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cena contipro: proběhl první
ročník soutěže pro studenty
Byl to teprve první ročník Ceny Contipro, ale už ten se vydařil! Z několika
desítek studentů, kteří přihlásili svou
diplomovou práci, jsme k nám do Dolní Dobrouče pozvali ty nejlepší, kteří
se ve finálovém kole utkali o finanční
odměny. Kromě toho získali i cennou
zpětnou vazbu.
Od této soutěže o nejlepší diplomovou práci si Contipro slibuje mimo jiné
upoutání pozornosti studentů přírodních věd na naše vlastní výzkumné aktivity i na naše špičkové laboratoře.
V kategorii Polymerů se naši porotci
pěkně zapotili a dlouho se rozhodovali,
která z dvou vynikajících prací dostane
první cenu. Nakonec vybrali „Studium
mechanismů disociace a reasociace
feritinových proteinových klecí a jejich
využití v nanomedicíně“ od Kateřiny
Krausové. Práce zabodovala díky své
komplexnosti i významnému příspěvku k současné úrovni lidského poznání.
Jen o chloupek uniklo vítězství Davidu Šormovi za odborně velmi kvalitní
práci „Organometalické polyacetylenové sítě“ a třetí místo si odnesla Klaudie Kvaková za „Prípravu a charakterizáciu nanodiamantov modifikovaných

biokompatibilnými polymérmi“.
V kategorii Regenerativní medicína
vyhrála Tereza Juráková s prací „Reakce na poškození DNA u lidských indukovaných pluripotentních kmenových
buněk a vliv této reakce na replikační
stres a genomovou (ne)stabilitu“. Porotci ocenili aktuálnost zvoleného tématu, dobře metodicky provedenou
práci, výbornou znalost problematiky
i přínosnou prezentaci. Tereza Juráková prozradila, že si finanční odměnu
hodlá užít a vyrazí poznávat zahraničí.
Druhé místo v této kategorii nebylo
uděleno a třetí pak putovalo do rukou

Kateřiny Vašíčkové za „Využití funkčních potravin v terapii nádorových
onemocnění“.
Poslední kategorie patřila našim interním stážistům. Zde bylo kvůli snaze
nasadit už od prvního ročníku vysokou
úroveň soutěže uděleno pouze třetí
místo, konkrétně Lence Bardoňové za
„Přípravu nanovlákenných vrstev s obsahem jílových minerálů pomocí elektrostatického zvlákňování“.
Výherci si odnesli odměny ve výši 50,
20 a 10 tisíc korun. Gratulujeme a zároveň děkujeme našim porotcům!
Ondřej Jireš

