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Jaké proJekty zaměstnanců 
dostanou finanční podporu?

vedení aktualizovalo 
vize contipra 

v londýně Jsme představili
čtyři nové suroviny
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proč vlastně psům a kočkám někdy 
tak strašně z té tlamy zapáchá? buď na 
procházce něco smradlavého sežrali, 
nebo zápach může signalizovat nějaký 
problém v ústní dutině. proto doporu-
čujeme tuto skutečnost nepodceňo-
vat a navštívit veterináře, aby vyloučil 
vnitřní onemocnění jako je cukrovka či 
nemoci ledvin. lékař také zkontrolu-
je a ošetří chrup zvířete. právě špatný 
stav chrupu bývá často původcem zá-
pachu.

neřešené problémy v ústní dutině 
mohou vést ke ztrátě zubů, změně v 
chování psa či snížení příjmu potravy. 
majitelé často tyto příznaky podceňují. 
Jedním z důvodů je neinformovanost, 
dále pak pohodlnost majitelů či nároč-
nost ošetřování ústní dutiny u někte-
rých jedinců.

z tohoto důvodu jsme vyvinuli Kelpa-
ren, dentální tyčinky, které svým uni-
kátním trojím účinkem pomáhají bo-
jovat proti usazování zubního plaku 
a zápachu z ústní dutiny zvířete.

Jak vzniká zápach v ústech?

na zubech se usazují bakterie, zbyt-
ky potravy a chemické látky ze slin. 
z těchto složek se na zubu vytváří zubní 
plak. pokud se dutina ústní nečistí, do-
chází postupem času k zesílení vrstvy 
zubního plaku a postupně se přidávají 
další druhy bakterií.

působením bakterií dochází k mine-
ralizaci zubního plaku a vzniká zubní 
kámen - další vhodné místo pro růst 
bakterií. působení bakterií se rozšiřuje 
až pod dásně. toto se projevuje vzni-
kajícími záněty v okolí zubu, dásně se 
potom od zubu odchlipují a vznikají tzv. 
choboty. což jsou takové kapsy v dásni, 
ve kterých se mohou usazovat zbytky 
potravy. tyto zbytky jsou potom živnou 
půdou pro bakterie.

právě produkty metabolismu bakterií 
společně se zbytky potravy vytváří ten 
nepříjemný zápach!

Dentální tyčinky Kelparen jsou navr-

kelparen: nový přípravek pro 
zdravé zuby a dech psů a koček

ženy jako prevence ke snížení ukládání 
zubního plaku a tím vzniku zánětu dás-
ní a zápachu z dutiny ústní. Kelparen 
využívá synergického efektu aktivních 
látek a mechanického čištění. a v čem 
unikátní trojí účinek spočívá?

1.    zklidnění dásní
Kyselina hyaluronová podpouje hoje-
ní poškozených dásní. Hyaluronan má 
zklidňující účinky a analgetický efekt 
na podrážděné dásně. po snížení vrst-
vy zubního plaku, dochází díky kyselině 
hyaluronové k vymizení gingivitidy a 
tím i zabránění rozvoji paradontózy.

2.    eliminace plaku a zápachu
mořská řasa Kelpa (ascophyllum no-
dosum) má prokázaný účinek na sní-
žení množství zubního plaku a kame-
ne, čímž dochází ke snížení zápachu. 

Řasa působí v trávicím traktu zvířete, 
odkud se dostává do krevního řečiště 
a následně mění složení slin.

3.    mechanické čištění 
tuhá želatinová konzistence je pro 
psy nezvyklá, tudíž je nutí tyčinky žvý-
kat a hrát si s nimi. při žvýkání dochází 
k mechanickému působení na dásně 
a zuby, čímž dochází k obrušování zub-
ního plaku.
 
vysoká účinnost ověřena studií

pro ověření účinku dentálních tyčinek 
Kelparen jsme provedli testování na 
šesti různých veterinárních pracoviš-
tích. testování se zúčastnilo celkem 30 
psů různých plemen ve věkovém roz-
mezí 3 – 15 let. aby byly výsledky dobře 
patrné, byli do sledování zařazeni psi 
s viditelnou vrstvou zubního plaku či 
kamene a ti, kteří trpí halitózou (zá-
pach z ústní dutiny). změny byly po-
suzovány majiteli zvířat i veterinárními 
lékaři.

Jak testování dopadlo?

