
Od prvního května se oficiálně započalo rozhodnuto o obnovení poloprovozu, třeba rekonstrukci maloobjemových 
s postupným předáváním funkce který byl toho času zhruba tři roky výrob v budově F nebo vybudování 
technického ředitele. Po téměř čtvrt pozastaven. Nabídku vrátit poloprovozu čistých prostor v prvním nadzemním 
století dynamického rozvoje Contipra život pod dohledem Petra Pinkase patře budovy A. 
přebírá od Petra Pinkase štafetu Lukáš dostal právě Lukáš. Jejím přijetím Vedení takového útvaru může být i 
Palek. rozhodl o příštích pěti letech své přípravou k přijetí dalších výzev, z nichž 
Svoji kariéru v Contipru odstartoval na profesní dráhy. jednou, rozhodně ne malou, je právě 
výzkumu v pozici asistenta v Laboratoři Poloprovoz je mezistupeň vývoje a pozice technického ředitele.
modifikací biopolymerů. Po pouhých výroby. Mimo své hlavní poslání, tedy Co s sebou tato funkce přináší a jak 
třech měsících, díky souhře okolností, ve převádění procesů do výrobních dochází k postupné výměně, se dočtete 
kterých podle jeho vlastních slov hrál měřítek či optimalizaci stávajících, se v rozhovoru na straně 5.
nejvýraznější roli tehdy nízký počet poloprovoz podílí i na celé řadě dalších 
vhodných uchazečů, získal funkci aktivit. Mimo jiné se v úzké spolupráci s 
vedoucího Laboratoře modifikací technickým úsekem aktivně zapojuje do 
biopolymerů. Po dvou letech praxe budování či rekonstrukce a následného 
vedení skupiny – a shodou okolností též oživování výrobních jednotek. Z dosud 
po dokončení budovy E – bylo vedením realizovaných projektů můžeme uvést 
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Mluvíte rádi? Nebo naopak s někým 
nemluvíte? Je to proto, že o vás 
roznáší řeči? Nechcete to probrat 
mezi čtyřma očima? Umění rozhovo-
ru je totiž dar. Kam se hrabe mail, 
nebo i telefonát. Těm chybí všechna 
ta gesta, pohledy stranou, uvolněnost 
celého těla nebo naopak jeho 
naprostý nedostatek. Bývá pak těžké 
se domluvit.
Přichází léto a s ním mnoho horeč-
ných aktivit, krátké vlahé večery a 
polední únava způsobená horkem.  
Na první pohled tedy doba nevlídná k 
povídání, dáme-li si ji do kontrastu 
třeba s dlouhými zimními večery. Ale 
my si stejně myslíme, že léto se všemi 
těmi houpacími sítěmi mezi stromy, 
polními cestami plnými cvrčení a 
bzukotu, s jeho otevřenými zahrád-
kami a jejich orosenými sklenkami, je 
naopak tím nejvhodnějším obdobím 
pro povídání, drbání, vážné rozhovo-
ry, průpovídky a vlastně pro vše, co 
zaměstná jen náš mozek a mluvidla, 
aby tělo nebylo nuceno bojovat s 
blížícím se žárem.
Proto v tomto čísle najdete tolik 
rozhovorů, průpovídek, drbů a 
komentářů… 
Pokud si o něčem z toho chcete 
promluvit, klidně se stavte. 
Dáme řeč.

za redakci Tiskový mluvčí :)

ROZPRAVNÉ LÉTO

DOBRÉ VÝSLEDKY AUDITŮ
Ať už to víte nebo ne, poslední dobou na kterých se současní i budoucí 
proběhla v Contipru celá řada auditů. zákazníci chtějí přesvědčit o kvalitě 
Proč by vás to mělo zajímat? Protože jejich dodavatele. Nejen, že jsme vyšli z 
výstupy z auditů, které vedly nezávislí auditů velmi lichotivě, ale mezi potenci-
auditoři nebo přímo naši zákazníci, álními novými zákazníky se objevil i 
nejlépe vypovídají o úrovni kvality v jeden z globálních hráčů na poli 
našem holdingu a tím nastavují zrcadlo i dermálních fillerů.
vaší práci. Vedle ITC ze Zlína a britských Za dobrými výsledky auditů stojí 
Lloydů proběhly v posledním době v především skvělá práce kolegů nejen z 
Contipru hned čtyři zákaznické audity, KŘJ a ŘIV. Díky!
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NABÍZÍME SVĚTU NOVÉ FORMY HA
Contipro žije kyselinou hyaluronovou. 
Snažíme se získat maximum užitku, jaký 
nám potenciál hyaluronanu může 
poskytnout. Nyní už jsme schopni 
připravit z hyaluronky mikrovlákna, 
nanovlákna, tenké filmy, různě tuhé 
hydrogely, umíme ji navěsit na nano-
částice nebo z ní vytvářet micely 
schopné transportovat ve svém nitru 
mastné látky. Tyto a další formy jsme v 
našich laboratořích vyvinuli proto, 
abychom si otevřeli cestu k zajímavým 
cílovým aplikacím. Přesto by byla škoda 
nevyužít tohoto know-how i pro obchod 
i prestiž společnosti. Jinými slovy proč 
nenabídnout vybrané formy našim 
partnerům a zákazníkům.
Nyní dozrál čas k tomu, abychom mohli 
veřejně představit formy hyaluronanu, 
které můžeme nabízet pro vývoj 
finálních aplikací v jiných firmách nebo 
na univerzitách. Je to další věc, kterou 
se odlišíme od konkurence a bude-li se 
nám dařit, pak je to i další možnost, jak 
přilákat další zákazníky, nebo jak si 
zajistit odbyt surovin pro nově vyvinuté 
aplikace postavené na těchto formách.
Pro přiblížení nabízených forem 
hyaluronanu vznikla brožura, která 
shrnuje nabízené formy hyaluronanu a 
možné aplikace kyseliny hyaluronové 
ve farmacii a vnitřním lékařství. 
První test zájmu o nové formy hyaluro-
nanu proběhl vprostřed října na výstavě 
Chemspec europe v Budapešti. 

