzhled
na výstavě. Zejména dámské osazen-

Samotný veletrh se nesl v tradičním
duchu. První výstavní den sice nebyl
tak vytížený, jak tomu bývalo v předchozích letech, další dva dny ale vše
vynahradily. Na stánku se neustále
střídaly návštěvy a prodejní tým se jim
věnoval ať už jen formou rychlé rady,
či představení celého portfolia a firmy
jako takové, nebo důkladnějším představením konkrétního produktu včetně
prezentace technických dat.
Často dostáváme otázku, čím se naše
firma liší od ostatních, co je naší největší výhodou a zde stále zůstává faktem,
že je to především kvalita dodávaného
materiálu, umístění všech oddělení
v jednom místě a množství informací,
které jsme schopni ke každé surovině
dodat. Díky těmto třem pilířům se nám
podařilo vybudovat, udržet a dále rozšiřovat širokou síť zákazníků po celém
světě.
O zdárný chod výstavy se postaral tým
z obchodního oddělení: Monika Skalická, Ivana Zlámalová, Jana Vohnoutová, Zuzana Jeníková, Renata Hrnčířová Kubíčková, posílený o výzkumnici
Ivu Dolečkovou. Poděkování patří též
oddělení marketingu za přípravu propagačních materiálů, jejichž kvalitu
a rozsáhlost ocenilo mnoho návštěvníků stánku.
Pokud bych ovšem měla vyjmenovat
všechny, seznam by byl mnohem delší
a proto tímto alespoň anonymně děkuji všem, kteří nám umožnili letošní
výstavu prožít v klidu a s pocitem, že
Contipro je firma, která má každý rok
co ukázat a na světové výstavě má zaslouženě své místo.
Zuzana Jeníková,
specialistka prodeje kosm. surovin
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Cena contipro: 1. ročník soutěže
o nejlepší diplomovou práci
Contipro vyvíjí četné aktivity pro
podporu vzdělávání. Známé programy
Institut, FYBICH, nebo dnes již osamostatnělé Erudio však nejsou jediné. Širokou nabídku podpory nyní rozšiřuje
první ročník soutěže nazvané jednoduše Cena Contipro.
Přihlásit se do ní mohou studenti vysokých škol, kteří aktuálně dokončují,
nebo již dokončili svou diplomovou
práci. V prvním kole čekají, zda jejich
práce zaujme naši odbornou porotu.
Druhé kolo pak proběhne na konci
června v našem areálu a studenti zde
osobně odprezentují svou práci.
Cena Contipro 2019 je vyhlášena ve
dvou kategoriích:
Regenerativní medicína
Fyzika a chemie polymerů
Vzhledem k tomu, že by naši interní
stážisti, kteří s námi úzce spolupracují,
mohli být neprávem zvýhodněni, budou se jejich diplomové práce hodnotit
zvlášť. Ve výsledku proto máme spíše
tři kategorie.

Vítěz v každé kategorii si odnese
odměnu 50 000 Kč a finanční ceny
jsou připravené i pro následující místa ve výši 20 000 a 10 000 Kč. Pokud
se do této nové soutěže přihlásí málo
soutěžících, může se stát, že nebudou
všechny honorované pozice obsazené. Vedení společnosti však doufá, že
se podaří dostatečný zájem vzbudit už
letos.
Jaký je vůbec cíl této nové soutěže? Určitě to není jenom poskytování
finanční odměny. Student, který se do
soutěže přihlásí, bude mít možnost nakouknout do našeho výzkumu, setkat
se s našimi vědci, vyzkoušet si obhajobu své odborné práce, získat na ni
zpětnou vazbu a případně si odnést
certifikát, kterým se může prokázat
v rámci svých dosažených úspěchů.
A ta finanční odměna také koneckonců není k zahození.
Co to přinese na oplátku Contipru?
Je to jednoduché. Pokud chceme
nalákat nejlepší kandidáty na volné

pozice v našem výzkumném centru,
musíme jim vyrazit naproti. A nejlepší
zkušenost, kterou s naším pracovištěm
mohou získat, je ta osobní. Na internetu nebo v tisku se můžeme prezentovat sebelépe, ale možnost seznámit
se s naším pracovištěm může snadno
vést k překonání leckterých předsudků
a motivovat studenty k setrvání nejen
ve vědě, ale i v našem vlastním výzkumu a vývoji.
Cena Contipro se rozhodně nebude
udělovat jen tak, čili „za účast“. Odborná porota, kterou bude mít letos na
starost Kristina Nešporová ze skupiny
Fyziologie buňky, bude posuzovat odbornou kvalitu diplomové práce, úroveň prezentace ve finálovém kole, ale
také míru přínosu práce k současnému
vědeckému poznání. Vítězové by tedy
v ideálním případě měli být opravdu
nadaní mladí vědci, kteří si podporu
zaslouží, i kdyby na našem pracovišti
nezůstali.
Ondřej Jireš