Již po 14 dnech užívání si 50 % majitelů 
všimlo, že u jejich psů došlo ke zmen-
šení zápachu z ústní dutiny. po měsíč-
ním užívání došlo ke snížení zápachu 
v 85 % případů. po dvouměsíčním 
užívání došlo ke snížení množství zub-
ního plaku v 76 % případů, dále došlo 
ke snížení množství zubního kamene 
v 62 % případů. po užívání Kelparenu 
byl zubní kámen měkčí a porézní a bylo 
možné ho mechanicky sloupnout. ve 
dvou případech došlo k samostatnému 
odlupování částí zubního kamene.

Kelparen se nyní dostává k veteriná-
řům a do obchodů. se slevou si ho 
mohou objednávat zaměstnanci, po-
dobně jako úspěšný Geloren.

pavla machalová,
prodej finálních produktů

Kelparen má dokonce svého vlastního 
maskota, jehož příběh budeme postupně 
marketingově rozvíjet.
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Jaké nápady a aktivity zaměstnanců
získaJí finanční podporu contipra?
v minulém čísle continovin jsme uve-
řejnili výzvu všem zaměstnancům 
contipra, aby přišli se svými nápady a 
projekty, které obohatí společenskou, 
kulturní nebo vzdělávací nabídku v na-
šem regionu. vedení contipra se roz-
hodlo na tyto aktivity vyčlenit 250 000 
Kč, což by jistě měla být dostatečná 
částka na to, aby finanční stránka ne-
byla překážkou pro realizaci takových 
aktivit.

a jak to tedy dopadlo? popravdě, 
čekali jsme mnohem větší ohlas a an-
gažovanost. možná jsme na to vyhra-
dili málo času, možná si řada zaměst-
nanců zbytečně řekla, že jejich nápad 

neuspěje a nepřihlásili se. o příspěvek 
nakonec požádali jen tři zaměstnan-
ci, kteří navrhli celkem čtyři možnosti 
podpory. vedení contipra se proto roz-
hodlo nevyhodnocovat, do jaké míry 
navržené projekty naplňují původní 
ideu, a přispěje na všechny přihláše-
né akce. celkově bude ve finančních 
prostředcích a výrobcích rozděleno 
zhruba 100 000 Kč. Krátké představení 
těchto projektů najdete níže. věříme, 
že příspěvek contipra je ve všech pří-
padech užitečný a nápomocný tak, jak 
jsme od začátku předpokládali.

ačkoli nedošlo k vyčerpání celé 
alokované částky, rozhodli jsme se 

žádné dodatečné kolo nepořádat. na 
druhou stranu chce vedení contipra 
v této podpůrné práci pokračovat a 
příští rok ve stejnou dobu opět nabíd-
neme možnost přihlásit se o příspěvek 
na vlastní akce tak, jak jsme učinili le-
tos. všichni, kdo přimýšleli o vlastním 
projektu, proto mají dostatek času se 
rozhodnout, zda je pro ně lákavé se 
k něčemu odhodlat, pustit se do zají-
mavé a prospěšné volnočasové akti-
vity, která udělá radost lidem v našem 
okolí. zvlášť za situace, kdy je contipro 
připraveno řešit finanční stránku věci.

zuzana bubnová

doubroucz fest 2017
Žadatel: marta hlobilová

„Dobroucz fest 2017 je benefič-
ní hudební festival, který se bude 
konat 16. 9. 2017 v Dolní Dobrouči. 
akce je zaměřena na rozvoj míst-
ní hudební scény a podporu kul-
turního dění v regionu. výtěžek 
z akce poputuje neziskové organi-
zaci Kyklop o.p.s., která se věnuje 
práci s lidmi se zrakovým postiže-
ním a snaží se o jejich integraci do 
společnosti. Kapela složená z mu-
zikantů v organizaci Kyklop přijede 
zahrát i na Dobroucz fest a doplní je 
pět místních kapel. Díky sponzorin-
gu od contipra můžeme zajistit kva-
litnější podium, ozvučení, prostory 
a reklamu. mockrát děkujeme,“ řek-
la m. Hlobilová, která je společně s t. 
urbanem, m. luzarem a a. Štěpánem 
členem pořadatelského týmu festivalu. 

turistické aktivity
Žadatel: martin bodnár

martin bodnár požádal o podporu dvou 
turistických aktivit v našem regionu. na 
základě jeho žádosti contipro přispěje 
na obnovu tradičního jarního turistic-
kého pochodu za zlatým klíčem roky-
tenky, který se koná v okolí Žamberka 
a zaměřuje se především na rodiny 
s malými dětmi.

