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DRUHÝ ROČNÍK CENY
CONTIPRO ZNÁ VÍTĚZE
Během července se uskutečnilo finálové kolo druhého ročníku soutěže
o nejlepší diplomovou práci pro studenty přírodovědeckých oborů. Soutěžící
jsou v Ceně Contipro rozděleni na dvě
skupiny podle toho, jestli svou diplomku
vytvořili jako stážisté ve spolupráci s našimi výzkumníky, nebo samostatně bez
přičinění kohokoliv z Contipra. Důvodem k tomuto rozdělení je především
snaha zachovat co největší férovost
a nestrannost soutěže, aby naši stážisti nebyli nepatřičně zvýhodněni oproti
ostatním.
Letošní ročník Ceny Contipro byl mírně poznamenaný celosvětovou pandemií COVID-19. Finálové kolo se pro
obě skupiny soutěžících přesunulo až
do prázdninového období, nicméně
podmínky soutěže tím nebyly nijak více
stížené.
Finálové kolo proběhlo v podobě obhajoby diplomové práce, jakou studenti musí předvést i na univerzitní půdě.
Nejprve se 21. července odehrálo finále
pro naše stážisty. První místo obsadila Eva Trejtnarová s tématem „Syntéza
a funkční in vivo screening antimikrobiálních peptidů“ a jako odměnu si

odnesla 50 tisíc Kč. Na druhém místě
skončila s neméně inspirativní diplomovou prací Andrea Exnerová a třetí
místo získala Monika Štěpánová.
Finálové kolo pro studenty, kteří
s Contiprem dosud nespolupracovali,
se odehrálo o dva dny později. Při závěrečném předávání cen generální ředitel
Vladimír Velebný zopakoval prohlášení
poroty, že všichni účastníci finálového
kola představili opravdu kvalitní výsledky výzkumné práce. Na druhou stranu
porota ve složení Martina Hermannová,
Kristýna Nešporová a Josef Chmelař
konstatovala, že nikdo ze soutěžících se
kvalitativně nevymykal natolik, aby byl
vybrán jako jasný vítěz. Proto se porota
rozhodla udělit dvě druhá a jedno třetí
místo s tím, že finanční odměna původně určená pro první a druhé místo se
rovným dílem rozdělí mezi oba nejlepší
soutěžící. Oba si proto odnesli výhru 70
tisíc Kč. Jsou jimi Jiří Doubek za práci
věnovanou kostním cementům a Zuzana Oulehlová za vývoj nanovláken pro
oblast trávicí soustavy. Na třetím místě
pak skončil Patrik Bouřa se svým vývojem biodegradabilních materiálů pro
různé aplikace.
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Jiří Doubek neskrýval své překvapení z úspěchu v Ceně Contipro: „Byla to
více méně náhoda, že jsem se dostal
k tomuto tématu, protože obor materiálových věd není u nás na Farmaceutické fakultě v Hradci Králové běžný, ale setkal jsem se s ním na pobytu
v zahraničí v rámci programu Erasmus.
Člověk si při účasti na takovéto soutěži
uvědomí, že výzkum je i na ostatních
univerzitách a fakultách na úžasné
úrovni a v průběhu prezentací jsem
měl dokonce pocit, že sem ani nezapadám, že prezentace ostatních jsou
ještě na vyšší úrovni. Jsem tedy velmi
mile překvapený, že můj výzkum porota ohodnotila až takto pozitivně.“
Zuzana Oulehlová si věřila více, protože její práce byla oceněna na podobné soutěži přímo na půdě univerzity, a dodává, že „cenná byla zejména
zkušenost prezentovat svou práci před
odborníky z praxe.“ Nabyté zkušenosti si chválí také Patrik Bouřa: „Jsem
rád, že jsem mohl přednést své téma
odborníkům na kultivaci tkání z firmy
Contipro a obdržet od nich zpětnou
vazbu. Bylo pro mě velmi poučné vidět, jak to vypadá v jedné z mála českých společností, které vedou vlastní
reálný výzkum.“
Gratulujeme všem oceněným a vzhůru za třetím ročníkem.
Ondřej Jireš
vedoucí marketingu