podpora regionu:
projekty našich zaměstnanců
V letošním roce se sešlo celkem jedenáct žádostí o příspěvek na projekty
našich zaměstnanců, které přispívají
k rozvoji a obohacení nabídky našeho
regionu. Vedení společnosti se rozhodlo přispět na osm z nich. Celková
částka, kterou Contipro v rámci tohoto
jednoho programu podpoří region, se
tedy pro letošek vyšplhala na kulatých
200 000 Kč. Nicméně ani letos se nepodařilo vyčerpat celý rozpočet, který
byl na zaměstnanecké projekty vyhrazený.
Pro úplnost musíme ještě doplnit,
že tento podpůrný program není jediným, který Contipro nabízí. Pro podporu spolků a akcí v Dolní Dobrouči má
vyhrazeno v rozpočtu až 300 tisíc Kč
a v neposlední řadě spozoruje dětskou
skupinu a základní školu Erudio v Žamberku.
Gratulujeme všem úspěšným žadatelům a děkujeme, že svou dobrovolnou činností přispívají k rozvoji našeho
okolí.
Z následujícího přehledu všech
podpořených projektů je zřejmé, že
se jedná o akce příspívající k lepšímu životnímu prostředí, lepší nabídce
volnočasových aktivit nejen pro děti
a mládež, k rozvoji vzdělávací nabídky,
kultury, společenských událostí a sportu.
Projekt
Vybavení pro TJ Sokol Žamberk
Žadatel
Petr Žídek, správa areálu
Příspěvek
40 000 Kč
Popis projektu
Žamberský Sokol aktuálně rozšiřuje svoje vybavení, aby se dostalo na
všechny dětské atlety. V oddílu je nyní
70 dětí ve věku od šesti do patnácti let
a nové pomůcky jim výrazně pomohou
v technickém rozvoji.
Žadatel Petr Žídek je trenérem
technických disciplín a jeho činnost v sokole je čistě dobrovolná a bez nároku na honorář. „Chci
a budu svůj volný čas věnovat dětem
a jejich rozvoji, jak atletickému, tak
osobnímu. Myslím si, že mám vědomosti, které můžu dětem nabídnout
a postupně předávat dalším generacím,“ uvádí Petr Žídek ve své žádosti.
Sám je aktivním sportovcem, věnuje
se triatlonu a je několikanásobným držitelem titulu „Ironman“.
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Projekt
Jezdectví pro děti v Dolní Dobrouči
Žadatel
Pavel Jansa, operátor výroby
Příspěvek
10 000 Kč
Popis projektu
V loňském roce Contipro přispělo na nastartování sportovní kariéry
dětských členů v rámci neziskového spolku jezdectví v Dolní Dobrouči.
V letošním roce je cílem spolku příprava na Mistrovství ČR dětí a juniorů
v roce 2020.
Příspěvek bude využitý na dopravu
na soustředění, výdaje na skokového trenéra a nákup skokových pony
sedel. Jezdecký spolek také pravidelně přispívá k propagaci veterinárních produktů Contipra na různých
jezdeckých akcích a nyní se účastní
i testování nové příchutě Gelorenu HA.
Žadatel Pavel Jansa společně s Petrou Jansovou přímo provozují tento
jezdecký spolek.
Projekt
Soustředění 1. FC Žamberk
Žadatel
Lukáš Franke, vedoucí výroby
Příspěvek
50 000 Kč
Popis projektu
Příspěvek bude použitý na uspořádání dvou fotbalových akcí v letošním
roce. První akcí je výjezdní soustředění mládežnických kategorií a druhou
fotbalový kemp v podobě letního příměstského tábora, kterého se pravidelně účastní cca 60 dětí.
Díky příspěvku Contipra je možné
zvýšit kvalitu obou akcí. Fotbalový klub
patří v Žamberku mezi významné organizátory mimoškolních sportovních
aktivit.
Žadatel Lukáš Franke se fotbalu v
Žamberku věnuje již od dětství až do
současnosti, kdy se angažuje nejen
jako hráč, ale také ve vedení klubu.
Projekt
Čištění Tiché Orlice
Žadatel
Martina Kaválková, validační specialistka
Příspěvek
15 000 Kč
Popis projektu
Každý rok místí vodáci čistí řeku Tichou Orlici. Snahou je odstranit vše,

co do řeky nepatří, nejčastěji plasty,
pneumatiky, boty, kola, kočárky a další
odpad. Čištění se pravidelně účastní 15
– 25 lidí bez nároku na odměnu.
Vodáci se zaměřují na úsek mezi
Letohradem a Brandýsem nad Orlicí.
Tato aktivita zabere několik sobot a odstraní z řeky stovky kilogramů odpadu.
Pro tyto akce je nutné zapůjčit vhodné
lodě a zajistit občerstvení.
Příspěvek Contipra bude využitý na
hladký průběh akcí a uhrazení souvisejících nákladů. Žadatelka Martina
Kaválková se těchto akcí účastní pravidelně.
Projekt
19. ročník Velké ceny města Ústí nad
Orlicí v karate
Žadatel
Martina Kaválková, validační specialistka
Příspěvek
5 000 Kč
Popis projektu
Tyto mezinárodní závody, kterých se
účastní soutěžící i z Polska a Slovenska,
letos v říjnu proběhnou již po devatenácté. Vloni se jich účastnilo 360 závodníků a 27 rozhodčích.
Drobný příspěvek Contipra do rozpočtu akce pomůže udržet vysokou
kvalitu závodů, které dělají dobré jméno sportovnímu životu v našem regionu.
Žadatelka Martina Kaválková, pro níž
je to již druhý podpořený projekt v letošním roce, se aktivně závodů účastní jako pokladník pořádajícího oddílu,
trenér menších karatistů a pomocná
ruka při organizaci akce.
Projekt
Festival Jeden svět v Ústí nad Orlicí
Žadatel
Roman Němec, vedoucí KŘJ
Příspěvek
40 000 Kč
Popis projektu
Festival zaměřený na lidská práva
je už tradiční kulturní akcí města Ústí
nad Orlicí. Jeho součástí jsou i projekce pro školy a vloni se ho účastnilo přes šest tisíc diváků. Po filmových
projekcích následují diskuse významnými hosty. Festival má silný edukační
a výchovný charakter a je přínosem ke
kulturní a vzdělávací nabídce našeho
regionu. Příspěvek bude využitý zejména na úhradu nájmů promítacích