Jak se u nás žije
Naposledy se nám se svými dojmy
z pobytu v naší zemi svěřil novozélanďan Steve Scott z obchodního oddělení, tentokrát si pro nás drobné srovnání připravil turecký stážista ve výzkumu
Ferhat Yilmaz, který k nám doputoval
přes program Erasmus. Jeho stáž už
sice skončila a v laboratořích se s ním
již nesetkáme, ale nechal nám po sobě
tuto milou vzpomínku. Text byl přeložen z angličtiny.
FERHAT YILMAZ
Stážista
Moje cesta začala zasláním e-mailu do
Contipra v květnu loňského roku. Než
jsem dorazil do Česka, nevěděl jsem
o něm mnoho. Jenom pár informací
o Československu před jeho rozdělením na dvě země. V roce 2009 jsem
navštívil Prahu na jeden den. Nebylo
to ani opravdové setkání s cizí zemí.
Až teď, po více než 100 dnech, mohu
napsat svůj opravdový příběh z návštěvy zahraničí. Stihnul jsem zjistit hodně
o jídle, jazyku, společenském životě,
veselých událostech či kulturních rozdílech mezi Českem a mojí zemí, Tu-
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reckem.
Na začátku jsem si myslel, že jazyk
bude můj největší problém. Ale nebyl.
Několik podobností s Bulharštinou a
Ruštinou (ne tak úplně) mi pomohly zlepšit moji znalost češtiny. Podle
mého názoru jsem se česky nejlépe
naučil především jídlo a vaření, protože jsem si každé ráno vybíral oběd
z jídelního lístku v češtině. Umím třeba:
“brambor, žampion, vepřové, kruti, vejce, rajcata, palacinky” atd.
Město, kde jsem žil, Ústí nad Orlicí,
není příliš zalidněné, když to srovnám
s tureckými městy. Když jsem poprvé
přijel do Ústí, šel jsem na hlavní náměstí a ptal se sám sebe: “Kde jsou všichni
lidé? Není nějaký státní smutek?” Obzvlášť začátek a konec dne přichází
dříve než v Turecku. Po páté hodině
odpolední nejsou vidět v ulicích lidé.
Úplně každý obchod je v Česku po páté
hodině zavřený. V Turecku si mohu pořídit cokoliv, co potřebuji, kdykoliv se
mi zamane, klidně o půlnoci.
Lidé často považují otázku jídla za
velmi důležitou. Já nikoliv. Pokud nemám z něčeho zdravotní potíže, jsem
schopný sníst cokoliv. Největším roz-

dílem je vepřové a jeho deriváty. Podstatná část lidí v Turecku jsou muslimové, proto se v Turecku nedá vepřové
pořídit. Tady jsem jedl vepřové, jak jen
to šlo, protože jsem věděl, že ho v Turecku nedostanu. České jídlo jsem
miloval. Ale je pravda, že Turecké jídlo
je lepší (myslím pravou anatolskou kuchyni, ne evropský kebab).
Svátky v Česku a v Turecku jsou zcela
odlišné. Například v Turecku nemáme
Vánoce. Ale už dříve jsem o nich slyšel. O Vánocích už budu vždycky chtít
navštívit zemi, kde se tento svátek slaví.
Vánoce se mi líbí kvůli tomu pocitu, že
jste jejich součástí, se vším tím jídlem,
vínem, dárky a oslavami.
Absolutně největší rodíly jsou pak
v kultuře a životním stylu. Život je v Turecku těžší. Více stresující. A je k tomu
velmi mnoho důvodů, které se těžko
vysvětlují.
Když se budete chtít o Turecku a Turcích dozvědět více, najděte si na internetu heslo Mustafa Kemal Atatürk.
Zprostředkuje vám to pravdivý obrázek.
Přeji vám vše nejlepší!

výlety v Našem okolí #2: JAK Chutnají
JaHody v horách Bystřických
ze bramboráků (placki sudeckie). Tato
chata slouží jako ideální výchozí bod
či cíl výletů do okolí, jelikož přímo k ní
vede tzv. Göringova dálnice, která se
sem klikatí z údolí Divoké Orlice od Orlického Záhoří.
SPALONA
Z rozcestníku pod chatou vede řada
značených turistických tras, ta zelená
nás dovede do osady Spalona (starý
německý název Brandt), která pravděpodobně vznikla na místě rozsáhlého
lesního požáru z 15. století. Kromě ruin
několika původních zemědelských
usedlostí tu nyní najdeme pouze sporadickou zástavbu, která se jen vzdáleně blíží původnímu rozsahu obce, ve
které v 16. a 17. století fungovala také
sklárna.

