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naše kosmetické suroviny
slaví v thajsku úspěchy
V rámci propagace našich kosmetických surovin jsme na konci září uspořádali v Thajsku celodenní Inspirativní
beauty seminář pro vybrané thajské
zákazníky ve spolupráci s našimi místními distributory N.C.S. International.
Účast byla hojná, celkem dorazilo
přibližně 90 zákazníků. Úvodní slovo si
vzala paní ředitelka Z. Bubnová, která
představila Contipro, jeho klíčové produkty i vize. Poté už následovala čistě technická část zabývající se našimi
kosmetickými surovinami, jejich biologickými efekty a mechanismy účinku.
Na úvod jsem představila zcela novou,
tzv. anti-pollution koncepci Contipra.
U řady našich surovin včetně kyseliny hyaluronové se nám totiž podařilo
prokázat schopnost chránit pleť před
poškozením způsobeným znečištěným
ovzduším. Právě tato funkce patří mezi
nejvýznamnější kosmetické trendy
současnosti obzvláště v Asii.
Následovala novinka tohoto roku
– InspiraSEA, přírodní kosmetická su-

rovina připravená biotechnologicky,
fermentací mořské bakterie Thalassospira xiamenensis. Z dalších
prezentovaných surovin zaznamenal
největší ohlas dle očekávání HyWhite,
derivát kyseliny hyaluronové a linolenové s bělícími účinky. Světlá kůže
je totiž v Thajsku i ostatních asijských
zemích stále vnímána jako krásnější
a přitažlivější.
Mezi jednotlivými bloky přednášek
byly vložené různé zábavné aktivity,
které Thajci milují. Naši thajští kolegové připravili kvízy, tematické křížovky
a losování o ceny; za Contipro jsme
měli připravené např. vlastnoruční
„tetovačky“ z nanovláken kyseliny hyaluronové nebo hologramové projektory na mobily, pomocí nichž si zákazníci promítli krátká hologramová videa
s kvízem o našich surovinách. Prostřednictvím Skypu jsme také vzali zákazníky na virtuální exkurzi do našich
laboratoří, kde jsme se pochlubili naším moderním přístrojovým vybave-

ním, v přímém přenosu jsme předvedli
proces tvorby nanovláken nebo právě
probíhající měření parametrů kůže na
dobrovolnících. Vrcholem semináře
poté bylo losování o hodnotné české
ceny.
Seminářem však moje práce v Thajsku nekončila. Další dny jsem navštívila
několik kosmetických firem, kde jsem
propagovala naše nejnovější kosmetické produkty.
Celkově bych hodnotila tuto akci za
velmi povedenou. Ohlasy jsou pozitivní
i ze strany našich thajských partnerů,
kteří uvedli, že 60 % účastníků semináře již zažádalo o vzorky a dalších 30 %
alespoň o plnou dokumentaci prezentovaných surovin.
Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kteří se účastnili příprav na tento seminář, hlavně Zuzce Jeníkové
jako hlavní koordinátorce, a také všem
účastníkům virtuální prohlídky po Skypu.
Iva Dolečková,
vedoucí vývoje kosm. surovin

podruhé jsme hostili noc vědců
Opět jsme jako jediná soukromá firma mohli oficiálně hostit světovou Noc vědců. Naši výzkumníci si pro návštěvníky připravili na
páteční večer 27. září opravdu bohatý program. I díky tomu je Contipro stále více známé jako opravdový odborník ve svém oboru.