Tomáš Papež

PRODEJE ZA PRVNÍ POLOLETÍ

NANOFIBERS

HYDROGELS
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Nejlepší rok v historii holdingu? V tuto 
chvíli se zdá, že ano. Určitě z pohledu 
prodejních výsledků. Tržby k prvnímu 
pololetí jsou cca na úrovni loňských 
prvních 7 měsíců a výhled do druhého 
pololetí se jeví poměrně slibně. Na 
základě auditů, které proběhly, se 
pravděpodobně podaří získat poměrně 
zajímavé zakázky, rovněž 4SPIN má 
několik žhavých želízek v ohni. Držme si 
tedy palce, ať to vyjde.

Zuzana Bubnová



INTERVIEW S KRISTÝNOU

V sobotu 24. května se do Contipra 
dostavilo 70 studentů ze středních škol v 
našem regionu, aby letos naposledy 
věnovali volný čas načerpávání nových 
informací.
Na začátku se studentům představila 
nová manažerka vzdělávacích progra-
mů a pak přišel čas na předávání 
certifikátů za pravidelnou účast na 
přednáškách. Studentů, kteří jich 
absolvovali minimálně sedm z osmi, byl 
letos rekordní počet – čtyřicet šest!
Pak už přišel na řadu odborný program 
– v rámci biologického bloku přednášel 
domácí Ing. Pavel Klein, Ph.D. o infek-
cích způsobených prvoky, takže se 
mluvilo o malárii, toxoplazmě a dalších. 
Na směru fyzikálně-chemickém 
paralelně probíhala přednáška prof. 
RNDr. Petra Klána, Ph.D. a Mgr. 
Dominika Hegera, Ph.D. z Ústavu 
chemie PřF Masarykovy univerzity. 
Studenti se dozvěděli mnoho nového o 
fotochemii, nechyběly ani praktické 
ukázky s laserem. 
Od září startuje nový tříletý cyklus 
přednášek, doufejme, že bude tak 
úspěšný jako ten první.

Kristýna Odvárková

DALŠÍ ROČNÍK ZA NÁMI
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Vážení kolegové, rád bych Vám předsta- zodpovědnost a zároveň i volné ruce, ně. V plánu je dostat sem více magister-
vil novou manažerku vzdělávacích nejsem omezovaná takovým množ- ských a doktorských studentů. 
programů a svou novou kolegyni v stvím byrokracie a často se musím Nějaký zajímavý koníček, sport nebo 
r e d a k c i  C o n t i n o v i n ,  K r i s t ý n u  slušněji oblékat :). hřích v minulosti, kterým bychom 
Odvárkovou. A teď ke Contipru: první dojem z okořenili rozhovor?
Ahoj, tvá předchůdkyně byla nepře- Contipra anebo první silný zážitek? Dlouho jsem zpívala v rockové kapele a 
hlédnutelná osobnost a tvrdí, že ty jsi jí v Můj první dojem byl, že se nemám šanci krátce hrála v ženském fotbalovém 
lecčems podobná, proto se přímo nabízí zorientovat ve firemním bludišti – hojně týmu.
první otázka: jaká je tvoje nejoblíbenější využívám plánek budovy, který jsme A teď otázka, která nám přišla do 
barva? dostali při nástupu, i tak se mi ale stane, redakce bez podrobností, proč to 
Ahoj, modrá je dobrá, ale já ráda i že obejdu druhé patro kolem dokola a tazatele zajímá: Máš přítele? Je velikej? 
černou, fialovou a zelenou. stejně nenajdu, koho potřebuji. *smích* Ano, je větší než já, takže by 
Dobrá, zkusme tedy něco, co nám Oba často provázíme celé zástupy hostů mohl splňovat charakteristiku velikej.
pomůže Tě lépe poznat: Kdybys měla z a ne vždy jsou z toho kolegové nadšeni. 
čista jasna volný celý den, jak bys ho Máš nějaký plán jak zajistit, abychom jim Díky za rozhovor
strávila? časem nelezli krkem?
Rozhodně venku a s někým pohodovým To je otázka za milion:) Můžeme se 
– na horách, ve skalách, za běhu, na snažit být milí, struční, přesní a ochotní, 
kole, na běžkách i pěšky, samozřejmě se pokud možno brát motivované hosty a 
zastávkami na kávu, dort, pivo a naklá- vysvětlovat, proč jsou pro nás daní hosté 
daný hermelín. důležití.
Máš zkušenosti s nějakou podobnou Máš nějaké nápady ke vzdělávacím 
prací? A můžeš už posoudit, zda je tvoje programům? Nějaké plány do budouc-
současná pozice něčím specifická? na?
Před Contiprem jsem na Masarykově Udržet vysoko nastavenou laťku, byla 
univerzitě organizovala konference a jsem překvapená, že v Contipru funguje 
adaptační a motivační kurzy, což vzdělávání na tolika úrovních – na 
vyžadovalo každodenní komunikaci se konferencích o vzdělávání ani v rámci 
studenty a dalšími lidmi z akademické své pedagogické praxe jsem nenarazila 
sféry, práci pod tlakem, rychlá řešení na žádný soukromý subjekt, který by se 
nečekaných situací a promýšlení věcí do středoškolskými a vysokoškolskými 
detailu. V Contipru mám mnohem větší studenty spolupracoval takto intenziv-
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V souvislosti s legislativní změnou ně doplňovány.  To je také důvod, pokud 
možnosti zápočtu vedlejších nákladů si někdo občas vaši polední krmi vyfotí… 
(doprava a výdej obědů) do nákladů nejedná se o formu diety ani zákeřnou 
společnosti dochází s platností od krádež duše vašeho oběda.
1. 7. 2014 k přenesení vedlejších nákladů 
do ceny jednotlivého oběda. 