CONTIPRO DAY
V sobotu 27. června se uskutečnila tradiční akce pro zaměstnance, tentokrát
s novým názvem. Dříve se této akci
říkalo Rodinný den, ještě dříve Dětský
den, ale od letošního roku už jen Contipro Day, čili Den Contipra, aby bylo
na první pohled zřejmé, že je to akce
určená pro všechny zaměstnance, nikoliv pouze pro ty dětné.
Vzhledem k letošním oslavám 30 let
firmy se i tato letní akce pojala ve vět-
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ším měřítku, aby bylo opravdu na co
vzpomínat. Contipro si pronajalo celý
areál Aquaparku v Ústí nad Orlicí, kde
se kromě bazénů a tobogánů nachází
i celá spousta dalších atrakcí a kam ještě přibyly další jen pro tuto příležitost.
Zaměstnanci mohli atrakce navštěvovat volně, nebo v rámci týmového turnaje. V něm zvítězil tým Prašiví kojoti ve
složení Lucie Horáčková, Jaroslav Pavlík, Tomáš Bobula a Matouš Jakubec.

Odnesli si krásnou výhru v podobě
předplacených karet do sportovního
areálu na Dolní Moravě. Celým Dnem
nás provázel populární moderátor Pavel Cejnar, děti se dočkaly veselého
divadelního představení a večer roztančila návštěvníky kapela Uši.
Letos nás čekají nejen další tradiční
akce pro zaměstnance, ale také události mimořádné. Contipro Day si ale
budeme připomínat ještě dlouho. -oj-
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CONTIPRO PŘEDSTAVILO NOVÉ
SUROVINY ALTERNATIVNÍ CESTOU
V letošním roce poznamenala celý
svět pandemie Coronaviru. Tato situace měla za následek též přesunutí termínu hlavní kosmetické výstavy
In-cosmetics Global, které se tým surovin účastní za účelem představit
nové suroviny pro daný rok. Výstavě
byl stanoven nový termín na začátku
října 2020, nicméně vzhledem k tomu,
že se letošní ročník koná ve španělské
Barceloně, není jisté, zda se výstava
konat bude.
Překážky jsou tu ale od toho, aby se
překonávaly, a proto jsme se rozhodly
představit suroviny alternativní cestou
– formou webináře. Zvolily jsme živé
vysílání na YouTube, jelikož je tato plat-forma celosvětově oblíbená, a chtěly
jsme v zákaznících udržet pocit, že jsou
tu s námi (mohli nám v reálném čase
klást otázky formou chatu). Protože si
Contipro zakládá na tom, aby kvalitně
informovalo o nových surovinách také

své dlouholeté zahraniční distributory, připravily jsme pro ně samostatné
technické webináře, ve kterých jim Iva
Dolečková a Paulina Orzol komplexně
představily nové suroviny a zodpověděly dotazy.
Pro zákazníky byla připravena forma kratší, přesto však rozšířená o informace o naší společnosti, protože
jsme očekávaly účast nových zákazníků, kteří Contipro ještě neznají, nebo
o něm pouze slyšeli v souvislosti s kyselinou hyaluronovou. Ač nejsme školené YouTuberky a nepovažujeme se
za influencery, máme již teď 16 registrovaných sledujících a cca 360 shlédnutí webinářů, což považuji za úspěch.
KTERÉ SUROVINY PŘEDSTAVUJEME?
Oddělení kosmetiky si pro letošní rok
připravilo pro zákazníky velmi žádanou
surovinu. Jedná se o derivát kyseliny
hyaluronové – HyRetin. Již z názvu je

patrné, že modifikace proběhla tentokrát pomocí kyseliny retinové, která
má silný účinek v péči o „problematickou pleť“ se sklony k akné. Samotná kyselina retinová je ale pro použití
v kosmetice zakázána a její deriváty,
kte-ré si účinek ponechávají, pleť vysušují, dráždí a špatně penetrují do pleti.
Spojením s nízkomolekulární kyselinou hyaluronovou zajistíme dobrou
penetraci do pleti a zároveň se daří výborně potlačit negativní projevy.
Druhý produkt vznikl v návaznosti na
testy našich surovin na anti-pollution
efekt. V loňském roce byla provedena
rozsáhlá ex-vivo studie, ze které vyply-nulo, že většina našich surovin chrání
pokožku před škodlivými vlivy prostředí, a proto jsme vybrali nevhodnější
kan-didáty a připravili premix jménem
Po-lluProtect, který zákazník pouze
zředí ve vodě a přidá do formulace
(krém, sérum, lotion).
Chtěla bych tímto poděkovat Ivě Dolečkové a Paulině Orzol za prezentování surovin touto netradiční formou
a Jakubu Kožnarovi za otevření nové
cesty komunikace se zákazníky pomocí platformy YouTube. Dle odezvy
ze strany zákazníků a převážně distributorů byla tato forma zvolena vhodně a určitě budeme přemýšlet o jejím
zachování v rámci předávání nových
informací.
Pokud máte i vy zájem podívat se na
zákaznický webinář, najdete nás na kanále YouTube - Contipro Sales (v anglickém jazyce).
Zuzana Jeníková
specialista prodeje surovin