jak jsme s vodáky čistili orlici
První neděli v září proběhla v našem
okolí akce, o kterou jste mohli při troše
štěstí zavadit pohledem v Continovinách, a to vodáky organizované Čištění řeky Tiché Orlice. Díky našemu
programu na podporu rozvoje regionu
dostali místní vodáci nemalý příspěvek,
aby nemuseli každoroční akci platit ze
své kapsy.
Danou neděli jsme se s Luckou Horáčkovou sešli brzy po obědě v Cakli se
skupinkou asi pěti rozverných vodních
pardálů v nejlepších letech vedených
ing. Bajusem alias Bajdou. Nazuli jsme
boty do vody, nasadili pracovní rukace, spustili na vodu nafasované lodě
s pytli na odpadky a, jak to u vodáků
bývá, s místným i nemístným (převážně
nemístným) humorem jsme vypluli na
řeku. Nutno podotknout, že v prvním
plytším úseku Tiché Orlice jsme si moc
nepopluli, museli jsme tedy vystoupit
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a plavba se změnila na opravdovou
vodní turistiku, která nám ihned přišla
vhod. Již po pár metrech se změnily
břehy řeky na smetiště, kde na každém metru šel najít nějaký kus plechu,
plastové lahve, igelitu, nebo čehokoliv dalšího, co napadlo milé obyvatele
sousedící zahrádkářské kolonie shodit
svrchu srázu do řeky. Zatímco jsme
tedy kráčeli řekou a venčili své lodě
na provázku, pytle se plnily rychleji,
než jsme očekávali. Už na začátku naší
výpravy začal souboj o nejvíce unikátní
nález. Zatímco pánové získali náskok
rámem ze starého motocyklu, dopravními značkami a kusem pračky, ani my
Contipráci jsme se nenechali zahanbit
a mezi mé nejzajímavější úlovky první
cesty patřil například nafouknutý růžový skákací míč s oušky a duhovým
poníkem.
Neměli jsme ještě ani půl cesty za
sebou a všichni, dokonce i my, co jsme
jeli na lodi sami, jsme měli své kánoe
plné bordelu a potřebovali jsme vyložit. U aquaparku se proto udělala
zastávka a já nechal vysednout asi 80
litrového černého pasažéra plného
plastu, plechů a jiných kentusových
pozůstatků „civilizace“. Ostatní lodě
na tom byly naprosto stejně. Poslední
úsek, který končil za Kerharticemi, se
nesl v podobném duchu. Našli jsme
pár ráfků, jedno kolo, já se obohatil

o skoro kompletní kancelářskou židli,
naprosto novou gumovou kachničku
a pár levých bot.
Po návratu jsme se v Cakli setkali
s asi dva- až třikrát větší skupinkou, co
vyjela už ráno z Letohradu. Hromadu nasbíraného odpadu, pokud by to
nebyl odpad, bych nazval vskutku impozantní, ať už do své velikosti nebo
unikátnosti některých kousků. Večer
jsme ještě při zapíjení špekáčků velebili Contipro, sdíleli vtipné historky
ze sbírání odpadků, rozdali si medaile
a večer zakončili až po setmění.
První zářijový den jsem pak uzavřel
s myšlenkou, že v řece se odpadky vážně neztratí.
Jiří Bednařík,
Laborant R&D
Vedení společnosti Contipro děkuje
dobrovolníkům, kteří se čištění Tiché
Orlice zúčastnili. Jsme velmi rádi, že
můžeme právě takové akce finančně podpořit, a bude nám potěšením,
když jich bude v následujících letech
stále přibývat. Takováto forma podpory regionu je nám velmi blízká
a předem děkujeme všem, kteří se
do podobných činností v budoucnu
zapojí.
Zuzana Bubnová,
výkonná ředitelka

Významně jsme navýšili kapacitu
výroby kosmetického hyaluronanu
Hyaluronová kyselina je dneska skoro
všude. A tam, kde není, tak do roka a do
dne určitě bude. Celosvětová spotřeba
jde stále nahoru a ač jsme se ve výrobě nefarmaceutického hyaluronanu
snažili sebevíc, naše výrobní kapacita
nestíhala vykrývat vzrůstající poptávku. Na obzoru se rýsoval kontrakt, který se neodmítá, a tak loni v létě došlo
k zásadnímu rozhodnutí: musíme navýšit naši výrobní kapacitu, a to okamžitě.
Jak každý Contiprák ví, hyaluronová kyselina se u nás vyrábí bakteriální
fermentací, takže okamžité řešení bylo
nasnadě. Všechny fermentory, co jsou
ve firmě a jsou schopny vyprodukovat
aspoň trochu zajímavé množství hyaluronanu, byly okamžitě zapřaženy do
výroby. Jenže výsledkem byl nárůst
produkce o několik procent. A my jsme
přitom potřebovali produkovat bezmála dvojnásobek.
Nezbývalo, než tedy postavit fermentor nový – navíc v čase, který oslovené
firmy odmítaly garantovat.
Ač je srdcem výroby hyaluronanu
opravdu fermentor, problém je ten,
že bez navazujících kroků dostaneme
jen zvláštní kalnou tekutinu, kterou by
si na obličej namazali jen ti nejotrlejší.
Bakterie je zapotřebí někde odfiltrovat,
hyaluronan se musí vyčistit ode všech
složek živné půdy a dalších produktů
bakteriálního růstu a nakonec se musí
někde usušit.
Neřešili jsme tedy „pouhé“ pořízení
fermentoru, ale technologických celků
se muselo doplnit celkem šest. Jenže
na umístění všech zařízení nebylo nikde místo. A tak ještě musel vzniknout
další přístavek (přilepený na budovu
„B“ v prostoru za bývalým vjezdem do
areálu Contipro) a v nové budově „S“
se místo tzv. meziúložiště isopropanolu
vytvořila nová sušicí místnost.
Přísloví praví: „Dvakrát měř a jednou
řež“. Jenže časový rámec byl nekompromisní – vše se změřilo maximálně
jednou a okamžitě se z počítačů našich technologů, konstruktérů či programátorů valily specifikace, výkresy,
plánky, schémata, seznamy a další
podklady pro naše dodavatele. A od
nich se pro změnu k nám valily nosníky, panely, nádoby, čerpadla, ventily,
elektrické rozvaděče, kilometry trubek
a kabelů a další a další materiál.
První vylepšení, konkrétně na srážecí
kaskádě, bylo hotové již v březnu. Těsně před Velikonoci pak začal nefalšo-

