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NOVÝ GELOREN ACTIVE
PŘICHÁZÍ S VELKÝM OČEKÁVÁNÍM
Po několika měsících intenzivních
příprav byla během listopadu spuštěna
výroba nového želatinového Gelorenu
pro lidi s názvem Geloren Active.
Nový produkt je podobný Gelorenu
HA, který si oblíbilo velké množství
lidských strávníků, přestože se jedná
o „veterinární dietetický přípravek“
(předtím dokonce jen „krmivo“) a je
určený pro koně.
Zákazníci již dlouho poptávali variantu
pro lidi, ale zde jsme se potýkali
s legislativou. Případnou lidskou
variantu Gelorenu HA totiž bylo nutné
upravit, aby neobsahovala stabilizátor
sorban draselný, který se sice používá
v potravinách, ale nikoliv v doplňcích
stravy. Letos se podařilo tuto překážku
překonat, sorban byl nahrazen jinými
látkami a Geloren Active vstoupil pod
vedením Vlasty Hrobaře z Poloprovozu
do finální fáze vývoje, která se podařila
uskutečnit ve velice krátkém čase.
VÝROBA PROCHÁZÍ OPTIMALIZACÍ
Samozřejmě, každý nový produkt má
nějaké své „dětské nemoci“. I když se
poloprovoz a výroba snaží o maximum,

je nutné dále intenzivně pracovat na
úpravě výrobních procesů, aby se
kapacita výroby zvýšila na potřebnou
úroveň a zároveň poklesly náklady.
Výroba tohoto nového produktu tak
projde během příštího roku ještě řadou
zásadních vylepšení, která nejsou
pouze ve stádiu plánování, ale už
nyní se realizují. Do budoucna se pak
plánuje celá nová velkokapacitní linka,
která posune výrobu všech našich
želatinových produktů na úplně novou
úroveň.
ODEZVA OD ZÁKAZNÍKŮ JE SILNÁ
Geloren Active je tady teprve „pár dní“
a už stihnul vzbudit velký ohlas. Začal
se hned dobře prodávat a je zjevné, že
o něj bude trvalý zájem zákazníků. Na
rozdíl od Gelorenu HA je k dispozici
v sáčcích s dávkou na jeden měsíc,
příchuť je pomerančová, „bonbony“
mají lepší tvar a produkt si zachovává
stejnou cenovou hladinu jako verze pro
zvířata. Contipro přichází přesně s tím,
po čem zákazníci dlouho volali.
Zároveň s uvedením produktu na
trh byl spuštěn náš vlastní e-shop,

kde zatím lidský Geloren prodáváme
exkluzivně. Najdete ho na adrese
contiproshop.cz. Pokud Geloren Active
najdete v jiném e-shopu, znamená to,
že si jej jeho provozovatel koupil nejdříve
na našem e-shopu. Obchodní oddělení
totiž plánuje rozvoj distribučních
a prodejních sítí až v příštím roce,
stejně jako prodej zaměstnancům za
zvýhodněnou cenu.
Držte novému produktu palce.
Geloren Active může být vítěz už od
prvních metrů dostihu.
Ondřej Jireš
vedoucí marketingu

Kulturní vložku obstaral Prague Cello Quartet.

Hosté si mohli na prohlídce našich laboratoří leccos osahat.

Zejména naše nanomateriály budily pozornost návštěvníků.

Představili jsme také první nanofarmaceutickou výrobní linku na světě.

CONTIPRO OSLAVILO 30 LET
SE SVÝMI VÁŽENÝMI HOSTY
V polovině září proběhl Den otevřených
dveří pro VIP hosty. Akce byla posunuta z jara na září kvůli opatřením proti
COVID-19, ale většina pozvaných hostů naštěstí mohla dorazit i v náhradním
termínu. Návštěvníky jsme uvítali v prostorách recepce, kde měl proslov ge-

nerální ředitel Vladimír Velebný a kde
se odehrála kulturní vložka. Následně
se hosté s průvodci rozešli v malých
skupinách po areálu firmy, kde jim kolegové z výzkumu a vývoje představili
projekty, na kterých pracují. Na závěr se
konal raut na louce za areálem firmy,

kde Contipro poprvé představilo horkovzdušný balón se svým logem, který
bude na upomínku 30 let firmy křižovat
nebe nad naším regionem. Podle ohlasů návštěvníků se akce velmi vydařila.
Ondřej Jireš
vedoucí marketingu

Tentokrát jsme mohli výrobu kyseliny hyaluronové
představit jen v laboratoři.
Mezi prvními dorazil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Brzy se k němu připojili i další ctění hosté, například senátor Petr Šilar
nebo starosta Letohradu Petr Fiala.