POZVÁNKA

Den otevřených dveří pro zaměstnance

18. - 19. září 2020
Pokud nás nepostihnou nová opatření v souvislosti s COVID-19, uskuteční se ve dnech 18. a 19. září dny otevřených
dveří pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky. Pokud
máte chuť podívat se do jiných provozů, zejména na výrobě nebo výzkumu, a zajímají vás informace o firmě, ve které pracujete, nezapoměňte si ve svém kalendáři tyto dny
vyhradit. Budete s sebou moci vzít svoje nejbližší, aby i oni
měli šanci nahlédnout, co se skrývá za branami Contipra.
Způsob přihlašování bude včas oznámen e-mailem. Ne-

nechte si tuto příležitost ujít, protože dny otevřených dveří
pro veřejnost u nás nejsou obvyklé, protože jako farmaceutická firma musíme mít přísnější režim pro návštěvy zvenčí.
Během září se ještě uskuteční den otevřených dveří pro VIP
partnery Contipra a první z podzimních seminářů pro sestry
a lékaře. Na listopad je také plánována již tradiční událost
Noc vědců, která každoročně představuje náš výzkum předem přihlášeným nadšencům do přírodních věd. Tak snad se
nám tyto plány podaří i přes COVID-19 uskutečnit.
POZVÁNKA
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PROBĚHLA DALŠÍ DVĚ KOLA
FIREMNÍHO KVÍZU
Letošní kvíz pro zaměstnance, který se
koná jako jedna z mnoha akcí ke 30.
výročí založení firmy Contipro, se právě přehoupl do své druhé poloviny. Co
přineslo červnové a červencové kolo?
Obě otázky byly shodně směřovány
do prvních dnů Contipra, konkrétně
do února 1990, kdy byl podán návrh
na zapsání nového výrobního družstva s dodnes známým názvem. Tehdy,
nedlouho po Sametové revoluci, ještě
neexistovala legislativa pro zakládání
soukromých firem, proto se později
výrobní družstvo přeregistrovalo a pak
ještě několikrát změnilo svůj právní
statut, ale od samotného začátku až do
dneška je to pořád Contipro, aktuálně
s dovětkem akciová společnost.
ČERVEN
Do dnešních dnů se zachovala zakládací listina, která obsahuje zápis
z ustavující schůze výše zmíněného
výrobního družstva. Otázkou kvízu
v měsíci červnu bylo, kolik bodů progra-mu měla právě tato schůze. Tipovalo celkem 108 soutěžících a většina
se správně trefovala mezi 10 a 20 bodů.
Správnou odpovědí bylo 11 a tiplo ji šest
soutěžících. Podle pravidel proto muselo přijít na řadu losování, o jehož
průběh se společnými silami postarali
zástupci právního oddělení, marketin-

gu a sekretariátu. Štěstí se usmálo na
Janu Netušilovou, odbornou asistentku
výzkumu ze skupiny pro mikrovlákna
a staplová vlákna. Jako výhru obdržela voucher na program Chovatelem
v ZOO, což je oblíbená poznávací aktivita
pro všechny milovníky přírody. V krásné
ZOO Lešná ve Zlíně, které pravidelně
vyhrává ankety o nejlepší české ZOO,
se na jeden den můžete stát jedním
z chovatelů, kteří se o zvířata starají.
Ale nebojte, nenechají vás jenom kydat
u slonů. :D Jana Netušilová se svěřila,
že si výhru rozhodně užije sama.
ČERVENEC
V červenci směřovala otázka opět
k zakládací listině Contipra. Tentokrát
zněla takto: „Jaká byla celková hodnota kolků na žádosti o ověření podpisu
za účelem registrace nového výrobního družstva Contipro?“ Svůj tip na intranetu vyplnilo celkem 97 soutěžících
a jejich tipy se tentokrát lišily dost dramaticky. Nejnižší tip byl 6 Kčs, zatímco několik tipů směřovalo vysoko nad
100 tisíc Kčs. Většina soutěžících mířila
někam k nižším stovkám. Nicméně ten
nejnižší tip nebyl vůbec daleko. Otázka zněla na celkovou hodnotu kolků
k ověření podpisů na zakládací listině,
tedy na úkon, který v současné době
stojí na poště 30 Kč. Tenkrát stálo ově-