vaný „Sokoban“, kdy bylo nezbytné tři
největší nádoby precizně napasovat
na vyhrazené místo. Při instalaci šlo
o centimetry, ale díky detailním výkresům a perfektní organizaci z naší
strany se i při nezanedbatelných rozměrech a hmotnosti instalovaných
podpěr, nádob a schodišť podařilo
všechno zdárně usadit. Ale vyhráno
zdaleka nebylo. Všechny ty připravené kilometry potrubí, kabelů a hadiček
bylo zapotřebí poskládat do funkčního
celku a následně jej naprogramovat.
A nic z toho nesmělo v žádném případě omezit výrobu probíhající na technologii původní.
Ale ani dokončením instalace celá
akce pořád nekončila – všechny
komponenty a jejich vzájemná provázanost se musely řádně otestovat,
případně zkorigovat. Bylo to hektické a znamenalo to mnoho dlouhých
prázdninových večerů strávených na
fermentační hale. Ale 31. července
byly fermentor, nádoba na zfermentované médium a nový filtr připraveny
na spuštění testovacího provozu. Naše
fermentační kapacita rázem významně poskočila nahoru. Během července

se navíc do výroby zapojil nový deskový
filtr na pojistnou filtraci zpracovávaného média a ihned v prvním srpnovém
týdnu přibyla ve výrobních prostorech
i nová sušárna, z níž záhy začal padat
kýžený bílý prášek.
Dlužno dodat, že operátoři kosmetické výroby se s novými technologickými celky sžili velmi rychle a ač má
nová výrobní technologie výrazně odlišné ovládání, každý ocení vyšší míru
automatizace.
Úplně vyhráno nicméně pořád není
ani teď. Linka sice dokáže vyrobit každý den bezmála 100 kg hyaluronanu,
ale ještě je co zlepšovat. Na filtraci, na
přímém srážení i na sušení. Ale motor
naší kosmetické výroby se podařilo
posílit a podařilo se to za jeho chodu
a v úžasném čase. Za to patří obrovský
dík všem zúčastněným – moc si vážím
jejich maximálního nasazení a neutuchající invence. Teď jen doufejme, že
se motor nezadře, a že díky téhle hyaluronce z Dolní Dobrouče budou lidé
zase o něco krásnější.
Jaroslav Pavlík,
vedoucí technologického útvaru
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panuje s novým dodavatelem
obědů spokojenost?