Druhou podpořenou akci bude or-
ganizovat přímo martin a bude se jed-
nat o pochod ze Žamberka přes adrš-
pašsko-teplické skály až na sněžku.

martin bodnár k tomu řekl: „mám 
velkou radost, protože se na oba pro-
jekty povedlo získat podporu con-
tipra, ať už finančním darem, nebo 
našimi produkty. Děkuji za vstřícnost 
k rozvoji místního kraje a jsem rád, že ji 
mohu oplatit prezentací aktivního zví-
řete nenucenou a praktickou cestou.“

muzeum branné moci
Žadatel: hana potočková

„muzeum čs branné moci 
1918—1945 v české třebové se za-
bývá vojenskou historií a osudy 
vojáků z  podhůří orlických hor, 
pořádáním akcí pro veřejnost 
a renovací motorových vozidel 
z druhé světové války,“ popisuje ak-
tivity muzea Hana potočková, která 
o podporu zažádala.

„Široce pojaté aktivity jsou vhodné 
pro všechny věkové skupiny už od 
nejmenších dětí, proto se zástupci 
muzea objeví i na letošním Dětském 
dni contipra ve vonwillerce v Žam-
berku, kde povozí děti v některém 
z renovovaných strojů.

příspěvek, za který vedení spo-
lečnosti děkujeme, bude využit na 
odbornou renovaci motocyklu bsa 
m20 z roku 1938.“

contipro přijalo prestižní nabídku podílet se na výstavě „člověk 
v náhradách“, která od května zaplnila prostory národního technického 
muzea. návštěvníci se mohou těšit na osm tematických expozic 
věnovaných orgánovým soustavám lidského těla. naše materiály 
budou k vidění zejména v úvodních prostorách, kde velmi pěkně ukáží 
různorodost forem pro tkáňové inženýrství. -hp-

v dubnu jsme se účastnili největší veterinární výstavy v čr vetfair 2017. 
tuto výstavu máme rádi, přes den za námi chodí zvídaví veterináři 
 a večer na společenském setkání plánujeme spolupráci. tento rok byl 
významný, protože jsme poprvé uvedli nový produkt Kelparen. Díky 
velmi dobrým výsledkům publikovaným ve veterinárním časopise byl 
o produkt velký zájem a vzorek si vzalo více jak 300 veterinářů. -tm-
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narodila se nová contimiminka

1) vojtěch
už vážím 6 kg a rád si hraju s hrazdič-
kou. baví mě broukat a chytat věci do 
ručiček. moje další oblíbená činnost je 
spánek, což mi rodiče schvalují. Kdyby 
nebylo cvičení vojtovy metody, tak by 
doma ani nevěděli, jak umím křičet, 
když jsem rozčílený. 

2) valentina
Když jsem se 6. února narodila, měla 
jsem krásné míry 3,85 kg a 51 cm. ráda 
baštím, takže teď se pyšním už více než 
5 kily. spát se mi nechce, v noci už vů-
bec. taťka mi proto říká malá prudilka, 
protože ten by s mamkou zas chrněl 
pořád :-). moje nej hračka je kočička 
od tety léni nespěchalové z veteriny.

4) kristián
narodil jsem se 13. února a měřil a vážil 
jsem rovných 50 cm a 3,40 kg. i když 
jsem teď už o kousek větší a zlobivější, 
pro všechny zůstávám pořád andílek. 
zatím nemám sourozence, ale mám 
dva bratránky, kteří se o mě rádi posta-
rají. nejen oni už se těší, až budu umět 
běhat ;-).

3) Giulia
Já jsem se narodila 16. února s mírami 
47 cm a 2,7 kg. Kromě všech dospělá-
ků se na mě těšili i dvě aktivní zvířata, 
pesani simba a Gucci. už teď mám 
pořádný apetit, začala jsem totiž pilně 
trénovat na vydatnou italskou kuchyni. 

a) Šárka Jandová,
analytička Kal

b) Šárka krušinová, 
laborantka r&D

c) martina pospíšilová, 
výzkumnice

d) zuzana tomíčková, 
laborantka r&D

správné řešení i tentokrát najdete v tiráži na poslední stránce. především však gratulujeme šťastným maminkám!

Emmička!?