Moderátor Ondřej Pokorný uvedl Vladimíra Velebného, aby pronesl krátkou řeč.
Překvapivě nemluvil o tom, čeho Contipro za 30 let dosáhlo, ale čeho teprve chce
dosáhnout.

Mezi hosty byla také senátorka Miluše Horská a náměstek hejtmana
Pardubického kraje Roman Línek.
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Catering od Ježka byl prvotřídní.

A tady je naše radost v podobě horkovzdušného balónu s naším logem, který bude
následující roky brázdit orlický region díky firmě HaBalon!

Párty stan na zadním parkovišti přinesl i díky dobrému počasí uvolněnou atmosféru.

Alespoň krátký vzlet v balónu si vyzkoušel asi každý host akce.
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PROBĚHLA DALŠÍ TŘI KOLA
KVÍZU O CENY PRO ZAMĚSTNANCE
Kvíz k 30 letům Contipra je v plném
proudu. Pojďme se podívat, jak jsme
správně i nesprávně tipovali a kdo si
odnesl nějakou tu pěknou výhru.

dělaná. Obdržel voucher na 5000 Kč
do luxusní restaurace Mlýnec v Praze.
Věříme, že si gurmánský zážitek hezky
užil!

SRPEN
V srpnu se téma tipovačky zaměřilo
na generálního ředitele Vladimíra Velebného, když otázka zněla, v jakém
věku „udělal své první krůčky“. Protože ve firmě nemáme jediného zaměstnance, kdo by to mohl pamatovat,
nezbývalo než střílet od boku. U dětí
se zpravidla uvádí 10 - 12 měsíců jako
běžný věk, kdy se staví na nohy. Tato
životní událost je ale velmi individuální
a podle zpráv od rodiny byla správná
odpověď na otázku číslo 7. Pan ředitel zjevně neměl důvod na něco čekat
a vrhnul se do akce rovnýma nohama,
hned jak ho to poprvé napadlo.
Odpověď si správně tipnuli dva soutěžící z celkových 136. Rozhodovalo
tedy losování, kdy něžná ručka Natálie ze sekretariátu vylosovala jméno
šťastlivce Pavla Skalického ze Skupiny
pro speciální stroje. Vítěz si svou výhru
velice pochvaloval, že je pro něho jako

ZÁŘÍ
Také v září se výkonná ředitelka Zuzana Bubnová, která otázky vybírá, zaměřila na život Vladimíra Velebného.
Tentokrát otázka zněla, ve kterém oboru obdržel výuční list. Svoje štěstí zkusilo 116 soutěžících a řada z nich považovala otázku za chyták, tedy že vyučen
nebyl. Jiné pokusy hádaly třeba opraváře traktorů, kameníka nebo hrobníka. Správná odpověď byla pouze jedna,
a to obráběč kovů. Nutno říci, že mnozí
další soutěžící mířili velice blízko, když
uváděli soustružníka, zámečníka nebo
nástrojaře, ale skutečně správnou odpověď trefila pouze Andrea Exnerová
z Fyziologie buňky. Odnesla si krásnou
a na kilogramy bohatou výhru v podobě automatického kávovaru De’Longhi. Tak ať skvěle slouží co nejdéle!
ŘÍJEN
V říjnu svoje štěstí zkoušelo o pozná-

ní méně soutěžících, pouze 83. Otázka mířila na testy angličtiny, které se
v Contipru dlouhodobě skládají. Konkrétně otázka zněla, jakého průměrného výsledku dosáhli zaměstnanci
v FCE testech v prosinci roku 2003.
Naprostá většina všech tipů směřovala někam k 70 % a našlo se i spousta
odvážlivců suverénně mířících nad
90 %. Správná odpověď však byla
45 %. Testováno tehdy bylo celkem
18 zaměstnanců.
Nejblíže se správné odpovědi přiblížila Martina Hermannová z Farmakokinetiky se 44,29 procenty. Jednalo
se o třetí nejnižší tip, což jednoznačně vypovídá o nemístném optimismu
většiny hlasujících. Vítězka si odnesla 2 vstupenky na oblíbené Gladiator
Games, freestyle motokrosovou akci
v O2 Aréně v Praze, která bývá pravidelně vyprodána. Velký zájem o akci
jistě bude také tentokrát, i když kvůli pandemii došlo k posunu termínu
o rok. Aspoň si vítězka bude moci déle
vychutnávat dobrý pocit z vítězství.
Gratuluji vítězům a hodně štěstí
všem v posledních kolech kvízu! -oj-