V září 2019 probíhala v naší společnosti anketa spokojenosti
s novým dodavatelem stravování Isolitem-Bravo a s celkovou úrovní naší jídelny. Cílem ankety bylo zjistit názory zaměstnanců zejména na portfolio a kvalitu nabízených jídel,
spokojenost s prostředím jídelny a nabídkou kantýny, abychom následně mohli připomínky a návrhy respondentů
předložit dodavateli stravování jako podklad k případným
změnám. Anonymního průzkumu spokojenosti se zúčastnilo celkem 196 respondentů.
Odpovědi na otázky směřované na spokojenost s kvalitou obědů, celkovou nabídku jídel, denní menu a velikosti
porcí ukázaly převahu spokojených respondentů nad těmi
nespokojenými. V jednotlivých komentářích se nejčastěji
vyskytovaly dosti protichůdné názory na míru dochucení jídel a velikost porcí. Větší část zaměstnanců si pochvalovala
nového dodavatele pro méně tučná a kořeněná jídla, menší
část tuto změnu naopak vnímala spíše negativně. Vzhledem
k tomu, že spokojených či spíše spokojených respondentů
byla většina a každý si může jídlo dosolit či dochutit sám přímo na stole, domluvili jsme se s Isolitem-Bravo na zachování umírněného kořenění jídel i do budoucna.
O co jsme naopak u dodavatele na základě výsledku průzkumu požádali, je lepší dochucování polévek a vyšší kvalitu
vývarů, což nám dodavatel přislíbil.
V mnoha komentářích se vyskytla poptávka po širší nabídce teplých nesladkých vegetariánských jídel v každodenním
menu. Vzhledem k tomu, že toto téma bylo často zmiňováno i v komentářích dalších anketních otázek, rozhodl se
nám poskytovatel stravování vyjít vstříc přidáním tohoto
typu jídla nad rámec běžného menu každé pondělí, středu
a pátek. V úterý a čtvrtek zůstane v denním menu jedno
sladké vegetariánské jídlo, příp. salát.
Anketní otázka směřovaná na spokojenost se salátovým
barem byla nejčastěji komentována nedostatkem salátů
v druhé polovině vydávací doby. Dále zde bylo několikrát
zmíněno, že salát (hlavně mrkvový) je krouhán příliš nahrubo a zaměstnanci by také častěji uvítali syrovou neochucenou zeleninu a ovocný kompot. Posun k lepšímu už v těchto
dnech můžete pozorovat sami.
Mnoho respondentů poukazovalo na kolegy, kteří nosí velké množství polévky a salátu v krabičkách
domů či si nakládají příliš velké porce a kolem poledne již na ostatní téměř žádná polévka či salát nezbývá.
Ráda bych tímto upozornila všechny pracovníky, že nabírat polévku a saláty do krabiček domů je možné až po
ukončení výdeje obědů po 13. hodině. Dále bude přímo
v jídelně graficky znázorněno, jak vypadá běžná porce salátu pro jednu osobu a budeme vyžadovat, aby se velikosti
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porcí všemi strávníky dodržovaly. Abychom zajistili dostatečné množství salátu pro skutečně všechny pracovníky,
Isolit již navýšil objem salátového baru
o cca 20%, přidal do nabídky baru neochucenou syrovou zeleninu a zohlední
i výše uvedené požadavky na jemnější
krouhání zeleniny a častější nabídku
ovocných kompotů.
Dalším tématem ankety bylo zhodnocení spokojenosti zaměstnanců se
službami a nabídkou potravin v kantýně s tím, že bychom uvítali jejich připomínky a nápady na doplnění sortimentu. Nejčastěji uváděným návrhem ke
změně bylo zařazení více celozrnné-

ho pečiva a lehkých potravin, které se
hodí k snídani nebo svačině, tj. méně
tučné jogurty, šunka, zeleninové saláty, žervé apod. Častěji byla zmíněna
i poptávka po obložených houskách,
chlebech či jídle typu rozpečený toast.
Tyto návrhy jsme následně předložili
Isolitu k řešení a byla nám přislíbena
jejich rychlá realizace.
Velké množství respondentů dále
vyjádřilo svoji nespokojenost s kvalitou
mytí nádobí a s hlukem způsobeným
stěhováním stolů a židlí v jídelně. Na
prověření stavu a správnosti používání
myčky v kuchyni jsme opakovaně pozvali odborného servisního technika,