míst a na odměny pro moderátory
a hosty festivalu.
Festival v Ústí organizuje neziskový
spolek SPOUSTI, jehož aktivním členem je právě žadatel o příspěvek Roman Němec.
Projekt
Festival Ejhle, Loutka v Žamberku
Žadatel
Ondřej Jireš, vedoucí marketingu
Příspěvek
30 000 Kč
Popis projektu
Srpnový festival Ejhle, loutka v Žamberku je multižánrový festival pro
všechny věkové kategorie od tří let
a nabízí loutková a činoherní představení, workshopy, hudební vystoupení
a výstavy. Je významnou regionální
akcí obohacující kulturní nabídku o alternativní divadelní žánry. Loňský ročník navštívilo přes 500 návštěvníků.
Díky příspěvku Contipra bude možné opět posunout festival na vyšší
úroveň a přivést do Žamberka i nákladnější divadelní soubory. Žadatel
o příspěvek Ondřej Jireš pořadatelům
festivalu, neziskovému sdružení divadelních nadšenců ze Žamberka, vypomáhá s propagací a organizací akce.
Projekt
Turistický pochod Za zlatým klíčem
Rokytenky
Žadatel
Marek Nejedlík, strojař
Příspěvek
10 000 Kč
Popis projektu
Za zlatým klíčem Rokytenky je oblíbený pochod pro rodiny i s nejmenšími
dětmi pořádaný Klubem českých turistů. V Žamberku se koná již od roku
1975 a vloni se ho účastnilo 623 turistů.
Součástí pochodu je i bohatý doprovodný program pro děti organizovaný
ve spolupráci se Střediskem volného
času ANIMO Žamberk. Doprovodný
program najdeme i v žamberském
muzeu k příležitosti 100 let od založení
KČT v Žamberku.
Akce Za zlatým klíčem Rokytenky
již proběhla na jaře a příspěvek bude
poskytnutý Klubu českých turistů pro
dofinancování pochodu. Žadatel Marek Nejedlík se turistice věnuje více
než 30 let a aktivně působí jako vedoucí značkař a vedoucí turistiky v KČT
Žamberk.

contipro podruhé
na veletrhu vědy
Na začátku června jsem se podruhé účastnili Veletrhu vědy v pražských Letňanech. Tato významná a hojně navštěvovaná akce, kterou za tři dny projde
více než 30 tisíc zájemců, se zaměřuje především na popularizaci různých
vědeckých oborů a prezentaci současné úrovně lidského poznání.
Ve čtvrtek veletrh navštěvují především základní školy, v pátek přichází hojné množství středoškoláků a vysokoškoláků a v sobotu pak chodí celé rodiny
od miminek po babičky. Pro nás je tato akce jedinečnou příležitostí, jak svůj
výzkum prezentovat širokému okruhu zájemců o vědu, připoutat pozornost
na naše vzdělávací programy a podpořit také znalost našich produktů pro
koncové zákazníky. Především se ale chceme prezentovat jako firma, která
má ve světě velké úspěchy v rámci svého oboru, tedy jako firma, na kterou
mohou být Češi právem hrdí.
Podle reakcí návštěvníků jsme vzbudili opravduvou pozornost a zájem. Zásluhu za naše úspěšné představení mají kolegové z výzkumu, kteří aktivity
na náš stánek připravovali a poté je na místě prezentovali. Hlavní novinkou
oproti loňskému roku bylo síťování polymerů pouhým světýlkem z mobilního
telefonu. Tato aktivita zaujala nejmladší i nejstarší návštěvníky a my tak měli
díky tomu možnost prezentovat naše hydrogely a v návaznosti na to i další
formy hyaluronanu pro budoucí použití v medicíně a farmacii. Úspěch také
slavily už loni použité „tetovačky“ z nanovláken i měření parametrů kůže našimi sondami pro kosmetické in vivo testování. Nově jsme také zařadili rozsáhlou a vizuálně lákavou prezentaci mikroskopie buněk a procesů v kůži.
Výhodou našeho stánku byla možnost všechno si osahat a vyzkoušet, proto
si řada návštěvníků odnesla skvělé zážitky.
-oj-
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Parkujme na novém
parkovišti firmy