Cena obědů od 1. 7. 2014:
- dotovaná cena  29,50 Kč
- plná cena  66,00 Kč
- Stravenka 65,00 Kč

Současně se zvýšením ceny však 
přibude 1x týdně zákusek nebo ovoce.

Zdeněk Martinec

Všimli jste si, že v objednávkovém 
systému, pokud si rozklitnete možnost 
„zobrazit detaily“ u konkrétního dne, 
můžete si prohlédnout, co se skrývá pod 
názvem oběda? Fotografie zatím 
nepokrývají všechna jídla a jsou průběž-

OBĚDY: O PÁR KAČEK VÍC ALE S BUCHTOU

VÝZKUM V CONTIPRU - ETAPA DRUHÁ
Vážení kolegové, protože si jsem vědom útvarů se dá uřídit, ačkoli optimální mohly vyvolat pocity nejistoty, rád bych 
svého věku a toho, že přijde doba, kdy počet by byl okolo sedmi.  předem všechny ubezpečil, že konečný 
budu muset předat vedení výzkumu V čelech útvarů stanou lidé, kteří vedle počet pracovníků na R&D se změní jen 
někomu mladšímu, rád bych R&D v vysoké odbornosti mají také schopnosti málo (popravdě možná dokonce mírně 
Contipru na tuhle nevyhnutelnost a chuť řídit týmy organizačně, personál- vzroste) a že rozhodně nemusejí mít 
připravil. ně i ekonomicky. Se stejnou posloup- obavy lidé, za nimiž ve firmě zůstává 
Některé z procesů jsou již zdárně za ností se bude na základě dosavadních stopa. Contipro si nemůže a nechce 
námi. Jedná se zejména o rozdělení zkušeností definovat i konečná podoba dovolit přicházet o kvalitní pracovníky. 
výzkumných týmů na více skupin, které vnitřní organizační struktury a manage- Na druhou stranu jsem se nikdy netajil 
mělo za cíl vyhledat a nechat vyrůst ment spojených útvarů. Navíc se nám v tím, že nechci, aby kvalitní pracovníci ve 
odborníky v příslušném oboru. To se některých případech osvědčilo opera- firmě dopláceli na jiné, kteří se jen 
nám podařilo a já věřím, že vedle tivnější řízení v malých týmech, a proto vezou. Neznamená to tedy, že k něja-
přínosu, který to mělo pro Contipro, předem počítám s možností, že někte- kým obměnám nedojde, ale rozhodně 
snad tuto životní zkušenost ocenili i ti, na rým zaměstnancům, kteří mají zkuše- není v plánu využít slučování týmů k 
které tíže vedení dolehla. nosti z funkcí vedoucích skupin, bude dalším cílům. Záměrem je vytvořit 
Nicméně z vlastní zkušenosti vím, že řídit nabídnuta pozice vedoucích podskupin. řiditelný počet týmů se schopnými 
stávající počet útvarů není jednoduché V představeném systému organizace by manažery a špičkovými odborníky na 
ani časově efektivní. Proto je nutné však chybělo velmi podstatné vyjádření pozici Idea leaderů, protože jsem zcela 
některé útvary znovu spojit právě kvůli míry odbornosti. Proto byla definována přesvědčen, že v takovém prostředí se i 
usnadnění vrcholového řízení celého a ve čtvrtém čtvrtletí bude vytvořena Vám bude lépe pracovat.