který myčku kompletně prohlédl, provedl preventivní údržbu a monitoroval
i způsob používání myčky během výdeje obědů. Nechali jsme si od něj vypracovat zhodnocení stávající situace
a návrhy na změny, které by měly vést
k výraznému zlepšení v této oblasti.
Jednotlivé jím navržené kroky se aktuálně realizují jak ze strany Contipra, tak
ze strany dodavatele stravování. Pro
snížení hluku v jídelně jsme se rozhodli zakoupit pod židle plstěné podložky
a vyžadovat dodržování zákazu stěhování stolů v prostoru jídelny v době výdeje obědů.
Zaměstnanci se v rámci ankety
v mnoha případech příznivě vyjádřili
k příjemnému personálu jídelny a často ocenili i zavedení výběrových jídel.
Na tato jídla budou zakoupeny i větší
talíře, abychom si mohli příplatkové
jídlo užít v odpovídajícím komfortu.
Dále nám Isolit nabídl v zájmu plynulejšího chodu jídelny i možnost prodloužení výdeje obědů již od půl 11, čehož si ceníme a tuto možnost budeme
zvažovat.
Celkový výsledek průzkumu spokojenosti vyšel ve srovnání s předchozím
dodavatelem stravování mírně ve prospěch dodavatele nového, což vnímáme pozitivně. Domníváme se tedy, že
až se zavedou výše uvedená opatření,
bude převážná většina zaměstnanců
společnosti Contipro s dodavatelem
stravování ještě více spokojena.
Blanka Kašparová,
vedoucí personálního oddělení

jak se u nás žije: SofiA
„My name is Sofia Chatzigeorgiou, I am from Greece and
for the past 4 years I have been working in Contipro. I first
came to Contipro in 2015 for a 6-month internship as a
master student, via the Erasmus program of scholarships.
I was fascinated by the state-of-the-art laboratory facilities
and the engaging R&D projects of the company.
Subsequently, I continued by participating in the annual
trainning programme and, finally, I joined the Biotechnology R&D group. I am currently working as a reasearcher and,
simultaneously, I am following my PhD studies in the First
faculty of Medicine, at Charles University.
During these 4 years that I have been working in Contipro
and living in Czech Republic, I have to admit that I have lived
many unique experiences. Having been a city girl, as I grew
up in the capital city of Greece, when I came here it was
a wonderful first experience for me to go for 20 km hikes,
sleep in a tent and enjoy the beautiful nature that I had missed a big part of my life.
Another unique experience has been to getting to know
Czech people and their mentality. Even though at first you

look like a hard nut to crack, when you finally open up it is
remarkable how kind, polite and helpful you are and I couldn‘t be more thankful for that.
However, along with the unique experiences I have come
across various challenges, as well. It goes without saying,
that the things that I miss the most from my country is the
all year long sunny weather, the delicious food , my friends
and family. Additionally, living in a small town in Czech Republic you can‘t find many foreigners and people speaking
English, at least outside of Contipro. I can‘t deny that, at first,
this made me feel isolated often. However, after setting it as
a goal to learn Czech and with the help of my teacher, I am
able to say that now, despite having a very rough accent, I
feel much more confident in understanding and speaking
Czech. I may be quiet but I can understand more than you
think, so beware!
To conclude, what I can say for sure is that living in CR and
working in Contipro have substantially broadened my horizons, both as an individual and as a professional, and I will
appreciate and cherish this period of my life, forever.“
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Otevřeli jsme Novou výrobní
linku pro nanovlákna