Poslední dobou už bylo na parkovišti
před vstupní budovou do areálu Contipra poněkud těsno. Řada zaměstnanců musela parkovat v okolních ulicích.
Vedení společnosti však tuto situaci
považovalo za nevhodnou, podle očekávání způsobovala potíže při zásobování a také nevoli sousedů. V červnu
letošního roku se podařilo vybudovat
nové parkoviště za benzínkou včetně
příjezdové komunikace přímo z hlav-

ní silnice mezi Ústím a Letohradem.
Parkoviště má kapacitu zhruba 60 aut,
a proto se na něj bez problému vejdou všichni, kteří nenajdou místo na
starším parkovišti. Prosíme všechny
zaměstnance, aby neparkovali mimo
naše parkoviště a nezabírali tak místo
na přilehlých komunikacích. Je to slušností vůči našim sousedům.
			Ondřej Jireš

MUNI SLAVÍ 100 LET. I S NÁMI
Masarykova univerzita v Brně letos slaví sto let od svého založení. Při té příležitosti obdarovala pamětními medailemi své vážené spolupracovníky a partnery a jedním z nich je i Contipro. Přejeme hodně zdaru do dalších let!
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INterní projekt:

předehřev RIPA
Dokončili jsme jeden z interních
technologických projektů určených k optimalizaci výroby.
Výroba farmaceutického hyaluronanu každoročně řešila
stejný problém. Během zimního
období se potýkala se zvýšenou
„pudrovitostí“ (odborně sypnou
hmotností či přílišnou jemností)
produktu. To s sebou přinášelo
několik nevýhod.
Kromě toho, že by bylo fajn
mít celoročně produkt stejný,
tak také zvýšená prašnost produktu přirozeně zvyšuje úlet ze
sušárny během technologického kroku sušení, a tím dochází
k větším ztrátám ve výrobě a tím
k nižším výtěžkům. Vzhledem
k tomu, že k problému docházelo především v zimním období, padlo podezření na příliš
studený isopropanol pro srážení
vyfermentovaného a zfiltrovaného média.
Proto na popud řízení výrob
vznikl v průběhu roku 2018 projekt s krycím názvem P_Předehřev, jehož cílem bylo tento
problém vyřešit.
Přes variantu temperování
nádob v uložišti jsme se dostali
k myšlence důkladného zaizolování nádob a nakonec až ke
konečnému řešení, které nám
spojilo hned dva problémy do
jednoho projektu. Kromě studené RIPY se na Háčku dlouhodobě vyskytovaly problémy i s příliš
vysokou teplotou odpadní vody.
Využít tuto příliš teplou vodu
k ohřevu příliš studené RIPY se
tudíž nabízelo. Pouze teplo obsažené ve vodě by ale k ohřevu nestačilo, proto byla v rámci
projektu instalována stanice se
dvěma výměníky tepla. První
zajišťuje stabilizaci teploty vody
a prvotní ohřev, druhý pak finální „doladění“ teploty parou.
Systém byl zprovozněn na
podzim 2018, je plně automatický. Od svého zprovoznění
funguje bez větších problémů
– načerpávaný isopropanol má
stabilně teplotu kolem 23 °C
a u teploty odpadní vody nedochází ke krátkodobým překmitům přes povolenou hodnotu.
Jakub Netušil

Vladimír velebný slaví
významné životní jubileum

Generální ředitel a majitel Contipra,
Vladimír Velebný, oslavil společně se
svými zaměstnanci významné jubileum, sedmdesátiny.
Jako nadšeného mineraloga ho jistě
potěšil dar v podobě kamene do jeho
sbírky, na který se složili zaměstnanci.
Předával mu jej vedoucí technického
úseku Jaroslav Pavlík za přítomnosti
podstatné části osazenstva firmy. Pro

příležitost společné oslavy byl vybudován party stan na parkovišti před vstupní budovou, kde nechybělo ani občerstvení a přípitek.
Za všechny zaměstnance, partnery
a příznivce firmy Contipro přeji panu
řediteli hodně zdraví a spoustu dalších
úspěchů ve vědě i v podnikání!
Ondřej Jireš