JAK JSME LETOS
ČISTILI TICHOU ORLICI
Poslední sobotu před začátkem říjnového nouzového stavu jsme se po obědě dostavili k soutoku Orlice a Třebovky. Jako zaměstnanci firmy Contipro
jsme se totiž rozhodli zapojit do čištění
Tiché Orlice, které pravidelně pořádají
ústečtí vodáci a náš zaměstnavatel tuto
akci finančně podporuje.
Musím říct, že jsme si mezi asi padesáti vodáky všeho věku připadali trochu nepatřičně, když jsme si nebyli jistí,
jestli vůbec s půjčenou kánoí zvládneme do cílového Brandýsa doplout. Brzy
se ale ukázalo, že loď řídit víceméně
zvládáme, a tak plujeme jako ostatní –

Vojtěch Mikuláš,
odborný asistent KŘJ

DAROVAT KREV
JE SPRÁVNÁ VOLBA
„Po každém odběru se cítím velmi
uvolněně a těší mě pocit, že mohu
tímto způsobem pomáhat těm, kteří to potřebují,“ říká náš kolega
z výroby Zdeněk Müller. Právě v této
bohulibé aktivitě dosáhl zásadního milníku, když věnoval svou krev více než
200 krát. Fotografie byla pořízena konkrétně při 202. odběru krve. Zdeněk
Müller své dárcovství zahájil těsně po
vysoké škole během základní vojenské
služby. Dlouhou dobu chodil darovat
pouze krev, ale před asi sedmi lety ho
na odběrném místě požádali, zda by
daroval krevní plasmu. Má totiž krevní
skupinu AB, jejíž plazma je univerzální podobně jako u skupiny 0. V Contipru je více pravidelných dárců krve
a všichni si zaslouží velké poděkování,
že tímto způsobem pomáhají našemu
zdravotnictví. Zdeněk Müller je už delší dobu držitelem Zlatého kříže 1. třídy
za 160 odběrů. Toto ocenění získalo
v České republice již 4143 dárců. Přesto
je však darované krve stále nedostatek. V současnosti zdravotníci poptávají
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od břehu k břehu, od keře ke keři
a do pytle sbíráme všechno, co
v řece nemá co dělat.
V silnějším proudu to není zadarmo, ale asi máme i štěstí a na
rozdíl od jiných posádek se obejdeme bez koupání. V Klopotech
zastavujeme na pauzu na svačinu, pivo a vyložení plných pytlů.
A pádluje se dál! Do večera ještě
splouváme tři menší jezy, sbíráme
další a další odpadky a nakonec
přistáváme v Brandýse na zámku.
Tam už na nás čeká pečený beran,
buřty a další občerstvení.
Počasí vyšlo, nálada byla výborná
a řeka je o hodně čistší. Zkrátka
dosti vydařené odpoledne. Za šest
hodin jsme nasbírali asi 1000 kg
odpadu. Jestli je to dobře, nebo
špatně, ať posoudí každý sám...
Děkuji všem spolučističům, organizátorům, a také Contipru za
podporu téhle akce.

také plasmu od lidí, kteří se úspěšně vyléčili z onemocnění covid-19.
Nicméně je nutné poznamenat,
že žádná krev není méněcená
a každý darovaný mililitr velmi pomůže. -oj-