Nelča
!?

máme nové  
prvňáčky!

zápis do zŠ erudio, jejímž hlavním 
sponzorem je společnost contipro, 
proběhl ve dnech 7. a 8. dubna. už 
podruhé se tak v „naší“ škole zapsali 
prvňáčci, mezi nimiž najdeme mimo 
jiné šikovné potomky našich za-
městnanců, jak dokazuje tato fotka 
usměvavé rodinky frankových.

zŠ erudio letos čeká kromě nové 
třídy ještě jedna velká událost, a to 
otevření školní budovy, která je nyní 
ve stádiu hrubé stavby a pilně se na 
ní pracuje.

přejeme všem žáčkům, aby se jim 
v erudiu i v nové školní budově líbilo!
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keep calm, mind the Gap 
and Go to london!
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i když je duben teprve čtvrtý měsíc 
v roce, pro kosmetické suroviny zna-
mená vrchol sezóny. Koná se totiž 
největší světový veletrh kosmetických 
surovin „in-cosmetics Global“. letos 
padla volba organizátorů na londýn. 
za mě dobrý!

základem úspěchu Je nepodcenit 
přípravy

v první řadě to znamená vyvinout 
nové suroviny, aby se bylo čím chlubit, 
vyrobit je a otestovat, no a pak už jen 
vymyslet, jak přesvědčit naše stávající 
i potenciální zákazníky, že je nutně po-
třebují do svých krémů a že se bez nich 
už rozhodně nikdy neobejdou. Úplná 
hračka :-).

na výzkumu nezaháleli, takže letos 
se počet novinek zastavil až na čísle 
čtyři! Dva nové peptidy enerine a for-
miself efektivně bojují s projevy stárnu-
tí pleti, enerine vás navíc zbaví i pytlů 
pod očima. Další surovina HyWhite 
doplňuje naši hyaluronkovou řadu a 
jak název napovídá, tady se bude bělit. 
zájem očekáváme hlavně z asie, pro-
tože jako si někteří tady u nás ujíždějí 
na opalování a samoopalovacích pro-
středcích, v asii razí heslo „bílá bělejší, 
obličej krásnější“. poslední novinka je 
crosslinkovaná Ha, která může mít po-
dobný efekt jako dermální výplně. vý-
hodou je, že se nepíchá do kůže injek-
cí, ale stačí z ní umíchat krém a mazat.
 
bez osobního setkávání by to  
neŠlo

abychom mohli nové suroviny detail-
ně představit klientům, je nutné se 

s nimi potkávat a pečovat o ně jako 
o vlastní. Den před zahájením veletrhu 
proto už tradičně pořádáme seminář 
pro naše vip distributory. máme při-
pravené vzorky obsahující naše nové 
aktivní látky a prezentace plné vě-
deckých důkazů, že opravdu fungují. 
o ty se, včetně zodpovídání všetečných 
dotazů, postaraly lenka Řebíčková 
z obchodního oddělení a iva Doleč-
ková s lenkou machkovou z výzkumu. 
během přestávek na kávu a anglic-
ký čaj zbývá čas na příjemné povídání 
týkající se nejen práce, ale i běžného 
života.

na seminář navazuje neformální 
část odpoledne. Koktejl párty vyslan-
ců contipra s distributory probíhá na 
terase příjemného pubu „the Gun“ 
s nádherným výhledem na temži 
a o

2
 arénu. tento pub pro nás vybrala 

blanka Doležalová. nechybí občerst-
vení včetně tradičního fish & chips a  
anglického piva. vzhledem k nabitému 
programu pro další dny zůstáváme ra-
ději jen u pár pint.
 
třídenní maraton začíná!

během veletrhu to na našem stánku 
pořádně žije. návštěvníci se střídají jak 
na běžícím pásu, letáky nám mizí před 
očima a ani perníčky, které jsme le-
tos přichystali jako malou pozornost, 
domů zpátky určitě nepovezeme. naše 
obchodnice spolu s výzkumnicí ivou 
jedou každý den 9 hodin téměř bez 
přestávky, ale po celou dobu neztrá-
cejí úsměvy a trpělivost. ani když už po 
stopadesáté představují firmu a naše 
portfolio a odpovídají na stejné otázky. 
mají můj respekt. pro contipro je „in-

-cosmetics Global“ ideální příležitost, 
jak se ukázat v co nejlepším světle co 
nejvíce lidem. Je potřeba prozkoumat 
trendy a zjistit od zákazníků, o co ak-
tuálně nejvíce stojí a na čem bychom 
mohli zapracovat. Kdo tady chybí, 
jako by v kosmetickém průmyslu ani 
neexistoval.

my z marketingu pak může-
me víc poznat naše zákazníky, pro 
které to vlastně všechno děláme. 
a pak taky načerpat novou inspira- 
ci a okouknout konkurenci. ale pšt. 
o tom nikomu neříkejte ;-). 
 
po práci leGraci

i když je celodenní stání v lodičkách 
poněkud bolavé,  večer vyrážíme do 
města obdivovat místní krásy a chutě. 
Jsme přece v londýně! odpočívat mů-
žeme doma. nebo v hrobě, záleží na 
preferencích :-).