V Continovinách číslo 44 (z března
2016) jste se mohli dočíst o produktu,
který v naší firmě nese několik názvů,
přičemž ten nejstarší je Suchá kosmetika. O způsobu, jak se vyrábí a co jsme
tenkrát dokázali. V tomto čísle bychom
Vás rádi seznámili s pokrokem, který
jsme učinili a na čem pracujeme.
Ve zmiňovaném článku popisujeme,
jak trpíme malými prostory, roztříštěností pracovišť a bez jemné motoriky
nezabalíme nic. Čas běžel, ze Suché
kosmetiky se stala NanoDelivery a zakázky stále chodily. A proces výroby se
stal naší prioritou. V lednu 2018 byl zahájen dialog se stavební firmou, která
nám měla postavit vyhovující prostory.
A to nejen pro NanoDelivery, ale i pro
přípravu vzorků zdravotnických prostředků pro preklinické testování. Tyto
přípravy chvíli zabraly – všichni, co jste
kdy něco opravovali a stavěli, si dovedete představit, co to znamená. Počítat zásuvky, přemýšlet, kde vodu a kde
vzduch, rozmístění strojů a nábytku,
aby se vše vešlo i s případným upgradem… V srpnu 2018 byl tedy zahájen
projekt Vestavba_H, který měl za cíl
postavit nám vyhovující prostory a, což
je hodně důležité, rozjet automatickou
linku pro výrobu NanoDelivery.
Prostory označené jako ČP6 byly dokončeny v únoru 2019. Nejtěžší v období stavby bylo rozhodnout se, jestli židle
má být bílá, kde přesně chci ty spočítané zásuvky a kolik že kabelů vlastně
chci a stačí-li mi tři náhradní. Z toho vyplývá zajímavý poznatek, že i místnost
a stavba může být živá.
Jak již bylo řečeno, cílem nebylo
postavit pouze prostory, ale také, a to
především, postavit a rozjet linku na
balení nanovláken, neb „babostroj“ je
pomalý a hlavně nákladný. Výrobní
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postup obecně zahrnuje zvlákňování, rozřezání do požadovaných tvarů,
manipulaci a zabalení do primárního
obalu. „Babostroj“ vstupuje do hry již
ve druhém kroku, a to je velmi brzy.
Nahradit strojem či linkou jsme potřebovali tedy 3 kroky celého procesu.
Je jasné, že některé stroje jsme byli
schopni pořídit z komerční nabídky, ale
některé jsme museli sami navrhnout
a ještě postavit.
4SPIN CONTI se koupit nedá, resp.
proč bychom to dělali, když to umíme
nejlíp. Tak se CONTI dočkal své vylepšené druhé verze, která je vhodná do
čistých prostor. Tady bylo na čem stavět, věděli jsme, co chceme změnit
oproti „sterému Contíku“, jak ho upravit. Ve výsledku je CONTI v2 vlastně
úplně nový, vychytanější.
S řezacím plotrem se zdálo, že to
bude jednodušší. Řeže přeci kdekdo.
Má to háček, nikdo neřeže nanovlákna, ale i tak se podařilo. Se švýcarskou
přesností umí náš plotr nařezat nanovlákna bez poničení nanovlákenné
vrstvy. A jde mu to rychleji, o hodně.
Jednu vrstvu rozřeže průměrně do 30
min (samozřejmě závisí na počtu a tvaru) s minimálním odpadem.
Manipulace byla velký oříšek. Potřebovali jsme přenést nařezané tvary na
balicí stroj bez toho, abychom poškodili nanovlákennou vrstvu, a zároveň
ji zkontrolovali, že na ní nejsou kazy
a může být zabalena. I tady se projevil
tvůrčí duch skupiny Marka Pokorného
a našich konstruktérů, kteří vše zkombinovali do funkčního přístroje.
Balička je stroj komerční a podědili
jsme ho po Sorelexu. Najít nový obal
pro balení NanoDelivery a „rozchodit“
v potřebných podmínkách také nebyl
žádný med.

Kdo četl pozorně, tak ví, že jsme právě došli na konec výrobního procesu.
Jenže pro nás to ještě konec nebyl.
Linka má být automatická. V tuhle
chvíli uměl každý stroj své, ale společně se to teprve museli naučit, sladit se
a spolupracovat. Tady patří velká poklona Kubovi Pecháčkovi jako učiteli
a programátorovi.
Výsledek: Linka pracuje. Omezili
jsme tak počet rukou, které jsou potřeba na zpracování šarže, a snížili
jsme čas. Vláknění stále probíhá samostatně, ale pak: založíme na plotr,
nařežeme, manipulátor přesouvá
a balička balí a mezitím se řeže další.
Krásně sladěno. Šarži, kterou jsme dřív
dělali 9,5 dní jsme ve zkušebním provozu zvládli za 4 dny a věřím tomu, že
se zkušenostmi se nám to podaří ještě
zkrátit. Spíše než na manuální výkony
je tato linka náročná na pečlivost a pozornost.
Je důležité zmínit, že se jedná v tuto
chvíli o prostor kontrolovaný (třída čistoty D - zatím nekvalifikovaný), takže
předpokládáme, že se zde časem zaměříme i na výrobu zdravotnických
prostředků a nejen NanoDelivery.
Klobouk dolů před celým týmem
(Jirka Chmelíček, Marek Pokorný,
Honza Klemeš, Kuba Pecháček, Láďa
Špičák, Martin Fogl), který se stavbě
linky věnoval. Panu Barnetovi děkuji
za dohled nad stavbou, protože jinak
bychom neměli kde být. Tým Nanovláken zvlákňoval a kontroloval, abychom
měli co testovat.
Ještě jednou díky všem a na nové
lince nám přeji spoustu šarží.
Kateřina Knotková,
vedoucí vývoje aplikací nanovláken

Fotoreportáž z Conticupu 2019

Letos se tradičního bowlingového turnaje zaměstnanců
Contipra v ústecké Radavě zúčastnilo 42 soutěžících, což je
jen o něco méně oproti loňskému ročníku.

