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prosinec 2019  •  pro zaměstnance společnosti contipro

poděkování generálního ředitele
milí kolegové,

jsem potěšen, že i letošní rok mohu 
hodnotit velmi pozitivně. z ekonomic-
kého pohledu jsme zažili pokračování 
růstu z předchozích let. Už dnes víme, 
že v tržbách za letošní rok dosáhneme 
hranice 850 milionů Kč. Udržujeme vy-
sokou efektivitu, proto nám zisky umož-
ňují pohodlný rozvoj celé firmy. Je dů-
ležité zdůraznit, že na tomto úspěchu 
se podílí všichni zaměstnanci.

contipro ekonomicky stojí pře-
devším na výrobě a prodeji surovin, 
a právě tyto oblasti u nás fungují celkem 
dobře. Jsou už natolik stabilizované, že 
si poradí i s různými výkyvy poptávky, 
které přicházejí. 

V druhé polovině loňského roku jsme 
stáli před složitým úkolem rozšířit výro-
bu kosmetické kyseliny hyaluronové, 
protože kapacita již přestávala odpoví-
dat poptávce. Během extrémně krátké-
ho období se nám podařilo tuto výrobu 
v podstatě zdvojnásobit. rozšířená linka 
navíc funguje velice dobře. Dokonce 
se ukazuje, že bude efektivnější, než 
se původně plánovalo. ne vždy se nám 
v minulosti s novými technologiemi 
takto dařilo. Dodnes se stále nepoved-
lo ideálně vyladit některé starší výrobní 
linky, proto je úspěšné rozšíření kosme-
tické výroby opravdu důležitým signá-
lem do budoucna.

zvládli jsme také rozšířit výrobu Ge-
lorenu a kreativně vyřešit problém 
s jeho skladováním. Jedná se sice 
o dočasné řešení, než se postaví zcela 
nová, finální výrobní linka Gelorenu, 
ale i tak musím vyslovit velké poděko-
vání, jak rychle a kvalitně byl problém 
vyřešen. Vážím si toho, že se lidé umí na 
danou věc správně koncentrovat, jít do 
toho a aktivně řešit všechny překážky.

Ještě jednou bych chtěl připome-
nout příběh operátora výroby, pana 
Vlastimila Daňka, který byl na začátku 
letošního roku na pracovišti během 
ojedinělé nehody na naší výrobě. pan 
Daněk správným způsobem řešil nasta-
lou situaci, přestože byl sám v přímém 
ohrožení. poradil si se vzniklým pro-
blémem s ohledem jak na své zdraví, 
tak na zabezpečení celé výrobní linky. 
před takovým jednáním musím osobně 
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smeknout a velmi si toho vážím. Věřím, 
že jeho obětavost a duchapřítomnost je 
dobrým příkladem pro všechny.

Jsem přesvědčen, že ve všech oblas-
tech našeho firemního života se něco 
událo k lepšímu. někde jsme se po-
sunuli dál, někde to tak dobře nešlo, 
a proto je těžké vybírat jednotlivé udá-
losti či zaměstnance. Jednu věc bych 
však tady zmínil, a to, že se výrazně 
zlepšila úroveň dokumentace činností 
na výzkumu díky oddělení oKVV. Věřím, 
že finanční úřad bude s naší dokumen-
tací spokojen a ukončí své „orgie“ v naší 
firmě. líbí se mi také kvalitativní posun 
v oblasti Bozp a jsem rád, že se poda-
řilo posílit tým pro správu našeho areá-
lu. nové lidi máme i v technologickém 
úseku, dobře se zapracovávají a jejich 
přínos je už vidět.

nesmím zapomenout ani na naši za-
hraniční expanzi. pobočky v německu 
a zejména v rusku jsou již reálné firmy, 
které aktivně působí na tamních trzích. 
Díky nim se nám otevírají nové mož-
nosti pro odbyt nejen surovin, ale i fi-
nálních produktů.

co nás čeká v příštím roce? zejména 
dokončíme přístavbu „háčka“, tedy no-
vou budovu v dolní části našeho areálu. 
Bude určena pro rozšíření našich labo-
ratoří, ale bude zde umístěna také nová 
linka na výrobu Gelorenu. ta by měla 

být uvedena do provozu na jaře v roce 
2021 a výroba tohoto produktu se poté 
zcela odstěhuje z horní části areálu, 
kde jsme příliš limitovaní prostorovými 
možnostmi.