ZŠ erudio zabodovalo ve scio testech
Základní škola Erudio byla před třemi lety založena s cílem
poskytnout špičkové vzdělání prvního stupně s důrazem na
individuální přístup k žákům a využití moderních vzdělávacích metod.
Jelikož je pro nás důležité získat zpětnou vazbu a porovnat znalosti našich žáků s žáky jiných škol napříč celou
republikou, v průběhu dubna se naši třeťáci zúčastnili celorepublikového testování SCIO. Oceňujeme především
možnost ověřit znalosti našich žáků „z vnějšku“. Zpětná
vazba a rozbor výstupů je pro nás cenným zdrojem informací. Chceme dobře připravit žáky na přijímací zkoušky
na víceletá gymnázia, seznámit je s procesem testování

a způsobem zadávání úloh i hodnocením. Žáci si mohou
vyzkoušet práci v režimu on-line testů a jiný způsob formulace zadání. Získané informace o úspěšnosti jednotlivých
žáků, sledovaných jevů i srovnání jednotlivců a škol nám
pak poskytují možnost posoudit úspěšnost našich vzdělávacích metod, zpřesnit vzdělávací cíle nejen v rovině Školního vzdělávacího programu, ale především v individuálním vedení každého žáka.
Těší nás, že výsledky naší školy jsou vynikající. Ve čtyřech z pěti testovaných oblastí (matematika, anglický jazyk,
člověk a jeho svět a klíčové kompetence) dosáhlo Erudio
„špičkové“ hodnocení, což znamená, že se řadíme mezi
10 % nejlepších škol. V češtině jsme pak zaznamenali „nadprůměrný“ výsledek, protože výsledky našich žáků byly
lepší než na 80 % škol, kde testování proběhlo.
Jedna naše žákyně dokonce dosáhla vůbec nejlepšího
individuálního výsledku ze všech žáků v celém kraji.
K tomuto výjimečnému ocenění jí celý tým ZŠ Erudio
srdečně gratuluje!
Naši žáci se do plnění úkolů vrhli s nadšením a všichni bez
výjimky se snažili podat maximální výkon. V testovém prostředí se rychle zorientovali a svými výsledky udělali radost
pedagogům i rodičům. Všem dětem tímto vřele gratuluji
k nádhernému úspěchu a děkuji celému týmu pedagogů
za skvělé vedení žáků v cestě za poznáním a vědomostmi.
Dana Bartlová, ředitelka školy
(převzato ze Žamberských listů a doplněno)
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jak jsme prožili rodinný den 2019
Medardova kápě, čtyřicet dní kape. To
je pranostika, která však v našem případě naštěstí neplatila. Rozhodli jsme
se totiž uspořádat tradiční Rodinný
den právě v sobotu 8. června, a to ve
venkovních prostorách Vonwillerky
Žamberk.
Letošním tématem byl SPORT. Zaměřili jsme se na soutěžní disciplíny
pro děti v tomto duchu. Skákalo se
v pytli, házelo tenisovými míčky, nechyběla ani překážková dráha či slalom s pingpongovým míčkem na lžíci.
Děti, které splnily všechny soutěžní
disciplíny, si mohly vybrat krásnou
cenu v podobě sportovních pomůcek.
Diplom a balónek naplněný heliem
ještě více rozjasnil spokojené tváře
účastníků.
Velmi oblíbenou se mezi dětmi
stala nafukovací atrakce v podobě
25 metrů dlouhé překážkové dráhy
Bootcamp a také skákací hrad pro
nejmenší účastníky. Nechyběl ani
pingpongový stůl.
Při mobilní únikové hře Kajuta Kryštofa Kolumba jsme se přenesli v čase
do doby tohoto mořeplavce. Po zvládnutí všech úkolů jsme nalezli tajnou
skrýš s překvapením. Neméně zajímavá byla pro děti i dospělé projížďka
na koních. V kreativní dílně měly děti
možnost vyrobit si větrník, navléknout
náramek z korálků nebo namalovat,
co se jim na akci nejvíc líbí.
Děkujeme studentům Střední školy
obchodu, řemesel a služeb Žamberk,
kteří se výborně postarali o catering.
Již nyní se těšíme na příští ročník.
Lenka Otevřelová