Někteří hráči prokázali zlepšenou techniku, nicméně nouze
nebyla ani o velmi „vydařené“ hody s nulovým ziskem bodů.
Příště se tedy nemusí stydět dorazit ani úplní začátečníci.

Poháry pro vítěze si získaly takovou oblibu, že z nich pili také
hráči, kteří si je nevysloužili, nebo dokonce ani nesoutěžili.
Ne že by to tedy někomu vadilo. Atmosféra byla přátelská.

A tady už si připíjí opravdová vítězka. Akorát od konce. Zuzka
se však se svým posledním místem celé soutěže vypořádala
se ctí a úsměvem.

Zde vidíte vítěze mužské kategorie. Dan o své výhře tvrdí, že
na ni pilně trénoval téměř od narození, i když se na začátku
turnaje ptal, na co jsou v kouli ty tři díry.

Nejlepší týmový výkon byl oceněn žlutozeleným dortem neznámého složení, nicméně se po něm doslova zaprášilo. Tak
přijďte příští rok si také kousnout!
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contimiminkA
Simona Vařejčková,
Analytik KAL

Katka
Jmenuji se Katka, na svět jsem docela spěchala a 26. 6. 2019 v 3:03
jsem po 2,5 hodinách od příjezdu
do porodnice byla na světě. Už teď
chci všechno vidět a u všeho být,
a tak toho pro jistotu moc nenaspím ani ve dne, ani v noci, abych
něco nepropásla. Hodně jím
a rostu jako z vody, všichni říkají, že
se snažím dohnat staršího brášku
Máťu. Mám ráda pozornost, a tak
se hodně hlásím, maminka říká, že
je mě určitě kolikrát slyšet až tady
u vás :)

Lucie Honzírková,
Asistentka
generálního ředitele

pracovní
jubilea
25 let s námi
Vratislav Dostál
Operátor výroby
Eva Hurychová
Informační pracovník knihovny
Kamil Třešňák
Operátor výroby

15 let s námi
Hana Dudková
Laborantka KAL

Emma
Jmenuji se Emma a na svět jsem
přišla o chvilku dřiv, než bylo naplánované, s váhou 3300 g, délkou
50 cm a spoustou černých vlásků. Nejradeji jím, spím v kočárku
a mazlím se s mámou a tátou.

Ilona Lukášková
Hlavní účetní
Jana Šislerová
Operátorka výroby

10 let s námi
Ing. Lukáš Franke, Ph.D.
Vedoucí výroby
Miloš Peřina
Operátor výroby

Tereza Kočí,
Výzkumná
pracovnice
Jaroslav
Maminka mi říkala, že mám ještě
počkat, ale já už jsem to nemohl
vydržet. A tak jsem se narodil už
26. srpna, skoro o měsíc dřív, než
mě rodiče čekali. Doma na mě čekala naše jezevčice Zuzanka, která
teď chodí nakukovat do kočárku
a pořád mě hlídá.

Mgr. Pavel Růžička
Pomocný operátor výroby
Ing. Věra Sotonová
Manažerka portfolia projektů
Lucie Šťovíčková
Laborantka R&D
Děkujeme za věrnost Contipru!

přijďte na vánoční večírek společnosti contipro
Milé kolegyně, milí kolegové,
přijměte, prosím, pozvání na tradiční Vánoční večírek, který
se bude konat v pátek 13. prosince od 18 hodin v Kulturním
centru Vonwillerka Žamberk.
Večírek se ponese ve stylu Casino Royale, proto se můžete
těšit na ruletu, poker či black jack. Zajištěné bude bohaté

continoviny 58 • LISTOPAD 2019
vydává společnost Contipro
pro interní účely, zdarma

občerstvení, fotokoutek i autobusová doprava do okolních
měst a obcí. Večerem nás bude provázet hudební kapela FANTASY music, kterou později vystřídá kapela BUSAT.
Těším se na setkání s vámi.
Za personální oddělení,
Lenka Otevřelová

do tohoto čísla přispěli: Jiří Bednařík, Zuzana Bubnová, Iva Dolečková,

Sofia Chatzigeorgiou, Ondřej Jireš, Blanka Kašparová, Kateřina Knotková,
Daniel Maťátko, Lenka Otevřelová, Jaroslav Pavlík