Už příští rok budeme pracovat na pro-
jekci zcela nových prostor pro fermen-
tace, které budou umístěné v budově, 
která se následně začne stavět nalevo 
od rozšířené části „háčka“. s tím bude 
souviset i zásadní rozšíření energetické 
potřeby celého areálu včetně náhrad-
ního zdroje, zdroje vody a čištění od-
padních vod, destilací a tak dále.

cíle pro nejbližší období máme velké, 
jak jinak. Určitě je velkou výzvou dosa-
žení tržeb na úrovni jedné miliardy Kč, 
vždyť nám již chybí „jenom“ 150 milionů, 
cíle v oblasti výstavby i výzkumu rovněž 
nejsou malé. Když se však podívám po 
svých spolupracovnících na všech pozi-
cích, tak věřím tomu, že se nám všem 
společně podaří cíle dosáhnout. mám 
totiž pocit, že tu dnes máme lidi, kte-
rým na contipru opravdu záleží a chtějí 
k budoucnosti firmy přispět.

Děkuji všem zaměstnancům za jejich 
pracovní nasazení a snahu odvést dob-
rou práci a přispět tak k dobré kondici 
contipra. přeji Vám všem krásné vá-
noční svátky, dostatek odpočinku i dob-
rý vstup do nového roku,

Vladimír Velebný



Už je tomu 30 let.
contipro bylo založeno na přelomu 

února a března roku 1990. tehdy se 
jednalo ještě o výrobní družstvo, poz-
ději se firma rozrostla na holding a na-
konec tu máme současné contipro a.s.

Hned na začátku devadesátých let 
se contipro přestěhovalo z Ústí nad 
orlicí do areálu bývalé mlékárny 
v Dolní Dobrouči. od té doby sídlí stá-
le na stejné adrese v místní části Šejv. 
s výjimkou zahraničních obchodních 
poboček máme nyní vše „pod jednou 
střechou“.

contipro si za svou historii prošlo ce-
lou řadou zásadních událostí a zvratů, 
které firmu dovedly až do současného 
stavu.  Už od začátku firma sledovala 
cíl vyrábět biotechnologickou cestou 
kyselinu hyaluronovou. první linka na 
tuto látku byla otevřena v roce 1992. 
na konci devadesátých let se podařilo 
firmu obchodně a ekonomicky stabili-
zovat.

postupně se contipro stále hlouběji 
věnovalo výzkumu a vývoji a přidávalo 
do svého portfolia další suroviny i finál-
ní produkty. a rostlo.

protože je 30. výročí významné jubi-
leum, bude také významně oslaveno. 
Již delší dobu připravuje vedení spo-
lečnosti oslavy, které budou probíhat 
celý příští rok.

cílem oslav nebude jenom připomí-
nat úspěchy a překonané krize. mají 
především potěšit a pobavit zaměst-
nance a partnery firmy. pojďme se 
podívat na stručný přehled, co nás bě-
hem příštího roku čeká.

RepRezentační ples
V termínu 22. února 2020 se usku-

teční reprezentační ples společnos-
ti contipro v prostorách Vonwillerky 
v Žamberku.

na tento ples jsou srdečně zvá-

ni všichni zaměstnanci firmy a jejich 
partnerky a partneři. nebude se však 
jednat o klasickou firemní akci. ples 
bude pojatý velkolepěji než například 
vánoční večírky, proto potěší i obvyklé 
nadšence do plesové sezóny.

na ples bude stanovené symbolické 
vstupné. Každý návštěvník obdrží ve-
čeři a uvítací drink zdarma a vstupenky 
budou navíc slosovány v tombole, tak-
že bude velká pravděpodobnost (zhru-
ba 1:10), že si z plesu odnesete i něja-
kou opravdu hodnotnou výhru.

několik vybraných střípků z progra-
mu najdete na plakátech k plesu a ne-
budou chybět ani další překvapení.

rezervace a prodej vstupenek bude 
zahájen v průběhu ledna. Více infor-
mací o plese a koupi lístků obdrží za-
městnanci včas e-mailem.

podle nedávné ankety mezi zaměst-
nanci to vypadá, že zájem bude vel-
ký. zdá se, že se právě z plesu rýsuje 
opravdu zajímavý otvírák pro celoroční 
oslavy.