Díky nedostatku času městem 
skoro proletíme, ale zase si toho 
z našeho seznamu můžeme odškrt-
nout hodně — tower of london, tower 
bridge, big ben, Westminster abbey 
i buckingham palace. máme to dokon-
ce i s průvodcem — zkušeně se toho 
ujala lenka Řebíčková, která v londý-
ně nějakou dobu žila. nechybí ani po-
vinná fotka u budky, na kterou se těm 
šťastnějším (mně) připletl i Double 
Decker.

snad jediný symbol londýna, na kte-
rý jsme neměli štěstí, byl déšť. vážně 
škoda!

kristýna kopecká,
marketingová specialistka
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představuJeme naŠe nové
kosmetické suroviny
rok 2017 se určitě zapíše do histo-
rie kosmetických surovin v contipru. 
minulý rok byl nadprůměrně plodný, 
kosmetická skupina výzkumníků v čele 
s ivou Dolečkovou nezahálela a pro 
náš Útvar prodeje připravila čtyři nové 
kosmetické suroviny, které byly světu 
představeny na veletrhu in-cosmetics 
v londýně. celkem si tedy zákazníci 
mohou vybrat již z 19 našich surovin.

contipro se ve světě představuje 
jako specialista na hyaluronan, proto 
jsme rádi, že se podařilo dotáhnout 
dlouho očekávaný projekt crosslinko-
vané hyaluronky pro topickou aplikaci.

crosslinked Ha vychází z patento-
vané oxidované formy hyaluronanu a 
naplňuje přání mnoha zákazníků. pro-
dukt je na bázi hydrogelu, který slouží 
jako rezervoár vody a jiných aktivních 
látek, které jsou postupně uvolňovány 
do kůže. navíc je crosslinkovaná for-
ma kyseliny hyaluronové už na trhu 
známa a dosud se používala hlavně na 
dermální výplně. v contipru se nám 
podařil vyřešit problém, jak dát hyd-
rogel do finálních produktů určených 
k povrchové aplikaci.

crosslinked Ha má skvělé výsledky 
co se týká hydratace a okamžité re-
dukce vrásek, která vydrží několik ho-
din, a je nabízen v práškové formě a 
bez konzervantů, což řadí náš produkt 
mezi jedinečné suroviny.

naŠe upravená hyaluronka umí 
zesvětlovat pleŤ

Ještě větší naděje tento rok vkládáme 
do bělící hyaluronky, kterou nazýváme 
HyWhite. Jedinečné spojení kyseliny 
hyaluronové a alfa-linolenové kyseliny 
přináší to nejlepší z obou složek. Kyse-
lina alfa-linolenová je esenciální mast-
ná kyselina s bělicími účinky (inhibuje 
tvorbu melaninu) a nízkomoleková 
kyselina hyaluronová slouží v tomto 
spojení jako nosič, který bělicí složku 
přenese přímo k cíli, k melanocytům.

HyWhite je první kosmetickou su-
rovinou, kterou jsme nechali testovat 
v externí laboratoři, konkrétně v číně, 
tedy na asiatkách. Důvod byl prostý. 
bělicí surovina se špatně testuje na 
světlé pleti, i když i na běloších HyWhi-
te vykazuje skvělé výsledky v bělení 
skvrn a vyrovnávání barevných nedo-
statků pleti. Dalším důvodem je cílení 
na asijský trh, který prahne po bělicí 
surovině. potenciál asijského trhu je 

v porovnání se zbytkem světa oprav-
du obrovský a nezávislé testování na 
asijské pleti se skvělými výsledky nám 
může otevřít ty správné dveře. velkým 
benefitem je účinnost suroviny i ve vel-
mi malé koncentraci (0,005 %), takže 
z 1 g HyWhitu mohou zákazníci vyrobit 
až 2 tuny krému.