Foto Daniel Bek
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výlety v Našem okolí #3:
V Potštejně je toho k vidění více
Potštejn se nachází na hlavní silnici
mezi Ústím nad Orlicí a Rychnovem
nad Kněžnou. Stojí tu známá zřícenina hradu a je proto velmi pravděpodobné, že jste se už na ni byli podívat,
proto se jí v tomto článku nebudeme
podrobněji věnovat. V Potštejně toho
je totiž k vidění více.
Pro rodiny s dětmi je Potštejn vděčný
cíl výletů, zvlášť když je hned u parkoviště dole u řeky cukrárna, která za svou
dlouhou existenci udělala radost už
mnoha dětem. Naopak za svou krátkou existenci udělal sousední podnik
radost rodičům. Místní pivovar Clock
našel fanoušky po celé zemi a je v současnosti považovaný za jeden z nejlepších minipivovarů. Pohostinství se ale
také nebudeme věnovat.
Abychom si doplnili seznam, co
všechno ještě v tomto článku nebudu rozebírat, musím zmínit samotné
městečko Potštejn, které bylo dříve
vyhlášeným rekreačním střediskem
a v místních uličkách proto najdeme
celou řadu honosných secesních hotelů a vil, ale i mnohem starších roubených chaloupek. Jen tak se cournout
po Potštejně je také příjemné trávení
volného času.
Více už nebudu rozebírat ani místní
zámek, který pravidelně pořádá kulturní akce převážně pro rodiny s dětmi, ani nebudu popisovat krásný výlet
údolím Divoké Orlice na další monumentální hrad, Litice nad Orlicí.

Místo toho se vydáme opačným
směrem na procházku, která může
skvěle doplnit program vaší budoucí
návštěvy Potštejna. Vydáme se na hrad
Velešov, který ani místňáci moc neznají, a přitom stojí hned vedle.
Abychom neměli Velešov úplně
zadarmo, projdeme se k němu oklikou. Začneme na parkovišti u řeky
a vydáme se po krásné přírodní kolonádě proti proudu řeky až ke známému tábořišti Vochtánka. O kterém se
pro změnu taky nebudeme bavit. Jen
o kousek dál uhýbá zelená turistická
značka do pravého úhlu přímo prudce
do kopce. Jsme v Modlivém dole. Je
to rychle stoupající skalnatá rokle, kde
se scházeli Čeští bratři ke svým modlitbám. Dočíst se o tom můžete mimo
jiné i v románu Aloise Jiráska Poklad,
který vypráví o pátrání v ruinách hradu
Potštejna bláznivým hrabětem Chamaré. Dnes je rokle chráněnou přírodní rezervací a pro návštěvníky má
své jedinečné kouzlo.
Když se po výstupu vyloupnete nahoře z lesa, odbočíte doprava středem
louky, v mapě značeným jako Naučná
stezka Mezi Orlicemi, a na řadu přijdou
výhledy. Na jednu stranu si můžete
prohlédnout vysílač na Chlumu, druhá
strana se pak otevírá široce do krajiny
a za dobré viditelnosti odkrývá Žďárské
vrchy, Železné hory a osamocený balvan Kunětické hory. O hodně blíže se
vám ukáže poutní kostel Homole, který

je výjimečný svým dlouhým barokním
schodištěm se 153 stupni.
Trefit potom na Velešov z kopce
s názvem Kapraď už zvládne každý,
i když se nejde celou cestu po turistické značce. Pár stovek metrů mezi
žlutou a červenou trasou totiž překonává nepřehlédnutelná lesní cesta.
K ruinám hradu už je to pak jen pár desítek metrů zase do kopečka.
Hrad Velešov byl založen ve čtrnáctém století poté, co sousední Potštejn
dobyl a zbořil Karel IV., tehdy ještě
mladíček. Zbavil se tak loupeživého
rytíře Mikuláše, obnovu hradu zakázal
a Mikulášovi příbuzní neměli jinou
možnost, než si vedle postavit hrad
nový, Velešov. Rodu se ale moc nedařilo, takže nakonec Karel IV., to už byl ale
králem, panství odkoupil, hrad Potštejn
znovu postavil a Velešov byl najednou
k ničemu a zchátral. Je s podivem, že
po tomto hrádku, který byl v provozu
jen pár let, vůbec něco zbylo. Přitom
jsou tu viditelné základy budov, díra do
nepřístupného sklepení (či snad studně), hluboké obranné příkopy a vysoké valy. Před nějakými deseti lety zde
vymýtili náletové dřeviny a zbudovali
přístřešek, lavičky a zábradlí a z Velešova se tak stalo přívětivé a romantické
vyhlídkové místo. Při dobré viditelnosti
si můžete prohlédnout nejen část Orlických hor, ale i Krkonoš.
Seběhnout zpátky dolů do městečka
Potštejna je už pak jenom otázkou minut. Na louce nad domy se vám ještě
ukáže asi nejhezčí výhled na hrad Potštejn a pak už jsme zase dole u řeky.
Až budete v Potštejně příště, zkuste
i tuhle procházku. Rakvička i pivo po ní
chutnají ještě lépe. Ale to taky nebudeme rozebírat.
Ondřej Jireš
Napište svůj vlastní výlet!
Přispějte do Continovin a inspirujte své kolegy k poznávání našeho regionu.
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Změna
dodavatele
obědů