Den oteVřených DVeří pRo 
Významné hosty

na konci dubna se uskuteční Dny 
otevřených dveří pro Vip hosty. akce 
bude rozdělena hned na tři turnusy ve 
dnech 21. až 23. dubna, aby návštěvy 
jednak příliš nezasáhly obvyklý pro-
voz firmy, jednak aby naši vážení hosté 
měli dostatek prostoru se s naší firmou 
seznámit.

na tuto akci pak bude hned 24. 4. na-
vazovat tradiční Den otevřených dveří 
pro studenty vysokých škol.

KonceRt V neRatoVě
Ve dnech 9. – 10. června se uskuteční 

další Den otevřených dveří, tentokrát 
určený našim obchodním partnerům. 
součástí programu bude i koncert 
prague cello Quartet v neratovském 

stopky běží, sirény houkají, zaměst-
nanci se ukázněně evakuují. mnozí 
z nich tuší, že se nejedná o „ostrý“ 
požární poplach, když u recepce spo-
lečnosti zahlédnou pana Velebného 
v klidném rozpoložení a usměvavé ná-
ladě. Ve společnosti contipro proběhl 
ve středu 27.  listopadu cvičný požární 

zvládli jsme cvičný požární poplach 
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poplach. 
Hlavním cílem cvičení bylo ověře-

ní postupu recepce, slyšitelnosti sirén 
eps, znalost zaměstnanců postupu 
evakuace, měření celkové doby eva-
kuace a v neposlední řadě splnění le-
gislativních požadavků právního systé-
mu čr.

Díky svým pomocníkům v terénu 
(za což jim velmi děkuji) jsme přišli 
na několik nedostatků, které budeme 
postupně odstraňovat, abychom byli 
všichni lépe připravení, až nepůjde 
pouze o cvičný poplach. 

některé z nedostatků se týkají nás 
zaměstnanců, a proto mi dovolte uvést 

kostele, kam jsou srdečně zváni všichni 
zaměstnanci contipra. Koncert bude 
přístupný zdarma.

skupina prague cello Quartet má ve 
svém repertoáru nejen klasické sklad-
by, ale také filmové melodie a jazzové, 
rockové a popové hity. Jejich styl se 
vyznačuje kreativním pojetím a zá-
bavností. podle vlastních slov je jejich 
cílem bourat hranice mezi klasickou 
a populární hudbou. často vystupují 
i v zahraničí a pro náš region to bude 
jedinečná příležitost takový koncert 
navštívit.

contipRo Day
Dne 20. června 2020 se bude 

v aquaparku v Ústí nad orlicí konat 
akce s názvem contipro Day. tato 
akce přímo navazuje na tradiční ro-
dinný den contipro a dřívější sportovní 
a dětské dny. akce je určená nejen pro 
zaměstnance, ale i pro jejich rodinné 
příslušníky.

Už dnes se připravují zajímavé atrak-
ce, které budou přesahovat obvyklou 
nabídku těchto červnových akcí con-
tipra. Bude tam spousta zábavy nejen 
pro děti, ale také pro dospělé. Byla by 
proto velká škoda, kdyby akce zůstala 
přehlížena kolegy, kteří by ji považovali 
za program pouze pro děti. contipro 
Day završí také vystoupení kapely.

na akci bude zajištěno občerstvení 
zdarma. Volně přístupné budou i běž-
né atrakce aquaparku, jako například 
minigolf, pétanque, venkovní posilo-
vací stroje, boulder stěna nebo dětské 
hřiště. průběhem celého dne  nás pro-
vede známý moderátor pavel cejnar.

