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nová nanovlákna pro krásnou pleť
Všichni jistě znáte ten pocit, kdy přijde-
te do drogerie a bezradně si prohlížíte 
to nepřeberné množství krémů, gelů a 
mastí a přemýšlíte, co pro vás bude to 
pravé. něco vám doporučila kamarád-
ka, která nezná lepší přípravek než „a“, 
zato herečka andie macDowell a dal-
ší krásky doporučují krémy „b“ až „X“, 
protože každý je ten nejlepší a určitě 
vhodný pro váš typ pleti. Jaký typ pleti 
vlastně máte, jste se nikde nedozvědě-
la, ale to přece nikomu nevadí. 

po vyčerpávajícím zkoumání si tedy 
vyberete svého favorita a tiše doufáte, 
že on bude splňovat vaše požadavky, 
bude vám vyhovovat a neprojeví se 
u vás žádná alergická reakce. proč prá-
vě alergická reakce? protože zčerve-
nání, svědění či opuchnutí je po použití 
kosmetických přípravků velmi časté. 
tyto alergické reakce bývají ve větši-

ně případů způsobeny konzervanty, 
anebo parfemačními složkami, které 
se běžně v kosmetických přípravcích 
vyskytují, protože bez nich by to nešlo. 
nebo snad šlo?

InOVatIVnÍ PŘÍstUP V KOsMEtICE
Díky spolupráci velkého množství 

kolegů se podařilo vyvinout koncepci 
inovativního kosmetického přípravku. 
tato koncepce stojí na nanovláknech 
z nízkomolekulární kyseliny hyaluro-
nové, ke kterým je možné přidat další 
aktivní látky proti stárnutí pleti.

nanovlákenný materiál, který náš 
výzkum vymyslel a vyvinul, umíme také 
vyrobit a dodat jako hotové řešení na-
šim zákazníkům, velkým producentům 
finálních kosmetických produktů.

až se jednoho dne setkáte s kos-
metickým produktem založeným na 

nanovláknech kyseliny hyaluronové, 
budete vědět, že je za tím schovaný 
náš nápad a že ten nejdůležitější ma-
teriál uvnitř nejspíš pochází z Dolní 
Dobrouče.

JaK JsME POKrOčIlI
o tomto materiálu v základní for-

mě bez přidaných aktivních látek jsme 
psali v continovinách při docílení 
100 000 vyrobených kusů v červenci 
2016.

od té doby jsme pokročili jak 
technologicky (umíme to rychle-
ji a lépe – postavil se větší stroj a 
pracujeme na výměně „babostro-
je“), tak formulačně, tedy z hledis-
ka možnosti kombinovat různé lát-
ky podle přání našeho zákazníka.

 
pokračování na další straně
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pokračování z předchozí strany

Díky tomu jsme vytvořili celé portfo-
lio, které prezentuje naše možnosti 
na konkrétních příkladech složení, fo-
rem a tvarů, a nazýváme ho souhrnně 
nanoDeliveryHa. V současné době jsou 
navrženy čtyři varianty složení, které 
obsahují i naše anti-ageing peptidy a 
zaměřují se na různé oblasti péče o pleť.

VýhOdy nOVéhO PŘÍstUPU
nanoDeliveryHa neobsahuje žádné 

konzervační látky, ani parfemace, což 
snižuje možnost vzniku alergické reak-
ce. Další výhodou je vyšší koncentrace 
aktivních látek (vitamíny, humektanty) 
než u běžně dostupných kosmetických 
přípravků, jako jsou krémy a gely.

můžeme tvrdit, jak je to všechno 
úžasné, ale dokud vám neukážeme 
data, budete mít pochybnosti. V in-vivo 
studii jsme proto zjišťovali dlouhodobý 
i krátkodobý efekt všech současných 

nová nanovlákna...

formulací nanoDeliveryHa.
po patnácti minutách od aplikace 

jsme zaznamenali zlepšení v oblasti 
lesku pokožky, erytému, struktury po-
kožky a hloubky vrásek.

také jsme pozorovali účinky po čty-
řech týdnech nanášení nanoDeli-
veryHa. zjistili jsme, že námi vyvinutý 
přípravek pozitivně ovlivňuje hydrata-
ci pokožky, lesk, strukturu pokožky a 
hlavně vrásky. nanoDeliveryHa snížilo 
po čtyřtýdenní aplikaci hloubku vrásek 

fotografie „před a po“ z testu nanoDeliveryHa

o 21,4 % a toto zlepšení bylo viditelné 
pouhým okem.

a jaké byly ohlasy dobrovolníků, kte-
ří se studie účastnili? Všichni účastní-
ci byly nadšení, a to nejen proto, že 
omládli o pár let, ale také proto, že na-
noDeliveryHa se snadno aplikuje a jed-
notlivé dávky jsou baleny samostatně, 
což brání možné kontaminaci dalších 
dávek.