ON-LINE
NOC
VĚDCŮ

Je to zvláštní rok, kdy se i ty nejméně
pravděpodobné akce překlápějí do
on-line prostředí, protože to prostě jinak nejde.
Noc vědců je oblíbená populárně-vědecká akce, která se koná každý
rok na podzim a my máme tu čest ji
hostit u nás v Dolní Dobrouči. Jsme tak
jedinou soukromou výrobní firmou,
která toto privilegium může hrdě nosit, jinak je Noc vědců doménou univerzit, planetárií a vědeckých center.
Jejím posláním je dopřát zájemcům,
aby si mohli na vlastní kůži sáhnout
na opravdovou vědu. Jenže jak tohle
zprostředkovat on-line?
Zážitek sice nikdy nemůže být dokonalý, ale přesto to šlo. Letos se Noc
vědců odehrála pomocí předtočených
videí i on-line streamů a ani my jsme
nemohli chybět se svými příspěvky. Na
webu Noci vědců si i nyní můžete pustit
videa, která připravili naši výzkumníci
a vývojáři. Najdete zde komentovanou ukázku výroby nanovláken, video
o našich nanotechnologiích, experiment se síťováním polymerů, prezentaci 3D biotisku, komentovanou prohlídku našich laboratoří i závěrečný
vědomostní kvíz.
I když letos Noc vědců přišla o svůj
jedinečný osobní rozměr, i tak si
návštěvníci odnesli hromadu zážitků.
Je skvělé, že se máme čím prezentovat
a umíme zaujmout. V Contipru má
věda své trvalé místo. -oj-
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CONTIMIMINKA
Letos jsme ta miminka poněkud zanedbávali, ale naštěstí
jen v Continovinách, kam se tato rubrika vrací po roce.
Sešlo se nám ale pár miminek, kterými se naši zaměstnanci mohou letos pochlubit, tak hurá na to!

COVID A ZASE COVID:
SOUHRN AKTUÁLNÍCH OPATŘENÍ
Ondřej Jireš
PR manažer

Na slovo COVID již začíná být mnoho
z nás alergických. Bohužel už asi nikdy
z našich životů úplně nezmizí. Doufejme tedy, že alespoň sousloví Proticovidová opatření nás nebude našimi životy provázet déle než příští rok.
Zde tedy přinášíme souhrn toho, co
nás ve firmě v souvislosti s pandemií
COVID-19 čeká po Novém roce:

Václav
Nejdřív se mi na tenhle svět moc nechtělo. Přišlo mi, že
se z něj ozývá jenom štěkání a dětský křik. Pak jsem se
ale 18. srpna rozhodl, že už to takhle dál nejde a chci na
světlo co nejdřív. Měli jste vidět rodiče, jak kmitali! Od té
doby jim ale dávám trochu oraz, všechno se dá přece
řešit v klídku.

Klára Šlesingrová

Helena Holzbauerová

Odborný pracovník R&D

Laborantka R&D, fermentace

Jindra
Ahoj, jmenuji se Jindra a často slýchám i Jindříšku. Narodil jsem se už 11. března 2020 a žádný drobeček jsem
nebyl. Po příjezdu z porodnice na mě doma čekala sestřička Tonička a taťka Honza. Mám se dobře a rostu jako
z vody. Nebo z mléka? Mamka říká, že jsem pohodové
dítě a rád ukazuji své dva nové zuby ostatním. Zkouším
ten nejlepší úsměv!

Richard
Narodil jsem se 26. září 2020 v 15:01. Můj rychlý příchod
na svět překvapil nejen mamku s taťkou, kteří málem
nestihli dojet do porodnice, ale i všechny ostatní. Jsem
velmi hodný a rodičům dělám jenom samou radost. Nejraději mám procházky po zahradě, kde se mi moc dobře
spinká.

Ludmila Grusová

Barbora Fryčová

Vývojový pracovník OPP

|∞ V pondělí 4. 1. 2021 bude zablokován turniket a veškerý vstup do firmy
bude možný pouze průchodem přes
recepci.
|∞ Ještě před Vánoci dostane každý
zaměstnanec termín antigenního testu (budou probíhat od pondělí 4. 1. do
středy 6. 1.) bez negativního testu nebude nikdo do areálu vpuštěn. Na den
testu si prosím rozplánujte pružnou
pracovní dobu tak, že budete začínat
až po absolvování testu. Bohužel není
v našich silách (resp. silách našich obětavých kolegyň, které testování provádějí), abychom byli všichni otestovaní
hned první den. Z tohoto důvodu bude
některým z vás nařízena dovolená na
pondělí či pondělí a úterý. Předem děkujeme za pochopení.
|∞ Ti z vás, kteří již COVID mají za sebou a máme u nich potvrzené dlouhodobé protilátky (IgG) nemusejí testy absolvovat a mohou na pracoviště
(průchodem přes recepci).
|∞ Čekat na výsledky testů není třeba venku před odběrovým místem, ale
můžete se přesunout do prostoru re-