enerine Je zaloŽen na vloni oce-
něném výzkumu lenky suché

i svět peptidů tento rok obohatíme 
o dva nové. enerine je fragment pro-
teinu pGc-1alfa, za jehož výzkum a 
použití jako kosmetické suroviny byla 
minulý rok v květnu oceněna len-
ka suchá cenou nejlepší inovace na 
konferenci cosm‘innov v orléans, jak 
jsme v continovinách již informovali. 

enerine zvyšuje energii v buňkách, 
řídí mnoho metabolických procesů, 
které vedou ke zvýšení energie, pomá-
há buňky chránit před volnými radiká-
ly a oxidativním stresem. výsledkem 
je lepší textura pleti, zvýšení elasticity, 
snížení mastnoty a hlavně redukce po-
dočnicových vaků, které jsme měřili 
naším novým 3D foťákem primoslite. 

po aplikaci enerinu v nočním a oč-
ním krému se probudíte svěží, vaše 
pleť bude plná energie, zregenerova-
ná a v kombinaci s denním krémem 
s enerinem tento pocit vydrží celý den.

ani formiself není Jen do počtu

vlivem stárnutí pleť ochabuje, stabi-
lizační podpora buňky, cytoskelet, je 
oslabena a buňky ztrácejí svůj tvar. 
formiself pomáhá tento cytoskelet 
buňky udržet v rovnováze. buňka do-
stává zpátky svůj tvar a dochází k tako-
vému liftingu pleti. formiself pomáhá 
zlepšovat elasticitu, podporuje tvorbu 
kolagenu a pleť je vyhlazenější.

nově peptidy nabízíme s novým kon-
zervantem phenethyl alkoholem, 
který splňuje požadavky některých 
náročnějších zákazníků a nahrazuje 
kontroverzní phenoxyethanol, které-
mu jsou v médiích přisuzovány škod-
livé účinky. 

představení každé suroviny přiná-
ší mnoho hodin práce a zaměstnává 
spoustu výzkumných i servisních sku-
pin. všem moc děkujeme.

nové suroviny byly vypuštěny do 
světa, čeká je daleká cesta k zákaz-
níkům na téměř všech kontinentech 
a doufáme, že s naší péčí a v dobrých 
rukách našich distributorů se jim bude 
dařit!

lenka řebíčková, 
prodej kosmetických surovin
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na dvoře vznikne místo 
„domečku“ nová budova

vize společnosti 
contipro, akt. 2017

contipro je jednou z předních 
společností zabývajících se vý-
zkumem a výrobou hyalurona-
nu a jeho aplikací pro medicínu. 
společnost se chce v této oblasti 
stát světovým lídrem.

contipro se soustředí na nové 
aplikace z hyaluronanu a jeho 
forem, zejména v oblastech 
tkáňového inženýrství, regene-
rativní medicíny, nosičů léčiv a 
materiálů pro chirurgické obo-
ry. inovativní výrobky mají con-
tipru zajistit světové postavení na 
těchto trzích.

ve všech medicínských oblas-
tech, kde je využití hyaluronanu 
a jeho forem prospěšné, bude 
contipro aktivně vyhledávat 
partnery a ve spolupráci s nimi 
vyvíjet a uvádět na trh další vý-
robky.

contipro zařadí do svého port-
folia další synergické činnosti a 
komplementární subjekty, které 
napomohou k naplnění uvede-
ných cílů.

contipro nepřestane klást důraz 
na kvalitu a bezpečnost výrobků. 
za tímto účelem zavádí odpoví-
dající systémy jakosti.

požadovaná vysoká odbornost a 
výkonnost zaměstnanců zůstane 
úzce spojena s nadstandardními 
možnostmi profesního rozvoje 
a seberealizace. contipro bude 
pokračovat v budování přátel-
ského a týmového pracovního 
prostředí, které podporuje zdra-
vý životní styl.

contipro bude i nadále rozvíjet 
vzdělávací programy v souladu 
se svou vzdělávací pyramidou, 
zasazovat se o zvyšování vzdě-
lanostní úrovně dětí a mládeže 
v orlickém regionu a podporovat 
nadané jedince.

contipro považuje za svou přiro-
zenou činnost podporu orlicka, 
kde společnost sídlí, a bude dále 
přispívat ke zlepšování místních 
podmínek pro život zejména s 
ohledem na zkvalitnění nabídky 
volnočasových aktivit.