Vladimír Velebnývýzkumu a vývoje. Chtěl bych, aby do pozice „Idea leader“. Jedná se o 
čela oddělení jednou nastoupil někdo vyjádření a ohodnocení kvality práce 
ze zaměstnanců holdingu, a rád bych zaměstnance oddělení VaV, které bude 
mu pro to připravil co nejlepší výchozí udělováno špičkovým pracovníkům 
podmínky. Spojování útvarů bude oddělení výzkumu a vývoje po splnění 
probíhat postupně, každý rok dojde ke definovaných podmínek. Ohodnocení 
s p o j e n í  v y b r a n ý c h  ú t v a r ů .  Idea leader také umožní skutečně 
Předpokládám, že do pěti let by bylo v kval i tn ím zaměstnancům získat  
oddělení VaV 10 samostatných útvarů významné finanční zvýhodnění. Pozice 
včetně poloprovozu. O dalším spojování je podmíněna pouze výkony, žádný jiný 
bude rozhodnuto až na základě vyhod- nárok na ni není, avšak nebude udělo-
nocení výsledků tohoto kroku. Konečný vána automaticky. 
stav počtu útvarů není nikde dán. Deset Protože tuším, že změny systemizace by 

přípravě jídel, je to tak?
No tak dneska jsem dělala zelí, snad 
bude chutnat. To víte, sleduju, jak jídlo 
chutná a nejen proto, že některé sama 
vařím. Posílám šéfovi i informaci o tom, 
co chutná a co ne. Proto mě pochvaly 
těší.
No dobře, ale co nějaká kritika…
Popravdě nemám moc ráda, když sem 
někdy lidé chodí brzy před začátkem 

Dobrý den, napadlo nás zeptat se, jaký je výdejů, kdy ještě nemáme vše připrave-
pohled na Contipráky z druhé strany né. A pak ti, kteří si naberou k jídlu 
Vašeho okénka. Potkáváte nás všechny hromadu salátů a pak je vrací, protože je 
již značně hladové, býváme neurvalí? nesnědí. Oni pak těm posledním 
Ne, naopak, jste slušní a hodní. Lidé tu strávníkům nemusí říkat, že saláty už 
jsou i mnohem upřímnější, dokáží lehko nejsou, ale já ano…
kritizovat, ale stejně tak i pochválit. Díky za rozhovor
Daly by se najít nějaké kategorie dobrou chuť
strávníků?
To víte, že jo. Spoustu lidí už znám a vím 
také, co by si třeba k jídlu nikdy nedali. 
Nebo zda nechtějí máslo, mají rádi 
zeleninu a podobně a že všichni trochu 
jedí i očima. 
Mimo servírování se prý podílíte i na 

AGNESKINO OKÉNKO - 
POHLED Z DRUHÉ STRANY

OKBASE K NAKOUSNUTÍ
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LETNÍ STÁŽE V HOLDINGU
To, že Contipro dlouhodobě spolupra- Letohradského soukromého gymnázia 
cuje se studenty, je věc čtenářům či SPŠCH v Pardubicích. Nechybí ani 
Continovin dobře známá. Mimo jiné to v stážisté ze zahraničí.
praxi znamená, že dveře holdingu jsou Stážistky a stážisté tráví ve firmě 
otevřené velkému množství stážistů a minimálně měsíc pod vedením svých 
stážistek, což obzvláště platí během školitelů, což jsou zkušení výzkumníci – 
letních prázdnin. Letos se jich k nám zaměstnanci holdingu. Krom cenných 
chystá takřka třicet, přičemž je pravdě- konzultací je studentům k dispozici též 
podobné, že nejde o konečný počet. moderní vybavení našich laboratoří. 
Kromě studentů, kteří jsou v holdingu Cílem stáží může být kromě získání 
přes evropský projekt Škola molekulár- odborných zkušeností i vypracování 
ních biotechnologií – Lékařské nano- diplomové či  dizertační  práce. 
biotechnologie, jde o studenty VUT v Třešničkou na dortu jsou pak úspěchy 
Brně, VŠCHT, Univerzity Pardubice, stážistů a stážistek na mezinárodních 
Univerzity veterinárskeho lekárstva a soutěžích, jako se to povedlo stážistům v 
farmácie v Košicích, Univerzity Karlovy, rámci programu FYBICH pro středo-
Univerzity Palackého v Olomouci, školské studenty z našeho regionu.