cepce, kde vám bude sdělen výsledek
testu a poté budete moci na své pracoviště. Je třeba počítat s tím, že výsledek
bude znám cca 20-30 min. po odběru.
|∞ Druhá vlna testování bude probíhat v následujícím týdnu, tj. 11. - 13. 1.
Termín antigenního testu opět obdržíte
předem. Ve druhém termínu již nebude blokován vstup do firmy ani nařizována dovolená.
|∞ V prvních dvou týdnech bude také
ve zvýšené míře probíhat měření tělesné teploty.
|∞ Na první dva týdny jsme se rovněž
rozhodli zakázat veškeré návštěvy ve
firmě (vyjma nezbytného a neodkladného servisu) a všechny prezenční
interní schůzky a porady. To znamená,
že byste se během prvních dvou týdnů
měli zdržovat pouze na svých bezprostředních pracovištích. Meziútvarová
setkání si prosím naplánujte v on-line
variantě.
|∞ V dalších týdnech pak bude i nadále platit omezení kapacity zasedacích místností a preference on-line
setkání ve všech případech, kde je to
možné.
|∞ Nadále platí bez výjimky povinnost
nošení roušek po celou dobu, kdy jste
ve vnitřních prostorách firmy a jsou
přítomni další kolegové. Ve venkovních prostorách firmy platí tato povinnost, pokud jsou přítomni další lidé ve
vzdálenosti menší než 2 metry.
|∞ Na obědy je možné chodit pouze
ve vám vymezeném čase a u stolu je
možné sedět max. ve třech (ideálně ve

dvou) osobách. Tyto skupiny jsou neměnné a seznam je k dispozici na PEO.
V případě, že své přísedící u oběda
chcete po Novém roce měnit, prosím
nahlaste změnu na PEO.
|∞ Služební cesty by se měly i nadále
omezovat pouze na neodkladné záležitosti. Zahraniční služební cesty (krom
nezbytných obchodních výjezdů a dalších výjezdů nutných pro zajištění bezprostředního chodu firmy či hledáním
a zkoušením nových technologií pro
výrobu) nebudou minimálně v prvním
pololetí příštího roku povoleny. Očekáváme nicméně, že se toto opatření
protáhne na celý rok (uvidíme na základě vývoje situace).
|∞ Školení volte v on-line variantách,
externí prezenční školení budou povolována pouze vyjímečně.
|∞ I po Novém roce zůstává v platnosti pozastavení bonusu za plné využití pracovní doby, a to až do odvolání.
|∞ Pokud se necítíte dobře nebo se
ve vašem okolí objeví COVID pozitivní
člověk či člověk v karanténě, hlaste
prosím neodkladně tuto skutečnost
Martinu Brychovi, a to nejlépe formou
SMS na číslo 608 165 655.
Závěrem chci poděkovat Janě Matonohové a Šárce Duškové za jejich
nasazení při odběrech. Členům PEO,
Martinu Brychovi a Blance Doležalové
děkuji za koordinaci testování. A vám
všem za trpělivost a dodržování opatření.

Zuzana Bubnová,
výkonná ředitelka

Laborantka R&D, mikrovlákna
a staplová vlákna

20
21
Markéta
Jmenuji se Markéta a narodila jsem se 25. června. Mamka s taťkou si na mě museli dost počkat, ale teď už jim to
vynahrazuji svými úsměvy a veselým povídáním. Sestřička Alžbětka se o mě moc hezky stará, mamce pomáhá
a pořád by mě pusinkovala.
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Jan
Jmenuji se Honzík a narodil jsem se 19. listopadu 2020
s váhou 3700 g a měřil jsem 51 cm. Jsem moc hodný ve
dne i v noci. Mamka i taťka doufají, že mi to vydrží :-)
PF 2021

ŠŤASTNÝ NOVÝ LEPŠÍ ROK!
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PODĚKOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮM
SPOLEČNOSTI ZA ROK 2020