v Dolní Dobrouči, 1. února 2017

zuzana bubnová
a vladimír velebný
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Jak Jsem začala 
běhat s krosnou

reGulatory affairs aneb ti, 
kdo blokuJí tiskárny

Jak to tak bývá, všechno začalo 
trochu náhodou. sport mám ráda 
všeobecně, ať už se jedná o bě-
hání, plavání, sjíždění vody, lezení 
po skalách nebo po horách, ale 
většinu z toho dělám spíš jen pro 
zábavu a závodů se účastním výji-
mečně.

můj přítel má naopak závodění 
rád a když se přihlásil do prvního 
ročníku závodu novodobých vy-
sokohorských nosičů na sněžku 
a poprosil mě, jestli bych mu děla-
la technickou podporu, řekla jsem 
si, že přece nebudu dělat žádnou 
podržtašku, a přihlásila se nakonec 
taky. nic jsem od toho nečekala. 
naložila jsem si do krosny 20 kg ko-
fol (chlapi nosí obvykle víc, 30—100 
kg) a vyrazila nahoru po sjezdovce 
ve velké Úpě svým maximálním, 
ale zároveň udržitelným tempem. 
postupně jsem předcházela jedno-
ho závodníka za druhým, až přede 
mnou zůstal jen můj přítel. ten se 
mi ale někde po cestě ztratil, takže 
jsem nakonec za velkého potlesku 
dorazila na poštovnu na vrcholu 
sněžky jako první. Doteď to mám 
doma na talíři :-). 

problém je, že když už jednou 
něco vyhrajete, tak od vás v dalších 
ročnících všichni něco očekávají. 
a tak jsem začala trénovat. vždyc-
ky asi měsíc před závody naplním 
krosnu harampádím a chodím s 20 
kg na zádech běhat 5 km po stez-
ce, nebo několikrát vyjdu poličskou 
sjezdovku. všichni, kdo mě vidí, si 
sice ťukají na čelo, ale co. obvyk-
le víc trénuju kopce, protože trasa 
většiny nosičských závodů vede už 
od startu prudce nahoru, jen před 
letním sněžka sherpa cupem 
je dobré zahrnout i rovinky kvůli 
úvodním 2 km obřím dolem, které 
ti, co pomýšlejí na lepší umístění, 
většinou běží. tréninku často při-
způsobujeme i víkendy, kdy běhá-
me nebo chodíme s krosnami po 
horách, popř. dobrovolně vynášíme 
z pece různé zboží pro poštovnu 
na sněžce.

nosičské závody však nejsou jen 
sportovní událostí, ale i společen-
skou akcí. podobných bláznů pře-
ce jen není příliš mnoho, navíc je 
počet závodníků omezený, takže 
už se po těch letech většinou zná-
me. nedílnou součástí občerstvení 
v cíli je tedy i nějaká ta flaška slivo-
vice a každý závodník je na vrcholu 
sněžky vždy řádně přivítán. o zá-
bavu je tak postaráno :-).

iva dolečková

continoviny — květen 2017

Když se lidé ptají, co dělá oddělení re-
gulatory affairs (dříve registrační od-
dělení), lze vlastně výstižně odpovědět 
jednou jedinou větou: 

„regulatory affairs má na starosti za-
bezpečení legislativních požadavků, 
které jsou nezbytné pro vstup a setr-
vání výrobku na trhu.“

abychom ale naplnili požadovaný roz-
sah článku, tak vám k této definici ještě 
přiložíme krátkou pohádku.

byla, nebyla jedna biotechnologická 
společnost v jednom malebném údolí 
kdesi na východě čech. a v této spo-
lečnosti byla v rohu jedna nenápadná, 
nepříliš velká kancelář s označením 
„regulatory affairs“. naštěstí tato míst-
nost není zakázaná třináctá komnata, 
jak to v některých pohádkách bývá – 
lidé proto mohou bez obav nahléd-
nout, vstoupit, zeptat se a diskutovat. 
tak pojďte, milí čtenáři, a vstupte za 
námi do této místnosti. 