Kristýna Odvárková

...NOVÝ TECHNICKÝ ŘEDITEL
Takže nový technický ředitel… jen tak je velká výzva. Já se během spolupráce 
pro rekapitulaci, co všechno pod tuto s ním snažím především dostat k po-
funkci spadá? třebnému náhledu na věci v celém 
Tak pro začátek třeba vše, co lidé vnímají, kontextu, porozumět vazbám na první 
až když to nefunguje. Tedy zodpověd- pohled vzájemně nesourodých věcí a 
nost za zajištění hladkého chodu firmy z procesům v pozadí, které nejsou na 
hlediska jejího zázemí. Například aby první pohled patrné. Dobře pochopit 
lidem nebylo v zimě zima a v létě se tenhle větší rámec je pro mě zásadní.
nepřehřívali, aby fungovalo vše od elek- Určitě se bude čekat i tvůj vlastní přínos. 
třiny až po záchody. S výrobní technolo- Jaký bude?
gií je to zrovna tak. Když není vzduch, Rozhodně se nebudu snažit okamžitě a 
pára, čištěná voda, izopropanol nebo násilně předělávat fungující věci a rych-
elektřina v dostatečném množství, nevy- le zavádět jiné zvyklosti než ty, které jsou 
rábí se. Potom to jsou technologické dnes zaběhnuté a funkční. Nicméně v 
inovace stávajících zařízení. Každým dnešní výpočetní době jde mílovými 
přibývajícím rokem se objevují řešení, kroky kupředu i průmyslová automati-
která pomáhají dělat věci lépe a efektiv- zace. Mou snahou bude předejít tomu, 
něji. A v neposlední řadě zvelebování abychom se s přibývajícím množstvím 
areálu a zároveň snaha o minimalizaci výrobní technologie a jí ovládající měřící 
jeho vlivu na okolní prostředí z pohledu a regulační techniky ztratili v nabývají-
produkce emisí, hluku, produkce odpa- cím množství naměřených a zazname-
dů nebo odpadních vod, výstavba budov naných dat. Získané informace by měly 
a . být bezpečně uložené a dostupné v 
Jako je třeba vestavba farmaceutické přehledné podobě všem, kteří s nimi 
výroby v nové hale H? potřebují pracovat.
V tuto chvíli především. Vzhledem k U pohovorů je folklorem ptát se na 
tomu, že na přípravě pracuje Petr Pinkas úspěchy. Co bys vypíchl ze svého půso-
se svým týmem již nemálo měsíců, má bení v Contipru?
toho, co se týče detailu,  Že se mi podařilo přepracovat  
a je fakticky hlavním řešitelem této akce. „Renovin“ a dostat ji až do fáze klinické-
V tuto chvíli se zapojuji do jednání o ho testování, které se v současné době 
klíčových věcech celé akce a postupně chýlí ke konci, a to, že se podařilo zkoor-
se seznamuji s řešením nové výrobní dinovat rekonstrukci výrobních prostor 
jednotky SH. Co se týče výrobní jednotky na „A“ v takové míře, že nedošlo k zá-
pro produkci bandáží, tam jsem jakožto sadnímu posunutí termínu ukončení 
autor výrobního postupu a spoluautor realizace, ani k výraznému navýšení 
technologického návrhu obeznámen rozpočtu.
podstatně detailněji. Máš malé dítě, barák a teď vysoce zod-
Jaké to je navazovat na člověka s tako- povědnou pozice. Zbývá čas na spánek?
vými zkušenostmi? Tady by se asi hodila vtipná replika… Ano.
Petr jako spolumajitel a spoluzakladatel 
Contipra pochopitelně dělal vždy pro 
firmu to nejlepší, co mohl. Na to navázat 

zavádění nových technologií 

nejvíc v hlavě on bandáž

5

POD KŮŽI
Na oddělení kosmetických surovin 
přibyl nový přístroj doplňující řadu 
pro měření in vivo změn v kůži. 
Jedná se o konfokální mikroskop 
VivaScope, který dokáže neinvazivně 
a v reálném čase snímat strukturu 
kůže až do hloubky vrchních vrstev 
dermis (cca 0,2 mm).  Přístroj 
zaznamenává v horizontálním 
směru odraz laseru od složek kůže s 
vysokým indexem lomu, ty pak 
vidíme jako světlé objekty. Mezi látky 
s vysokým indexem lomu řadíme 
keratin obsažený v keratinocytech 
epidermis ,  p igment  melanin 
produkovaný melanocyty  na 
ochranu keratinocytů a kolagenová/
elastinová vlákna v dermis. Výstup se 
d á  v y h o d n o t i t   s o f t w a r e m  
ConfoScan, který kvantifikuje změny 
v množství, velikosti a tvaru sledova-
ných objektů. Sekvenci obrázků 
můžeme také převést na 3D obraz, 
sloužící k měření tloušťky epidermis. 
V letošní in vivo studii plánujeme 
přístroj využít a sledovat změny ve 
struktuře kůže po aplikaci nových 
kosmetických surovin. Přístroj 
dokáže také zaznamenat projevy 
stárnutí, např. rýhování, narušenou 
strukturu buněk epidermis, zvýše-
nou pigmentaci a skvrnitost anebo 
změny ve struktuře kolagenu a 
elastinu. Právě změny v pigmentaci a 
sítě vláken jsme vyzkoušeli přímo na 
sobě a přinášíme vám exkluzivní 
snímky zaznamenávající vliv sluneč-
ního záření na kůži redaktorů. 

Martina Moravcová

Pigment melanin v basální vrstvě epidermis Martiny 
Moravcové, světle znázorněný melanin obepíná papily 
dermis a tak vytváří na horizontálním průřezu kůže 
kruhové objekty (nahoře-běžná pigmentace kůže, 
dole-hyperpigmentace kůže) - přeloženo: dole piha

Kolagenová a elastinová vláknitá síť v dermis Tomáše 
Papeže (nahoře-nepoškozená vlákna, dole-poškozená 
vlákna) - přeloženo: Papež vadne



POTŘETÍ V ZAJETÍ VĚDY

KRÁTCE
GELOREN PRO NOSOROŽCE 
A SLONY ZE SAFARI?