Den oteVřených DVeří pRo 
zaměstnance a jejich příbuzné

Vedení společnosti cítí potřebu 
umožnit zaměstnancům firmy podívat 
se do prostor, kam běžně nemají pří-

jak bude contipro v příštím 
roce slavit své 30. narozeniny



pár rad a připomínek, které musíme 
mít při evakuaci na paměti:

1. pokud slyšíte houkat sirény 
eps, neVoleJte prosím na recepci a 
urychleně se evakuujte

2. vedoucí zaměstnanci musí na 
shromaždišti podle seznamů přítom-

ných osob kontrolovat, zda se evaku-
ovali všichni podřízení

3. bezpečnou evakuaci a kont-
rolu návštěv a externích zaměstnanců 
provádí zodpovědné osoby (ty, za kte-
rými návštěva přišla)

4. nezamYKÁme za sebou kan-
celáře či jiné dveře

5. zaVÍrÁme za sebou požární 
dveře

6. neVYUŽÍVeJte VÝtaHU, eva-
kuujeme se po schodech

7. po příchodu na shromaždiště 
se neVracÍme zpět do areálu

Filip Kmošek, technik Bozp/po
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stup, a tuto možnost poskytnout i jejich 
nejbližším, aby viděli, jak to u nás vy-
padá.

tato akce pro zaměstnance se usku-
teční na podzim a dosud není detail-
ně rozpracována. Konkrétní termín 
a program tohoto otevřeného dne 
bude včas prezentován v některém 
z dalších čísel continovin.

Vánoční VečíReK 2020
V tradičním termínu se uskuteční 

také oblíbená akce, která bude mít ja-
kožto závěr celoročních oslav ještě bo-
hatší program než letošní večírek.

celoRoční KVíz
V rámci oslav neproběhnou pouze 

uvedené akce, ale bude připravený 

i doprovodný program. Hned v lednu 
odstartuje celoroční kvíz. Každý měsíc 
bude zaměstnancům položena ote-
vřená tipovací otázka tematicky spo-
jená s contiprem. Každý bude moci 
hádat správnou odpověď a vyhrát hod-
notnou cenu. V případě, že by došlo ke 
shodě v nejlepším tipu, bude se vítěz 
daného měsíce losovat. na zodpově-
zení bude vždy týden, proto by účasti 
nemělo bránit ani rozložení směn na 
výrobě. mezi cenami budou například 
vstupenky na velké koncerty a očeká-
vané sportovní akce.

noVé pRacoVní oDěVy
připravuje se nová kolekce pracov-

ních oděvů, jejíž součástí budou neje-
nom barevná trička.

VýstaVa 30 let fiRmy contipRo
aktuálně jsou v plném proudu pří-

pravy výstavy, která se bude konat bě-
hem celého příštího roku v prostorách 
vedle recepce. Vystaveny budou zají-
mavé artefakty, fotografie a dokumen-
ty, které připomenou celou historii 
contipra.

stále to však ještě není všechno, chys-
tají se i velká překvapení, a proto si po-
čkejte na další čísla continovin, kde se 
dozvíte další podrobnosti o oslavách 
blížícího se jubilea.

připravili 
blanka Doležalová 

a ondřej jireš

Reprezentační ples 
u příležitosti 30. VýRočí společnosti

factoRial! oRchestRa / big banD
maRKéta buRešoVá / šanson

známé tVáře ze staR Dance

moDeRují zoRKa  
a míRa hejDoVi

22 | 02 | 2020 
VonwilleRKa, žambeRK



do tohoto čísla přispěli: Blanka Doležalová, ondřej Jireš,
Filip Kmošek a Vladimír Velebný

continoviny 59 • prosinec 2019
vydává společnost contipro  
pro interní účely, zdarma

Vedení společnosti contipro vyhlašuje již čtvrtý roč-
ník programu podpora regionu.