Jana Polášková 
a Kateřina Knotková

a b a b

rok 2017 můžeme charakterizovat 
Jako rok dalšího významného růstu
i v roce 2017 se contipro nadále rozví-
jelo a rostlo. svědčí o tom hned několik 
skutečností. Jednak je to nárůst tržeb 
společnosti, který byl oproti roku 2016 
vyšší o 7,6 %, dále je to nárůst inves-
tiční aktivity, kdy společnost investova-
la 85,6 mil. Kč, tedy o 25,3 % více než 
v roce 2016. V neposlední řadě výrazně 
posílil i provozní zisk, který vzrostl v po-
rovnání s rokem 2016 o 4,7 %.

InVEstIčnÍ čInnOst 
základem investiční činnosti v roce 

2017 byly hlavně investice technolo-
gického rázu a investice do dalších 
přístrojů a zařízení v oblasti výzkumu. 

Vedle celé  řady těchto investic pak 
společnost v roce 2017 také dokončila 
výstavbu zŠ erudio v Žamberku, kde už 
od září 2017 probíhá výuka. 

růst EfEKtIVIty a PrOdUKtIVIty 
Důraz na další zvyšování efektivity 

a produktivity byl  v roce 2017 kladen 
na  obě klíčové oblasti společnosti. 
tedy na oblast výzkumu a dále v oblasti 
provozní. V oblasti výzkumné činnosti 
se zvyšoval tlak na dokončování kon-
krétních výzkumných záměrů, v oblasti 
provozní byly zaznamenány významné 
posuny ve výtěžnosti při výrobě farma-
ceutické kyseliny. 

i u ukazatele produktivity práce vi-
díme významný nárůst. ta se měří po-
mocí výše tržeb na pracovníka, kdy ná-
růst oproti roku 2016 činil 7,5 %.

POhlEd dO rOKU 2018
na základě velmi dobrých výsledků 

za rok 2017 můžeme optimisticky hle-
dět i do roku 2018. Hlavním úkolem 
bude v tomto období příprava dalších 
investičních záměrů, jejichž postup-
ná realizace povede v dalších letech 
k odstranění technologických a ka-
pacitních limitů růstu. Díky tomu pak 
bude umožněn další růst společnosti 
jako celku.

Vilém Maur

investice v mil. Kč tržby na jednoho zaměstnance v tis. Kč
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contipro odmění dobré 
nápady zaměstnanců
napadlo vás už někdy, že by se u nás 
v contipru dalo něco dělat lépe, rych-
leji nebo třeba bezpečněji? nebo vás 
napadá způsob, jak bychom mohli ješ-
tě více chránit přírodu? přestaňte si své 
nápady šetřit jen pro své kolegy na po-
vídání u oběda. nastává doba, kdy za 
své nápady na inovace ve firmě bude-
me moci získat finanční odměnu, kte-
rá může dosáhnout opravdu zajímavé 
výše. od 1. dubna totiž začíná platit 
nová směrnice, která stanovuje pra-
vidla pro postup při podávání návrhů 
a jejich odměňování. 

zlepšovací návrhy se mohou týkat 
výrobních, technických a dalších pro-
vozních procesů společnosti. smě-
řovat mohou i do oblasti bezpečnosti 
práce a ochrany životního prostředí. 
takový návrh se může týkat například 
vylepšení výrobní linky, zjednodušení 
balení a expedice nebo třeba způsobu, 
jak snížit množství vyprodukovaného 
odpadu na minimum.   
podat zlepšovací návrh může každý 
zaměstnanec s jednou výjimkou. od-
měnu nemohou získat osoby, které 
mají zlepšování uvedených procesů 
a činností ve společnosti přímo v po-

pisu práce. to znamená, že například 
bezpečnostní technik za návrh opatře-
ní pro zlepšení bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci odměnu nezíská. tako-
vé zlepšování je totiž jeho povinností 
vycházející z jeho pracovního zařazení 
a náplně práce. Valná většina zaměst-
nanců se ale do zlepšovacích návrhů 
zapojit může a jejich nápady vedení 
firmy s radostí uvítá. 