Necelých čtrnáct dní zbývá do vypuknutí 
Letní školy FYBICH 2014 určené pro 
studenty středních škol, kteří se zajímají 
o přírodní vědy a jsou jim ochotni 
věnovat svůj volný čas. Letní škola je 
vyvrcholením sady biologických a 
chemicko-fyzikálních přednáškových 
bloků, které se v Contipru konají během 
školního roku osmkrát, a to vždy v 
sobotu. 
Zájem studentů tradičně převýšil 
kapacitu letní školy, proto jsme ji lehce 
zvýšili a do Českých Petrovic bereme 45 
slečen a mladých mužů. Contipro jim 
hradí dopravu, ubytování, stravu, studijní 
materiály a v neposlední řadě zajišťuje 
přednášející i volnočasové aktivity. 
Program je jako vždy nabitý – od 7. do 11. 
července studenti denně absolvují pět 
hodin přednášek, někteří si k tomu 
dobrovolně přidají ještě hodinu 
workshopu. Témata, o kterých se bude 
hovořit, jsou pestrá – bouřky, sportovní 
medicína, testování, chemie barev, 
léčivé rostliny, únava materiálu a další. 
Přijedou odborníci z Akademie věd, 
vysokých škol, nemocnic i soukromých 
subjektů.
Aby kromě ducha dostalo zabrat i tělo, je 
součástí každého dne též volnočasový 
program zážitkového charakteru 
okořeněný soutěží týmů „V zajetí vědy”.
Letní škola FYBICH slouží jako tmel 
komunity mladých a nadějných studen-
tů, kteří se zajímají o přírodní vědy. Co 
bude dál, je na nich, my doufáme, že 
výsledky budou patrné i u nás v regionu.

Kristýna Odvárková

Zajímavou zpětnou vazbu jsme získali po 
výstavě v Lysé nad Labem, kde produkt 
na podporu kloubů zaujal odborníky ze 
ZOO Dvůr Králové. Během léta proběh-
ne jednání, po kterém se uvidí, zda 
náhodou náš produkt pro závodní koně 
a aktivní psy nebudou užívat i afričtí 
tlustokožci. 

red

STUDIE ÚČINNOSTI 
GELORENU PRO PSY
Tak už pomalu můžete chystat nové 
kousky pro vaše staré psy. Je to tu. S 
příchutí uzené šunky, v objemově 
menších tabletách, se čtyřmi účinnými 
látkami a s dávkováním pro jednotlivé 
váhové kategorie psů, přichází varianta 
výživového doplňku Geloren Dog.
Zatím je sice k dispozici pouze v interní 
studii účinnosti, do níž se zapojilo 24 psů. 
Jejich majitelé sice dostali dvouměsíční 
kúru prostředku, musejí však vyplňovat 
dotazníky, pečlivě sledovat svého psa, 
na začátku a na konci kúry natočit video 
chůze i běhu a ještě odebrat srst pro 
zjištění vlivu výživy na její kvalitu. Pokud 
jste v této skupině, pak děkujeme za vaši 
ochotu a přejeme, aby byly pozitivní 
efekty co nejvýraznější a nejtrvalejší. Vy 
ostatní nemusíte zoufat. Koncem léta by 
měl být výživový doplněk pro klouby 
našich čtyřnohých společníků plně k 
dispozici i vám. 
Videa a další informace o produktu 
najdete na webu , 
nebo na stejnojmenných facebooko-
vých stránkách.

www.aktivnizvire.cz

red

ÚSPĚCHY Z TATER

Na 37. dnech lékařské biofyziky, které se 
konaly na konci května ve Vysokých 
Tatrách, sbírali naši kolegové vavříny. 
Vojtěch Zápotocký získal cenu České 
společnosti lékařské fyziky za svoji práci 
"Tenké filmy z hydrofobizovaného 
hyaluronanu jako prostředek pro 
prevenci srůstů". Práce byla oceněna 
především za rychlost výstupu do praxe.
Jiří Mrázek a kolektiv lidí kolem něj zase 
získali cenu za nejlepší přednášku. 
Gratulujeme!

red

ÚSPĚCHY Z KRKONOŠ

Víte o tom, že někteří lidé si dobrovolně 
naloží na záda desítky kilogramů a 
potom s nimi běží na Sněžku? A že 
nejrychlejší a nejzdatnější horskou 
nosičku letošního Sherpa cupu máme v 
Contipru? Iva Dolečková vynesla 14. 
května na nejvyšší vrchol ČR 20 kilogra-
mů za rekordních 85 minut a stala se tak 
absolutní vítězkou soutěže. Během 
necelé půldruhé hodiny překonala s 
nákladem trasu dlouhou 6,4 kilometru s 
převýšením 754 metrů. Pouhou minutu 
za ní skončil i její přítel, který však nesl na 
zádech 40 kilogramů.