Každý zaměstnanec může požádat o finanční pří-
spěvěk přímo určený pro realizaci nějaké jeho aktivi-
ty, která má pozitivní vliv na náš region a lidi, kteří tu 
žijí. Hlavní myšlenkou tohoto podpůrného programu 
je poskytnout finanční pomoc těm zaměstnancům, 
kteří se ve volném čase angažují a často zcela ne-
zištně přispívají k dění v našem okolí. někteří vedou 
kroužky pro děti a mládež, jiní organizují akce pro 
ochranu životního prostředí, další přispívají svou čin-
ností k chodu různých prospěšných spolků a sdru-
žení.

V letošním roce takto bylo například zakoupeno 
sportovní vybavení pro tJ sokol Žamberk, příspěvek 
pomohl dětskému kroužku jezdectví, malým fotbalis-
tům ze Žamberka nebo turistům pořádajícím tradiční 
pochod za zlatým klíčem rokytenky. Vysoký příspě-
věk pomohl zkvalitnit program dvěma místním festi-
valům, Jednomu světu a ejhle loutce. Další příspě-
vek připadl Velké ceně města Ústí nad orlicí v karate.

V minulém čísle continovin jsme přinesli reportáž 
z akce, během které dobrovolníci z contipra pomohli 
místním vodákům vyčistit řeku tichou orlici. contipro 
v rámci svého podpůrného programu uhradilo sou-
visející náklady. právě u tohoto projektu pak vedení 
společnosti vyjádřilo velké poděkování všem zúčast-
něným a doufá, že podobných akcí bude v dalších 
letech stále více.

pro rok 2020 bude z rozpočtu společnosti contipro 
vyčleněno na tyto zaměstnanecké projekty opět 
300 tisíc Kč.

pokud i vy chystáte nějaký projekt, nebo se již 
v současnosti angažujete v prospěšných činnostech, 
nezapomeňte o příspěvek požádat. možná vám po-
může překonat těžkosti, které přicházejí ve chvíli, kdy 
je potřeba něco koupit nebo proplatit a často není 
kde brát. contipro chce primárně podporovat pro-
jekty do 20 km od Dolní Dobrouče, které jsou zamě-
řené na vzdělávání, na práci s dětmi nebo seniory, na 
ochranu životního prostředí apod. contipro naopak 
neposkytuje příspěvky na sportovní turnaje dospě-
lých a jakékoliv investiční akce typu stavby budov.

žádost o příspěvek stačí volně formulovat a podat 
na sekretariátu Kláře burešové nejpozději do konce 
ledna roku 2020. V žádosti musí být uvedený nejen 
plánovaný účel využití příspěvku, ale také stručný 
popis projektu a jasně uvedená role, kterou v něm 
žadatel hraje. právě na angažovanost zaměstnance 
je kladen zvlášť velký důraz.

ondřej jireš

lenka štanclová,
odborná asistentka 
prodeje

eva
narodila jsem se sed-
mého září 2019 ve 
svitavské porodnici. 
moc ráda celý den 
prospím, ovšem večer 
začíná zábava. Jsem 
takový smíšek. Bráška 
Honzík mě pořád pu-
sinkuje a učí mluvit.

contimiminka

romana šínová,
odborná 
asistentka r&D richard

Jmenuji se richard 
Šín a narodil jsem se 
4. 11. v 20.02 hodin. 
U maminky v bříšku se 
mi líbilo, a proto jsem 
přišel na svět až po 
termínu. potřeboval 
jsem ještě nabrat sílu, 
protože i tak jsem vá-
žil 2740 g. teď dělám 
rodičům jen samou 
radost, ale vrtá mi 
hlavou, proč mamin-
ka tak často zívá.

martina moravcová,
Výzkumný pracovník jiří

ahoj jmenuji se Jiří 
a narodil jsem se 8. 
10. 2019 v 1:43, vážil 
jsem 3,58 kg a doma 
mi neřeknou jinak než 
Jurášek, prý aby se to 
nepletlo s tátou Jirkou. 
Jsem nejmladší ze tří 
bratrů a zatím je všech-
ny s přehled překřičím 
a přeprdím a časem 
snad i přeperu. rodiče 
jsou zatím na spánkové 
dietě a trénují trpěli-
vost, obětavost a správ-
nou logistiku.

přihlašte
svůj projekt na
podporu regionu!