Milí kolegové,
kvapem se nám blíží konec roku
2020, který byl v mnoha ohledech mimořádný. Z obchodního pohledu sice
nedosáhneme na čísla, která jsme si
v plánu prodejů pro letošek stanovili,
rozhodně se však nejedná o žádnou
tragédii. Lze to asi nazvat stagnací či
poklesem v řádu jednotek procent. Co
asi zajímá většinu z vás (a poté možná
již vynechá zbývající řádky tohoto textu :-) ) je splnění kritéria pro výplatu
ročního bonusu. Nebudeme vás tedy
napínat a s radostí a zároveň s poděkováním si zde dovolujeme kvalifikovaně
odhadnout, že i přes obtíže, které tento
rok obchodně přinesl, se nám stanovený cíl pro letošní rok podaří naplnit
a roční bonus ve výši cca jedné průměrné mzdy bude v prosincové mzdě
v měsíci lednu vyplacen.
Lze očekávat, že nás téma celosvětové pandemie COVIDU bude provázet i v roce příštím, proto jsme prodejní plán na příští rok postavili podle
této reality. Z pohledu fungování firmy
tedy neočekáváme zásadní změny.
I tato krize nás zatím utvrzuje v tom, že
obor farmacie, který našemu portfoliu
zcela dominuje, je oborem stabilním,
a tedy zcela odpovídá našemu firemnímu sloganu, že práce ve farmacii je
práce s jistotou. Určitě je ale na místě
určitá obezřetnost, protože tato krize je
v mnoha ohledech specifická a do
určité míry nečitelná a nepredikova-
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telná. Z tohoto důvodu se užší vedení rozhodlo racionalizovat výdajovou
stránku a velice pečlivě přezkoumávat
nezbytnost všech nákladových položek. Nechceme brzdit budoucí rozvoj,
a proto neplánujeme omezení v investicích zejména do výroby či do zefektivnění procesů, důraz bude kladen na
automatizaci a robotizaci výrobních
činností, ale i všech povýrobních činností, administrativy a výzkumu a vývoje.
Contipro se nechystá v příštím roce
snižovat počet zaměstnanců. Předpokládáme, že na konci příštího roku
budeme na stejných, možná i o něco
málo vyšších číslech než letos. Co nás
ale čeká, jsou změny ve struktuře zaměstnanců, náplni pracovních pozic,
požadavcích na tyto pozice a optimalizace pracovních míst na některých
útvarech.
Rádi bychom se ještě ohlédli za uplynulým rokem, který se nesl v duchu
oslav 30. výročí firmy Contipro. Bohužel se nám nakonec nepodařilo uskutečnit všechny naplánované akce, ale
větší část z nich jsme, ač s jistými posuny a omezeními, zvládli. Pro připomenutí, oslavy započaly prvním firemním plesem a na premiéru to myslím
vůbec nedopadlo špatně. Následoval
firemní den Contipro v červnu a den
otevřených dveří pro významné hosty v září, na který jsme získali opravdu
krásnou zpětnou vazbu. Celým rokem

nás rovněž provázel každoměsíční kvíz,
ve kterém byly rozdány ceny za cca
100 tis. Kč, a nad regionem se nám začal vznášet horkovzdušný balón Contipro. Rádi bychom na tomto místě
znovu poděkovali všem, kteří se na přípravách a realizacích výše uvedeného podíleli. Nelze to udělat jmenovitě,
neboť seznam by byl opravdu dlouhý.
Musíme nicméně vyzvednout alespoň
jednu osobu, a tou je Blanka Doležalová, která měla většinu pořádaných
akcí na starost a této role se zhostila
na výbornou. Díky Blanko! Velké díky
patří ale samozřejmě všem, kteří se
jakoukoli měrou na organizaci podíleli
a přispěli ke zdárnému výsledku.
A aby toho děkování nebylo málo,
děkujeme vám všem za to, že jste součástí komunity působící pod hlavičkou
Contipro, děkujeme vám za vaše každodenní úsilí, za snahu při plnění svých
pracovních povinností a za překonávání překážek, děkujeme za to, že velice
disciplinovaně dodržujete nastavená
proticovidová opatření (ač víme, že je
to někdy už velká otrava a jsme z toho
již všichni unavení) a děkujeme vám
i za vaše každodenní úsměvy a optimismus, který šíříte mezi sebou navzájem
a tím pomáháte naší lodi plout stále
vpřed na pozitivní vlně.
Závěrem vám všem přejeme pevné
zdraví, klidné vánoční svátky a správné
vykročení do příštího roku 2021.
Zuzana Bubnová a Vladimír Velebný

Do tohoto čísla přispěli: Zuzana Bubnová, Ondřej Jireš,
Vojtěch Mikuláš, Vladimír Velebný