red

VÝSLEDKY ANGLIČTINY A 
LEKTOR V CONTIPRU

Nedávných testů z angličtiny se účastni-
lo 29 kolegů, z toho 17 zaměstnanců 
psalo testy již v minulosti. Výsledky byly 
výborné – 8 lidí se zlepšilo, 7 získalo 
stejný výsledek (rozdíl v řádu 5 %) a 
pouze 2 zaznamenali významně méně 
bodů než v předchozích testech. 
Největším skokanem je M. Moravec, 
který si ze 44 polepšil na 73 bodů během 
12 měsíců! Gratulujeme a jako ocenění 
za tento výkon mu je k dispozici úhrada 
50% nákladů na kurz angličtiny v 
holdingu na následující školní rok.
V rámci podpory AJ v holdingu mohou 
od září zaměstnanci navštěvovat přímo v 
Dobrouči kurzy s rodilým mluvčím. 
Kurzy budou jak individuální, tak i 
skupinové. Zaměstnanci s oficiálním 
certifikátem a vybrané skupiny zaměst-
nanců získají na tyto kurzy příspěvek 
zaměstnavatele. Bližší informace podá T. 
Kverková. 
Uvítáme, pokud svůj zájem o kurz sdělíte 
do 18.7. Schůzka s lektorem je možná.

Zuzana Bubnová
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ŠKOLKA JEDE CELÉ LÉTO

Jelikož se nás již někteří z Vás ptali na 
podmínky prázdninové otevírací doby v 
Erudiu, zde je několik upřesňujících 
informací i pro další případné zájemce o 
letní docházku. Erudio má otevřeno po 
celou dobu prázdnin a to od 7:00 do 
17:00 (po dohodě i déle). Podmínkou je 
přihlášení dítěte na minimálně dva 
týdny k celodenní docházce, nebo čtyři 
týdny částečné docházky. Tou je míněno 
docházení na čtyři hodiny denně nebo  
dva a půl dne týdně.  
I v prázdninových měsících budou děti 
pracovat dle týdenních vzdělávacích 
plánů zaměřených na témata Zvířecí 
říše a Indiánské léto. Děti se v jednotli-
vých centrech aktivit seznámí se zvířátky 
v ZOO, safari, vodním světě, během 
indiánského léta si vyzkouší spaní ve 
stanu, zahrají si stopovanou, vyrobí si 
totem, seznámí se s indiánskými zvyky a 
tradicemi. Pokud bude nakloněno 
počasí, budeme s dětmi co nejvíce času 
trávit mimo prostory školky. 
Další případné otázky rádi zodpovíme na 
tel.: 775 418 793. 

Martina Dostálková, ředitelka Erudia



DEN DĚTÍ – za Olympijskou pochodní na obzoru zčistajasna objevily Diovy Kay. V rámci semináře nebo individuální 
Sobota 14. června, se v Dolní Dobrouči vousy, které se zjevují jednou za sto let. konzultace jsme se dozvěděli jak 
na hřišti Šejv nesla ve znamení řeckých Zvědavé děti, ale i dospělí, se chytli pečovat o svou pleť a tělo.  Během 
olympijských her. I když účast nebyla tak vousů a vydali se s námi na Olymp, kde hodinového semináře jsme postupně 
vysoká jako loni, překvapilo nás, že i přes mohli potkat boha vína Dionýse, boha prošli celou proceduru o péči o pleť, 
nepříznivé počasí se dostavila spousta moře Poseidona a boha slunce která zahrnovala odlíčení, čištění, 
zaměstnanců holdingu i se svými Apollóna, kteří se nám, obyčejným aplikace výživné masky až po závěrečné 
natěšenými ratolestmi, které přivítalo smrtelníkům, snažili zážitek z cesty líčení.  Na pleť jsme si sami nanášeli 
samotné antické božstvo! obohatit různými úkoly. Na konci cesty přípravky individuálně vybranými pro 
První hosté se před deštěm schovali ve na nás čekal samotný ZEUS, nejvyšší z náš typ pleti. Poradkyně nám na závěr 
stanu s výtvarnou dílnou, kde si děti řeckých bohů, který měl pro všechny pomohli vybrat nejvhodnější barvu 
mohli vyzkoušet malování na keramické poutníky připraven božský lektvar make-upu a další dekorativní kosmeti-
hrnky, zatímco dospělí zavítali ke stánku Ambrózie. ku. Veškeré prezentované kosmetické 
s božským občerstvením. Po třetí hodině Všichni si užili skvělé odpoledne a už teď přípravky bylo možné na místě zakoupit 
už se počasí umoudřilo a s přicházející- se těšíme na příští Den dětí! Doufám, že nebo objednat.  Výsledek celo-
mi slunečními paprsky přibývalo i hostů, bude minimálně tak úspěšný, jako letos. hodinového zkrášlování neprošel bez 

Iveta Schejbalovákteří si své síly a znalosti mohli ověřit v povšimnutí a musela jsem několikrát 
soutěžních úkolech, svézt se na koních, vysvětlovat pro mě neobvyklé výraznější 
vyzkoušet střelbu z luku, a také se vyřádit  DEN KRÁSY s Mary Kay II. líčení.