cílem těchto návrhů by mělo být 
zjednodušení chodu firmy, úspo-
ra času, snížení provozních nákladů,  
efektivnější využívání pracovní kapaci-
ty, vyšší bezpečnost i ochrana přírod-
ních zdrojů. pokud vás nějaké kon-
krétní vylepšení napadá, sepište ho na 
papír a předejte svému nadřízenému. 
ten vás pak dalšími kroky provede. 

pokud se nápad bude líbit a bude 
možné ho převést do reality, contipro 
s vámi sepíše smlouvu o přijetí nabíd-
ky zlepšovacího návrhu, ve které bude 
stanovena konkrétní výše odměny. ta 
se vypočítává podle ekonomické ana-
lýzy navrhovaného zlepšení a případ-
ně i podle nefinančních přínosů. u ná-
vrhu, díky kterému firma ušetří peníze, 
se odměna může pohybovat v rozmezí 

20 000 Kč až 180 000 Kč. u nefinanč-
ního přínosu návrhu, kterým může být 
například zvýšení bezpečnosti práce, 
je pak odměna stanovena v rozmezí 
od 20 000 Kč do 100 000 Kč. Konkrétní 
postup při podání zlepšovacího návrhu 
a konkrétní výše odměny odstupňova-
né podle přínosu najdete ve „směrnici 
k odměňování zlepšovacích návrhů ve 
společnosti contipro“ pod číslem 307-
022. 

Díky vašim doporučením může fir-
ma fungovat zase o něco lépe. stačí se 
dívat kolem sebe, přemýšlet o věcech, 
které se vám nezdají úplně dokonalé, 
a o své nápady se podělit s vedením. 
odměnou pak nebude jen dobrý pocit, 
ale také velmi příjemný finanční obnos, 
který pomůže zase vám.

Kristýna Kopecká

den otevřených dveří 
2018 pro vš studenty
Jaro je za dveřmi a s ním opět Den ote-
vřených dveří v contipru. tento den je 
určen výhradně studentům vysokých 
škol. událost je plánována na úterý 
24. dubna 2018.

Vše začne ve školicím středisku 
představením společnosti, výzku-
mu, personálního oddělení a vzdě-
lávacích programů. poté již studenti 
v malých skupinkách s průvodci vyrazí 
prozkoumat laboratoře a připravená 
stanoviště. zde budou moci omrknout 
vybavení a probrat s výzkumníky jejich 
práci.

pokud znáte přírodovědně zamě-
řeného vysokoškoláka, který by rád 
nahlédl k nám do výzkumu, určitě 
neváhejte a pozvěte ho. ale pozor, 
účast je z kapacitních důvodů pod-
míněna přihláškou na mém emailu 
mysakova@contipro.com.

zároveň bych také všechny zaměst-
nance poprosila v tento den o shoví-
vavost. V areálu se během celého dne 
bude pohybovat velké množství lidí. 
Děkujeme.              -em-

připravuJeme letní školu Fybich 2018
pro středoškoláky letos contipro orga-
nizuje už 7. ročník letní školy fybich

týden plný odborných přednášek, 
praktických workshopů ale i volno-
časových aktivit a her se bude konat 
začátkem letních prázdnin od pondělí 
9. do pátku 13. července 2018 v rekreač-
ním středisku lorien v nekoři. studenti 
si budou moci opět vybrat mezi biolo-
gicky, nebo chemicko-fyzikálně zamě-
řeným blokem přednášek, seznámit 
se se stejně naladěnými středoškoláky 
z celé české republiky a užít si týden 

plný pohody i vědy. přihlašování je již 
nyní možné prostřednictvím přihlášky, 
kterou najdete na webových strán-
kách contipra a facebookové události 
letní školy. poplatek za celý týden činí 
1000 Kč, zbylé výdaje hradí společnost 
contipro. Doufám, že i letošní ročník 
bude stejně tak vydařený jako ty předešlé 
a studenti si budou odnášet ne-
jen nově nabyté vědomosti, ale také 
nová přátelství a spoustu zážitků.  

Eva Myšáková
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vyhodnocení proJektů zaměstnanců
pro podporu našeho regionu

environmentální politika společnosti contipro
aneb Jaký Je náš přístup k životnímu prostředí

„čistá příroda pro nás není překáž-
kou, ale cílem.“

co je vůbec firemní politika? Je to 
přístup, jakým se firma staví k různým 
celospolečenským otázkám. napří-
klad k ochraně životního prostředí, 
k zaměstnancům či obchodním part-
nerům nebo ke kvalitě svých výrobků.