ření dvou podpisů na listině celkem
20 Kčs a do tohoto čísla se přesně trefila jedna soutěžící, Tereza Foglová, odborná pracovnice výzkumu ze skupiny
Farmakokinetika. Opět se tedy radoval
jeden ze zástupců výzkumu a vývoje,
kteří ovládli všech sedm dosavadních
kol kvízu. Ostatní oddělení by se měla
začít snažit!
Tereza Foglová převzala výhru
v podobě prodlouženého zářijového
víkendu v pětihvězdičkovém hotelu
v centru Budapešti. Doufejme, že tento
lákavý výlet nebude poznamenán COVIDem, ale kdyby se tak přece jenom
stalo, Contipro výherkyni zajistí náhradní řešení ve stejné hodnotě přesahující 15 tisíc Kč. V srpnu se bude soutěžit sice o výhru s nižší hodnotou, ale
na voucher ve výši 5000 Kč do špičkové restaurace Mlýnec se už jistě sbíhají
sliny nejednomu z nás.
Gratulujeme oběma novým vítězkám kvízu a přejeme, aby si výhru
užily, co nejlépe to půjde.
Ondřej Jireš
vedoucí marketingu
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MLADÝ
VÝZKUMNÍK

Nový vzdělávací program Mladý výzkumník konečně startuje. O programu pro mladé a úspěšné talenty jsme
uvažovali v Contipru již delší dobu.
Stejně jako ovoce ale musejí i myšlenky a nápady nějakou dobu zrát, aby
následná sklizeň byla o to lepší. Nyní
program Mladý výzkumník konečně
získal reálné obrysy.
Cílem programu je vytvořit atraktivní
podmínky pro nadějné absolventy tak,
aby se jejich kariéra mohla rozběhnout
co nejhladčeji a nejrychleji. Účastníci
tohoto programu budou jednak vybíráni z řad soutěžících o nejlepší diplomovou práci, kterou Contipro pořádalo letos již druhým rokem, a jednak
mohou být nominováni z přijatých
absolventů během jejich prvních šesti
měsíců v Contipru.
Program je nastaven jako tříletý. Během něho by měl být absolvent schopen se vypracovat na výzkumného či
vývojového pracovníka II. K tomu, aby
se tak stalo, bude kromě vlastního úsilí
a píle (které jsou samozřejmě klíčové)
dostávat podporu v podobě vědeckého
kouče a mentora, se kterým se bude
pravidelně setkávat, dále příspěvek
na výuku anglického jazyka, 1x ročně
možnost vyjet na zahraniční evropské
sympozium (v prvním roce i bez aktivní
účasti) a finanční příspěvek související
s programem Mladý výzkumník. S pomocí svého mentora si rovněž připraví
vlastní rozvojový plán, který může kromě jiného obsahovat i stáže na jiných
pracovištích, vč. zahraničních.
Věříme, že program naláká mladé
výzkumné talenty s opravdovým zájmem o vědu.
Vladimír Velebný
generální ředitel
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JAK SE DAŘÍ
VAŠÍKOVI
Vašík se se svou velmi těžkou nemocí pere statečně a s úsměvem, který
nám rodičům dodává spoustu energie, kterou následně můžeme čerpat, když se Vašíkův zdravotní stav
zase zhorší. A že se zhorší, je jisté.
Jeho zdravotní stav a tím i náročnost péče o něj se dá přirovnat
k bláznivé jízdě na velké horské
dráze. Jeden den je Vašík naprosto
spokojený, hravý, veselý, „zlobivý“
s úsměvem od ucha k uchu. Druhý
den je naopak úplně apatický, neustále jen brečí nebo spí.
Během dnešních dní Vašíka trápí především boláky v puse, hrtanu
nebo jícnu, proto nechce jíst, ani pít.
Často dochází k poškození oční rohovky, kterou si poraní při promnutí
oka, když je mrzutý a rozespalý. Také
dochází ke zhoršení ostatních ran,
ale nejvíce je to patrné na nožičkách, na kterých má neustále otevřené, kontaminované nehojící se
rány. To jsou chvíle, kdy si přejeme,
aby byl Vašík zase „zlobivý“, a doufáme, že nepříznivé období bude
rychle a na dlouho pryč. Suma sumárum se máme fajn, i když je to
občas náročné. :)
Nyní se všichni těšíme na nový domov, který pro nás, ale hlavně pro
Vašíka bude představovat lepší zázemí a podmínky pro život. Vašík tam
bude mít klimatizaci, aby jeho kůže
zbytečně netrpěla během parných
letních dnů, čističku vzduchu nebo