Contipro získalo další významné ocenění
Odborná porota soutěže Český lídr nám udělila první místo za Pardubický
kraj. Patříme tak mezi nejvýznamější české firmy, jejichž cesta je hodna následování. Toho si opravdu vážíme a za udělené ocenění děkujeme.

contimiminkA
Iveta Schejbalová,
Asistentka
personálního odd.

Jakub
Jmenuji se Jakub a pro příchod na
svět jsem si vybral krásný termín
- první letní den. Narodil jsem se
poměrně rychle a s mírami 3250g
a 50cm. Zatím toho moc neumím,
takže hlavně hodně jím a po jídle
často a rád odpočívám, což ocení
hlavně maminka. Snažím se moc
nezlobit, ale občas se mi to nedaří, to aby rodiče neusnuli na vavřínech.

Lucie Marholdová,
Odborná asistentka
výzkumu

Sofie
Maminku jsem netrápila dlouho,
na svět jsem přišla se vším všudy
za 3,5 hodiny. Vše bylo v naprostém pořádku, jak doma říkáme,
vše učebnicově. Ráda se chovám
a dudám. Rostu dost rychle, už brzy
jsem měla z původních 3,56 kg celých 5 kg. Sourozenci Honzík a Nikolka jsou ze mě úplně pobláznění
a dohadují se, kdo mne bude nosit,
přebalovat a vozit! Moc děkuji za
dárečky, které jste mi poslali!

continoviny 57 • červenec 2019
vydává společnost Contipro
pro interní účely, zdarma

Poslední dobou se častěji objevovaly připomínky zaměstnanců
ke kvalitě obědů a souvisejících
služeb, které naší firmě poskytuje externí firma.
Vedení se proto rozhodlo k radikálnímu kroku a od srpna budeme mít nového dodavatele
stravovacích služeb.
Bude jím firma Isolit Bravo
z Jablonného nad Orlicí, která
sama provozuje velkou kuchyni pro své vlastní zaměstnance.
Úroveň obědů je tamními zaměstnanci chválena a i my jsme
měli možnost si několik jejich jídel vyzkoušet, abychom se přesvědčili, že změna bude opravdu k lepšímu.
Každý den budou k dispozici
čtyři jídla a k němu páté, které se bude lišit pouze přílohou.
Jedno z jídel bude vždy bezmasé. Kromě toho bude ještě
možnost si dvakrát týdně objednat minutkové jídlo vyšší kvality,
díky čemuž bude nabídka širší
než dosud. Každý den budou
k dispozici také čtyři saláty
a snad by se již nemělo stávat,
že se na pozdější strávníky nedostane. Samozřejmostí bude
také polévka každý den.
Nový provozovatel se postará
také o provoz kantýny, proto
bychom i nadále měli mít k dispozici po část dne prodej svačin
a dalších pochutin. V poslední
době fungovala kantýna dost
nepravidelně a i v tomto směru
se tedy očekává posun k lepšímu.
Bohužel není možné se vždycky
zavděčit každému. Možná se tak
najdou jedinci, kterým obědy od
předchozího dodavatele chutnaly více, ale vedení společnosti věří, že celková spokojenost
rozhodně vzroste.
			
-oj-

do tohoto čísla přispěli: Dana Bartlová, Ondřej Jireš,
Jakub Netušil, Lenka Otevřelová