V západní části Kladské kotliny se strmě zvedá horský hřeben, který s délkou téměř padesáti kilometrů dotváří
přirozenou hranici s naším krajem.
V této Bohem zapomenuté oblasti najdeme nekonečné lesy, hluboká údolí,
bystré říčky, horské vesnice a několik
památek s pohnutou historií.
Schronisko JagodnA
V samém středu masivu Bystřických

hor stojí v sedle pod Borůvkovou horou (Jagodna, 977 m.n.m.) chata
v tradičním sudetském stylu z konce
19. století. Ta přežila poválečnou devastaci a v současné době díky mladým a zapáleným majitelům nabízí
příjemné ubytování a jídlo doslova za
pár zlaťáků. V nabídce lákají speciality
z místních surovin jako racuchy jagodne (borůvkové placky), tradiční pierogi
na sladko i na slano nebo místní ver-

Mravenčení
Zelená značka pokračuje lesním
údolím brodíce říčku Bystrzyca a místní komunikaci, která připomíná spíše
tankondrom. Stoupáme do hlubokého
lesa, ve kterém si zřídili svoje impérium
agilní mravenci. Lezou doslova všude,
takže by tu mohl časem vznikout ideální habitat také pro mravenečníky.
Ještě než opustíme les, míjíme ruiny
rozsáhlé pevnosti z doby Napoleonských válek, kterou zde nechal postavit
pruský král Fridrich Vilém II.
ŠindeláŘ
Odbočujeme na východ po žluté
a vynoříme se ven z lesa kolem osady Huta s panoramatickými výhledy na
Kladskou kotlinu s dominantním masivem Králického Sněžníku. Strmě klesáme do údolí k vesnici Zalesie, ve které najdeme jeden ze čtyř unikátních
dřevěných kostelů této oblasti, kostel
Sv. Anny z roku 1717.
Hned ten další se nachází ve vedlejší vísce Nové Bystřici, která se nekonečně táhne zpátky do kopce k chatě
Jagodna a nabízí pohled na původní
horskou architekturu poznamenanou současnou primordiální potřebou
zkrášlovat fasády barvami z dětských
omalovánek.
OkruhEM
Jedna z variant pěšího okruhu
s výchozím bodem ve Staré Bystřici
a případným přespáním na Jagodne je
k nahlédnutí na mapy.cz/s/3pvcG.
Daniel Maťátko
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přijďte na
Rodinný den
Zábavné odpoledne pro celou
rodinu proběhne 8. června 2019
od 14 do 18 hodin ve Vonwillerce
v Žamberku.
Také letos se budeme moct těšit na spoustu disciplín pro děti,
atrakce v podobě velké nafukovací překážkové dráhy nebo
mobilní únikové hry, která jistě
zaujme i dospělé.
Nebude chybět bohaté občerstvení, které nám zajistí studenti
ze Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.
Těšíme se na Vaši účast!

Den otevřených dveří v Contipru
Na konci dubna se konal již tradiční Den otevřených dveří pro vysokoškolské
studenty. Opět byl velký zájem. Celkem devět skupinek návštěvníků oběhalo
celou řadu stanovišť na našem výzkumu a odnesli si od nás spoustu zážitků.

contimiminkA
Barbora Václavková,
Personalistka

Lenka Habásková,
Vývojový pracovník
OOP

continoviny 56 • květen 2019
vydává společnost Contipro
pro interní účely, zdarma

Linda
Cesta na svět mi trvala o trošku
déle, ale povedlo se! Jmenuji se
Linda a když jsem se narodila, tak
jsem vážila 3830 g a měřila 51 cm.
Ještě jsem malinká, ale snažím se
rodičům dělat radost a už se umím
dokonce i smát! Jsem pěkná neposeda - hodně aktivní, a tak pořád
šermuji ručičkama a nožičkama.
No, co vám budu povídat, zítra už
bych chtěla chodit, ale ještě budu
muset chvilku trénovat.

Patrik
Ee éééée ééé 11. března e 17:00
éééé 3550g ééééé. He he hmmm
zzz......... ee éééé zzz......................
hmmm hmm zzz........... pchčí.........
Tak takhle vypadal můj první den
na světě. Od té doby dělám svým
rodičům jen radost. Táta se nejvíc
těší, až začnu hrát na hudební nástroj, a mamka až začnu běhat.

Pracovní
výročí
Během posledních měsíců oslavili významné pracovní výročí tito kolegové:

25 let s námi
Helena Richtrová
Laborant R&D

10 let s námi
Mgr. Jiří Mrázek
Výzkumný pracovník R&D
Ing. Martin Franko
Vedoucí nákupu
Gloria Huerta-Angeles, Ph.D.
Výzkumný pracovník R&D

Děkujeme
za
věrnost
Contipru
a přejeme hodně sil a odhodlání do
dalších let!
-peo-

do tohoto čísla přispěli: Zuzana Bubnová, Zuzana Jeníková,
Ondřej Jireš, Daniel Maťátko, Vilém Maur,
Iveta Schejbalová, Ferhat Yilmaz