měkčené podlahy, ale hlavně tam
bude mít prostor na hraní a dovádění. Všechny práce, které jsou
pod Vašíkovým drobnohledem, postupují podle plánu, takže bychom
se mohli brzy stěhovat.
Doufáme, že se brzy uklidní i situace kolem COVID-19, aby Vašík
mohl příští rok vycestovat na přímořský ozdravný pobyt, protože
přímořské klima lidem s tímto onemocněním velice prospívá. Nebo
aby se třeba mohl zúčastnit klinické
studie léčby tohoto zatím nevyléčitelného onemocnění.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem za podporu, nejen finanční. Mezi vámi, mými kolegy,
se podařilo vybrat neuvěřitelných
178 434 Kč! Tyto peníze budou v budoucnu využity pro potřeby Vašíka,
protože s přibývajícím věkem bude
potřeba víc a víc zdravotnického
materiálu a pomůcek.
Chtěl bych velice poděkovat vedení společnosti Contipro, které
tuto částku ještě lehce navýšilo
a navíc přidalo slíbených 80 tisíc Kč
z programu na rozvoj regionu, a tak
Vašíkovi zaslalo částku 260 434 Kč!
Celkový příspěvek od „CONTIPRÁKŮ“ tedy činí již téměř 450 tisíc Kč.
Mockrát bych vám všem chtěl poděkovat jménem celé rodiny včetně Vašíka.
DÍKY MOC!
Jiří Štěpán
vývojový pracovník OPP

PROČ BUDE 29. ZÁŘÍ NAŘÍZENÁ
DOVOLENÁ?
Určitě jste zaregistrovali, že na konci
září letošního roku je nařízená dovolená. Důvodem této manažerské kratochvíle je to, že v době od pátku 25. 9.
od 16:00 do úterý 29. 9. do 17:00 bude
celý areál firmy Contipro odpojen od
elektrické energie. Vím, že pro mnohé
z nás to je situace krajně nepříjemná.
To jako nebudu moci jít v sobotu do
práce? Vždyť v pondělí, to je ten zářijový svátek, to jsem si tu chtěl dodělat
všechny resty, to jako nic nebude fungovat? Odpověď je, že opravdu nepůjde elektřina a opravdu nebude nic
fungovat, vše bude vypnuté. Proto prosím, nepokoušejte se do areálu dostat,
ostatně – turniket vás stejně nepustí.
Pro dokreslení situace a zklidnění čtenářů Continovin budou v této době
v areálu firmy tři provizorní dieselové
náhradní zdroje elektrické energie. Na
tyto zdroje budou přepojena všechna
zařízení, která musí být v nepřetržitém
provozu. Jooo! Kávovary! Ne, nebudou to vyvíječe kancelářského benzinu, ale jde o podobně důležitá zařízení
pro chod firmy – např. chlazené skla-