Vedení contipra se v loňském roce 
rozhodlo definovat základní firemní 
politiku a zavázalo se činit v budoucnu 
kroky výhradně v souladu s těmito pra-
vidly. aby vše správně fungovalo, je ne-
zbytné, aby stejný přístup uplatňovali 
i zaměstnanci. i zde platí, že pouze 
společným postupem můžeme dosáh-
nout společného výsledku.

COntIPrO a žIVOtnÍ PrOstŘEdÍ
V tomto čísle continovin proto při-

pomínáme naši environmentální poli-
tiku. Díky jejímu uplatňování můžeme 
být hrdí, že contipro nemá negativní 
vliv na krásnou přírodu kolem nás.

„Hlavním cílem společnosti contipro 
a.s. v environmentální oblasti je ekolo-
gizace všech činností a aktivní přístup 
k ochraně zdraví lidí a životního pro-
středí.

KlÍčOVé dEKlaraCE V OblastI:
1. Energetické efektivity

K výrobě používáme nové, ener-
geticky efektivní systémy a zařízení. 
Všechny administrativní budovy máme 
zateplené. odpadní teplo z výrobní 
technologie využíváme k vytápění are-
álu. osvětlení areálu a budov zajišťu-
jeme mimo jiné úspornými světelnými 
zdroji.

2. Odpadního hospodářství
třídíme komunální odpad, jeho velká 

část je recyklována. likvidaci nebez-
pečného odpadu nám zajišťuje speci-
alizovaná firma, skladování v areálu je 
plně v souladu s platnou legislativou. 
čištění odpadních vod provádíme na 
vlastní čistírně odpadních vod.

3. Emisí
Díky moderním výrobním techno-

logiím nezatěžujeme naše okolí plyn-
nými, hlukovými, mechanickými ani 
tepelnými emisemi. Do ovzduší vypou-
štíme převážně co

2
 a vodní páru, zá-

pach z biotechnologické výroby mini-
malizujeme tak, aby neobtěžoval okolí. 
minimalizujeme hluk šířený do okolí 
využíváním účinných tlumících prvků. 
nepoužíváme zařízení, která by pro-

dukovala výrazné vibrace. přebytečné 
teplo likvidujeme energeticky efektiv-
ním způsobem.

4. Obnovitelných zdrojů
část potřeby elektrické energie pro 

provoz areálu (cca 20 %) pokrýváme 
z provozu vlastní fotovoltaické elek-
trárny.

5. Vozového parku
firemní vozový park pravidelně ob-

měňujeme s ohledem na snižování 
produkce co

2
. 

bUdOUCÍ VIzE
i nadále budeme optimalizovat 

zpětný zisk odpadního tepla z výrobní 
technologie a zvyšovat efektivitu systé-
mu vytápění budov a rovněž zvyšovat 
energetickou účinnost výrobní tech-
nologie její soustavnou modernizací.

budeme dále optimalizovat hospo-
daření s odpadními vodami a zlepšovat 
kvalitu vody vypouštěné z čoV zpět do 
povodí.

budeme rozvíjet otevřenou komu-
nikaci a projevovat ochotu k dialogu 
s odbornou i laickou veřejností o všech 
otázkách, které se týkají naší činnosti 
ve vztahu k životnímu prostředí.“

V minulém čísle continovin jsme vy-
psali druhý ročník programu podpo-
ra regionu. Velice nás potěšilo, že se 
v letošním roce sešlo mnohem více 
projektů a žádostí o finanční příspě-
vek než v ročníku loňském. loni bylo 
projektů opravdu málo, proto jsme 
se rozhodli podpořit vše, právě aby-
chom stimulovali další kolegy k reakci. 
a povedlo se.

letos opravdu bylo z čeho vybí-
rat. bylo by bývalo snadné „utratit“ 
vše a rozdělit celých 250 tisíc Kč, kte-
ré jsou na projekt alokovány. my se 
ale rozhodli všechny projekty pečlivě 
přezkoumat, vyžádat si třeba i doda-
tečné informace a celý proces byl tedy 
nakonec poměrně časově náročný. 
nicméně nám to zároveň pomohlo 
utřídit si pohled, co podporovat chce-
me a co nikoli.

při hodnocení projektů jsme kladli 

hlavní důraz na dlouhodobou a oprav-
du aktivní angažovanost zaměstnance 
v daném projektu a dále na spole-
čenský dosah projektu. Vyloučili jsme 
z podpory projekty, které byly již příliš 
mimo a záležitosti veskrze investiční. 
ty přináleží dle našeho názoru hlavně 
místní samosprávě.