Kromě velkého množství skříní pl-
ných nejrůznějších dokumentů zde 
najdete tři stoly zaskládané větším, 
nebo v lepším případě menším množ-
stvím různých dokumentů, u kterých 
se krčí tři lidé a hledí do počítačů. něco 
napíší, někam kliknou, někdy zvednou 
telefon a jenom čas od času mezi se-
bou prohodí několik málo slov. Řekne-
te si: „co neustále řeší?“

tou první z důležitých věcí je sledo-
vání aktuálně platné legislativy, což 
zahrnuje hned několik balíků zákonů, 
vyhlášek, směrnic, nařízení, norem, 
guidelinů atd. portfolio produktů spo-
lečnosti je široké – jsou tu veterinární 
léčivé přípravky, veterinární technické 
prostředky a veterinární přípravky (tři 
různé kategorie), zdravotnické pro-
středky, aktivní farmaceutické látky, 
potravinové doplňky, krmiva a kos-
metické suroviny – a každá kategorie 
produktů má svůj vlastní balík legisla-
tivy, svůj vlastní „jízdní řád“. sledujeme 
také aktuální požadavky na klinické a 
preklinické testování všech uvedených 
produktů před i po uvedení na trh a 
toto testování zajišťujeme.

a tady je ta první chvíle, kdy často 
blokujeme tiskárnu a máme značnou 
spotřebu papíru. některé dokumenty 
totiž mají tu zajímavou vlastnost, že ji-
nak než v papírové verzi se prostě číst 
nedají.

čtení dokumentů samozřejmě není 
jedinou činností, které se na ra věnu-
jeme. nejdůležitější ze všeho je na-

čtené informace a požadavky převést 
v realitu společnosti. to spočívá, eufe-
misticky řečeno, především ve shro-
mažďování požadovaných informací 
o stávajících i vyvíjených výrobcích od 
útvarů výroby, kontroly, prodeje, ná-
kupu, výzkumu a vývoje. Řečeno bez 
obalu je to tak, že vás obtěžujeme, ať 
už po telefonu nebo přímo na schůz-
kách, s požadavky na dodání výzkum-
ných zpráv, výrobních postupů, vypra-
cování a validaci analytických metod, 
náhledů obalových materiálů, specifi-
kací, zpráv z rizikoanalýz a spousty dal-
ších dokumentů.

Když jsou všechny informace na jed-
né hromadě, tak opět usedáme k počí-
tači a získané informace zpracováváme 
(většinou v angličtině) do oficiální po-
doby tak, aby vyhovovaly požadavkům 
národních a nadnárodních autorit, se 
kterými jsme neustále v kontaktu. tady 
je ta druhá chvíle, kdy obsadíme tiskár-
nu a tiskneme pro změnu nekonečné 
stránky registrační dokumentace.

a kde je ta slíbená pohádka? ta po-
hádka je, když po několika kolech při-
pomínek autorit nebo změn v daném 
výrobku následovaných aktualizacemi 
registrační dokumentace dostane vý-
robek zelenou a může být uveden na 
trh. ta vůně nového certifikátu, ten po-
cit, že nový produkt i zásluhou někoho 
z nás je uveden na trh, to je ta pravá 
pohádka.

takže milí čtenáři, doufáme, že otáz-
ky, které mohla na začátku vyvolat ta 
mírně neurčitá definice „regulatory 
affairs“, jsme zodpověděli, a pokud 
ještě nějaká otázka zůstala, vůbec se 
nebudeme zlobit, když za námi dora-
zíte a zeptáte se, nebo přinesete nový 
podnět pro naši práci.

pavel kušnierik 
a zuzana valentová,

oddělení ra



continoviny
vydává společnost contipro, pro interní účely, zdarma

správné řešení contimiminek: 1a, 2D, 3c, 4b 
do tohoto čísla přispěli: zuzana bubnová, iva Dolečková, ondřej Jireš, Kristýna Kopecká, pavel Kušnierik, 

Daniel maťátko, pavla machalová, lenka Řebíčková, zuzana valentová, vladimír velebný
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srdečně zveme na firemní Dětský 
den, který se koná 17. června 2017 
od 14 do 18 hodin ve vonwillerce 
v Žamberku, tentokrát na téma „cesta 
kolem světa“.

v rámci programu se můžete těšit na 
projížďku parním válcem, prohlídku 
muzea starých strojů nebo soutěž v na-
fukovací překážkové dráze, která bude 
určena jak pro děti, tak pro dospělé.

ani letos nebude chybět bohaté ob-
čerstvení, které zajistí pivovar Kanec 
Žamberk. Doufáme, že změnu místa 
uvítáte a budete se bavit přinejmenším 
stejně jako loni.

iveta schejbalová

dětský den bude v netradičním prostředí

contipro je hlavním partnerem benefičního koncertu, který pořádá zŠ erudio ve spolupráci s  letohradským soukromým gymnáziem. výtěžek 
bude věnován základní škole speciální v neratově. více se dozvíte na facebook.com/zs.erudio.