dy, stabilitní skříně, čistírny odpadních
vod nebo IT systémy.
Tak dobře, už je trochu jasné, co se
bude dít. Ale proč? Příčina celého cvičení s vypnutím elektřiny a nařízenou
dovolenou je to, že je nutné rozšířit výkon stávajícího náhradního zdroje, vybudovat další akumulátorový záskokový zdroj (UPS) a provést nutné úpravy
v elektrorozvodnách. Práce není možné dělat za běžného provozu, všechny
rozvodny je nutno odpojit od elektrické energie. Po realizaci této akce
bude možné využívat celý rezervovaný
příkon dodávky energie z přenosové
sítě a bude možné také připojit novou
budovu. Pokud se to pokusím krátce
shrnout, tak cílem akce je zajištění nepřetržité dodávky elektrické energie
ve výši nutné pro budoucí chod firmy.
Pro ty z vás, kteří máte rádi konkrétní čísla, ještě uvedu, že v současné
době odebírá Contipro průměrně cca
750 kW, přičemž celkový rezervovaný
příkon je 1900 kW. Nové dieselagregáty budou mít výkon 2x 710 kVA a nově
budovaná UPS 600 kVA. Celkové in-

vestiční náklady na tuto akci se pohybují okolo 13 mil. Kč. Celou akci osobně řídí a dozoruje Radek Rúbal, který je
zároveň i hlavním architektem celého
technického řešení.
Jakub Kožnar
vedoucí IT

DOCHÁZKOVÉ TERMINÁLY
Docházkové
terminály
dosluhují
a budou ve velmi blízké budoucnosti nahrazeny novými zařízeními. Nové
terminály budou konstrukčně podobného typu jako terminál v hypermoderní budově S. Jedná se o dotykový
displej se čtečkou zaměstnaneckých
karet. Terminál má kromě zaznamenání příchodu, odchodu a dalších
docházkových přerušení také další

funkce, dokáže zobrazit vaši docházku, plánované směny nebo seznam
přítomných osob v areálu. Víme o tom,
že současné terminály v některých
případech nenačítají vaše karty, nebo
nezaznamenají váš příchod či odchod.
Tyto chyby jsou způsobeny dosažením
technických limitů těchto zařízení. Výměnou terminálů tak dojde k odstranění těchto poruch.
Jakub Kožnar

AKTUÁLNÍ OPATŘENÍ KE COVID-19
Protože se v Česku vrací pandemie
COVID-19 znovu do hry, musí reagovat na nastalou situaci také Contipro.
Vedení společnosti proto vydalo nová
opatření, která mají zamezit šíření
nemoci přímo ve firmě. Doposud byl
pouze jeden pracovník testován pozitivně, ale až v době, kdy byl doma
v karanténě. Jeho stav není vážný a
přejeme mu rychlé uzdravení. Současná opatření proto můžeme považovat
čistě za preventivní záležitost.

Nový režim nastává v rámci stravování v jídelně. Doba do 11:15 je v jídelně
vyhrazena pouze pro pracovníky KAL,
pracovníci výroby se stravují přímo na
svém pracovišti, kam je jim jídlo z jídelny doručováno, a ostatní pracovníci se
chodí stravovat do jídelny po 11:15.
Nejvíce opatření se týká návštěv. Pokud se nejedná o nutné servisní zákroky, nesmí se návštěvy pohybovat mimo
recepci a Přípravnu lektora. Také na
recepci obdrží roušku, kterou si mo-

hou sundat pouze po vzájemné domluvě při jednání v Přípravně lektora.
Tato místnost bude po každé návštěvě
desinfikována.
Zároveň byly opět zavedeny služby
na desinfekci dveřních klik, kuchyněk,
jídelny a dalších míst, kde se mohou
potkávat pracovníci z různých oddělení. Dále platí omezení služebních cest,
zejména těch zahraničních. Vedení
společnosti děkuje všem, že nastavená
pravidla respektují. -oj-
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NOVÁ CONTIMÓDA
Co určuje aktuální módní trendy v Contipru? Jednoznačně nové
pracovní oblečení! Už od jara se fasují barevná trička z nové kolekce navržené našimi zaměstnanci a aktuálně se začnou rozdávat také nové stejnokroje pro pracovníky výroby.

ÚŘEDNÍ HODINY NA PERSONÁLNÍM A ÚČTÁRNĚ
Některá oddělení ve firmě slouží pro nás, zaměstnance. Často chodíme především na personální oddělení a do účtárny.
Pracovníci těchto oddělení také potřebují mít klid na svou práci, proto od 1. září dojde ke stanovení „úředních hodin“.

Po – Čt v 8:00 – 9:00 a 13:00 – 14:00
Zároveň zůstává možnost sjednat si schůzku přes kalendář i mimo tyto hodiny.
Respektujte tato pravidla, hodně tím ulehčíte kolegům práci.
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