při vyhodnocování projektů jsme, 
ač okrajově, přihlíželi rovněž ke kvali-
tě zpracování projektu. nakonec jsme 
se rozhodli rozdělit celkem 197 tis. Kč 
mezi 5 projektů. a které to byly? na to 
si počkejte do příštích čísel continovin, 
kde vám své projekty představí sami 
žadatelé. pevně doufáme, že jejich 
příběhy inspirují i další z vás nejen najít 
odvahu a svůj projekt přihlásit, ale tře-
ba i nějaký projekt vymyslet, realizovat 
a tím náš region ještě více obohatit.

Jelikož věříme, že kvalita podaných 
žádostí pro příští rok ještě dále vzroste 
a nechceme, aby pro letošek alokova-
né prostředky „propadly“, převádíme 
je do příštího roku. Již nyní tedy pro-
mýšlejte své projekty, protože k roz-
dělení bude v příštím roce hned 303 
tisíc Kč.

zuzana bubnová 
a Vladimír Velebný
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V continovinách máme několik stá-
lých rubrik, které mají doplnit před-
stavu, kdo jsme my, zaměstnanci 
contipra, jak žijeme a o co se zajímá-
me. contimiminka představují, co je 
nám zpravidla nejdražší. sportovní 
sloupek zase odhaluje část našich zá-
lib a někoho možná namotivuje, aby si 
našel novou pohybovou aktivitu. 

V nové rubrice se věnujeme cizin-
cům, které spíše než za cizí považujeme 
za své, protože jsou našimi váženými 
a oblíbenými kolegy. budeme se ptát 
ochotných a otevřených kolegů, jak se 
změnil jejich život po příchodu do čes-
ka, jak se jim tu žije a pracuje a co se 
jim na jejich současném životě líbí.

struktura zaměstnanců
podle věku a vzdělání

Jak se u nás žiJe
 

PaUlIna OrzOł 
Vývojový pracovník r&D 
(kosmetika)

Jak dlouho žiješ v česku a co se ti na 
životě tady líbí nejvíc?

letos už jsem tady šestý rok. Ži-
vot tu není moc odlišný od života 
v polsku, nejradši mám v česku asi 
lidi. češi mají trochu jinou mentalitu 
a přijde mi, že od sebe mají větší od-
stup, což občas není na škodu.

proč sis vybrala zrovna naši zemi?

měla jsem možnost tady studovat, 
navíc je tady mnohem víc pracov-
ních příležitostí v přírodovědných 
oborech než v oblasti, odkud pochá-
zím. Výhodou je i to, že to mám do 
polska kousek.

Když bys měla česko charakterizo-
vat jedním slovem, jaké by to bylo?
 
Vybrala jsem tři. svoboda. pivo. Hory. 

Který náš zvyk ti připadá nejzajíma-
vější?

Hodně zajímavé mi připadá pále-
ní čarodějnic, to v polsku nemáme. 
neslavíme ani zelený čtvrtek, i když 
Velikonoce jsou u nás podobné těm 
vašim.  

V čem je mezi poláky a čechy nej-
větší rozdíl?

největší rozdíl vidím v církvi, která 
v polsku funguje úplně jinak, než tady. 
V česku nezasahuje tolik do politiky 
a školství. Velký rozdíl je i v počtu 
věřících, který je u nás mnohoná-
sobně vyšší než tady. (btw., kdy bude 
v contipru kaple?!)

a pár rychlovek:

pirožky, nebo vepřo-knedlo-zelo?
pirožky
 

praha, nebo Varšava?
praha

baťa, nebo ccc?
baťa

Źywiec, nebo pilsner urquel?
pilsner

-kk-

nový sloupek
v continovinách

selfíčko pauliny,
první vyzpovídané

kolegyně:
„mezi písmeny 

cH a H opravdu 
není slyšet rozdíl!“

contipro je výrobní firma 
se značně nestandardní za-
městnaneckou strukturou. 
Více než polovinu zaměst-
nanců totiž tvoří absolventi 
vysokých škol. Věkově patří-
me mezi mladé firmy, proto-
že značná část zaměstnanců 
ještě nedosáhla 30 let věku. 
tyto dva parametry můžete 
lépe prozkoumat v následu-
jích grafech.