Martina Moravcována nafukovací skluzavce. Dne 29.5.2014 jste měli  již druhou 
Antické odpoledne vyvrcholilo tím, že se možnost setkat se s poradkyněmi z Mary 

USPOŘÁDANÉ AKCE

Znáte situace, kdy se dějí malé věci bez takové malé review projektu na nimi bavím a ptám se, jak to jde a jestli 
zjevného významu. A pak se začnou Zavedení projektové kultury (ZPK), a jim to k něčemu je, dozvídám se v 
kupit. A množit. Takové malé signály, že abyste viděli, jak moc jsem postižený, je hrubých rysech to stejné: „Dává to 
se něco děje… to v myšlenkové mapě. systém celýmu tomu chaosu, abych 
Nedávno mi jedna osoba velmi blízká To je ale oficiální shrnutí a neodpovídá věděl/a/, že to jde vůbec zvládnout. 
sdělila, že jsem magor a nedá se se na to podstatné. Takže jsem překonal Pomáhá to k tomu, že všichni ve skupině 
mnou žít, protože musím mít všechno svůj vrozený ostych a začal se ptát. dělají věci stejně. Líp si rozumíme. Celý 
nalinkované. Bylo to proto, že jsem si do Řečeno přesněji, začal jsem hledat další řízení je operativnější, svižnější.  Dává to 
myšlenkové mapy sepisoval položky „pozitivní deviace“. Tedy lidi, kteří vedou řešení  problémů pravidelnost . “  
nutné pro realizaci kořenové čistírny, na projekt nebo projektové metody Zajímavá shoda, pro mě o to víc potěšují-
lednici mi visí seznam věcí, které musím vědomě používají v rámci své práce cí, že asi nejsem takový blázen, když 
každý den zopakovat, a chtěl jsem vědět, dokonce dobrovolně. A jasně pozitivní tyhle nástroje používám i v soukromém 
kdo vyzvedne další den děti ze školky. zpráva - jsou i tací. životě.
Den na to mi jedna osoba zcela nezná- Pominu lidi, kteří mají polovinu obýváku K tomu přidám, že v případě VYHY došlo i 
má, po tom, co jsem ji odpověděl na její polepenou post-it lístečky, a uvedu jen ke zřetelnému přesunu odpovědností 
první otázku „co dělám“, řekla: „Za to se dva příklady - Lukáš Franke vs. Katka na „střední management“. To, na co se 
nemusíš stydět, moje sestra taky dělala Knotková. VYHA, kterou má na starost často žehrá, „něco vedu, ale rozhodovat 
projektový řízení a je celkem normální.“ Lukáš, je donedávna jediný program v nemůžu“, se najednou významně 
DĚLALA a je CELKEM normální… našem portfoliu (rozdíl projekt vs. uvolnilo, protože jsou pravidla a obě 
Malý věci, ale když se množí… Něco se program neřešme) a rozběhl se de facto strany vědí, jaká je jejich role. Vedení ví, 
děje a nějak to souvisí s mojí prací! nejrychleji .  Naproti tomu Katka že realizace běží a kdo je za to odpověd-
Dovedlo mě to k zamyšlení, jestli celá ta Knotková projekt sama nevede, ale ný, manažer ví, že průběh celé akce 
snaha s projekty, kterou v současnosti dobrovolně přiznala, že projektové nezávisí na tom, kdy bude mít šéf v 
řešíme v Contipru, má takový vliv jen na nástroje a techniky používá pro svoji kalendáři volno. A co jsem měl možnost 
mě, nebo jestli to zasahuje i jiné, a začal běžnou práci. se zeptat – oběma stranám to tak 
jsem pátrat. Pro začátek jsem si udělal A co je na tom zábavné, když se (nejen) s vyhovuje.

Takže shrnuto: pozitivní deviace jsou, jde 
jen o to z nich udělat normu. Jasně že 
jsem pominul všechny ty porodní 
bolesti, které nás trápí (a že jich je), ale 
tak nějak si myslím, že je lepší si říkat, k 
čemu mi to prospěje, než hledat 
příklady a důvody, proč by to nemělo jít. 
Naštěstí ale vnímám, že negativní 
postoje vůči projektům jsou v minoritě, 
takže to, že se mi spousta lidí vyhýbá, 
budu muset připsat na vrub svému 
vyčpělému charisma.

Miroslav Pejchar

PROJEKTY A PŘÍČETNOST
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1.  Stánek Contipra na Chemspec europe v Budapešti
2. Hyiodine a Contipro na výstavě a konferenci EWMA 2014 v Madridu
3. Bublifuk (Den Dětí)
4. Boží trefa 
5. Mato gang 
6. Ratolesti krákají Dia za vousy 
7.  Pohled na svět z koňského hřbety 
8. Bohyně 
9. Závěrečné certifikáty za účast na minimálně sedmi z celkem osmi odborných přednášek 

programu FYBICH - Pojďte dělat vědu s námi- společný snímek jejich držitelů

(Den Dětí)
(Den Dětí)

(Den Dětí)
(Den Dětí)

(Den Dětí)
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