zŠ ErUdIO hlEdá dObrOVOlnÍKy na VEdEnÍ záJMOVýCh KrOUžKů 
v příštím školním roce. Jedná se o kroužky pro děti na prvním stupni zŠ. 
skupinky mají 10 až 12 dětí. pokud rádi pracujete s dětmi a máte chuť re-
alizovat vlastní kroužek, máme v naší budově v Žamberku k dispozici ate- 
liér, sportovní sálek, laboratoř, cvičnou kuchyňku a běžné učebny. pomůcky 
a spotřební materiál zajistí škola. zájemci se mohou hlásit u Kláry burešové 
na sekretariátu do 30. dubna. těšíme se na spolupráci.                         -zše-
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a) david čejchan,
technik bozp/po

b) petra nováková, 
podpora prodeje

c) lenka machková, 
Vývojový pracovník r&D

d) iva maivaldová 
analytik Kal

contimiminka

4) terezka
narodila jsem se 5. 11. 2017. 
mamku s taťkou jsem pře-
kvapila o 5 týdnů dřív, tak 
mé startovací míry byly 
menší, než všichni čekali. 
měřila jsem 46 cm a váži-
la jsem 2,38 kg. Hodně jím 
a spinkám, takže jsem vše 
brzy dohnala, a teď už mám 
něco málo přes 6 kg. prý 
jsem moc hodná, ale věřte, 
že se taky umím ozvat, když 
se mně něco nelíbí. ráda 
se směju, a když někdo se 
mnou dělá blbosti, jsem 
nadšená.

2) honzík
narozeniny budu už každý 
rok slavit 5. února, kdy jsem 
se poprvé podíval na svět. 
Když jsem se narodil, měřil 
jsem půl metru a centime-
tr k tomu, váha ukazovala 3 
kila a 30 gramů. maminka 
pořád říká, že zkouším, co 
všechno rodiče vydrží, ale 
prý jsem jinak celkem hod-
ný. :)

3) Julie
narodila jsem se 26. pro-
since s krásnou váhou 2,74 
kg. moc ráda se usmívám a 
spím, hlavně přes den, když 
čekám na tatínka, až se vrátí 
z práce, abychom si to spolu 
v noci užili. :) (pozn tatín-
ka: „a užíváme si to“). první 
úsměvy už mám dávno za 
sebou, bylo to na hranici 
prvního měsíce. Jsme zdra-
ví a máme se fajn, život je 
zkrátka paráda. 

1) vilém
měl jsem se narodit až na 
Vánoce, ale protože jsem 
ve všem napřed, stihnul 
jsem to o dva týdny dříve 
s váhou 2,95 kila a délkou 49 
cm. taky umím křičet za dva, 
což mám zřejmě po taťkově 
rodinné větvi. Křik praktiku-
ji, když mě naši nechápou, 
viz foto. přece je nenechám 
usnout na vavřínech, že?

Které miminko patří ke kterému rodiči? tajenku najdete 
v tiráži na poslední stránce.

vzdělávání v contipru 
a manažerská akademie
V rámci vzdělávacích aktivit bylo v roce 
2017 realizováno celkem 208 vzdě-
lávacích akcí, např. odborná školení, 
e-learningy, zákonná školení nebo 
manažerská akademie. tyto vzdělávací 
aktivity byly realizovány buď vlastními 
silami interně, nebo prostřednictvím 
externí spolupráce.

na vzdělávací aktivity byly v roce 
2017 vynaloženy náklady v celkové výši 
4 654 000 Kč (včetně cestovného 
a osobních nákladů).

V minulém roce bylo zrealizováno 
celkem 100 interních akcí a bylo pro-
školeno celkem 1298 účastníků, tzn. že 
někteří z vás absolvovali vícero školení. 
V rámci externích vzdělávacích aktivit 

se uskutečnilo celkem 108 akcí, v rám-
ci kterých bylo proškoleno celkem 159 
účastníků. nezapomeňte, že i e-lear-
ning je jednou z forem vzdělávání. :-)

manažerská akademie, která patří 
mezi interní vzdělávací aktivity, je urče-
na zejména vedoucím zaměstnancům 
a ve své činnosti pokračuje nadále 
i v roce 2018. interně organizované 
školení a semináře vám již byly pro-
střednictvím intranetu představeny 
a máte možnost se na ně přihlásit. 
o dalších termínech a plánovaných 
aktivitách budete průběžně informo-
váni.

-peo-

VzděláVaCÍ aKtIVIty
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radost, která Je návyková. pole dance

předně, řeč bude o sportovním pole 
dance, ve kterém se pořádají mistrovství 
světa a je snaha jej dostat i na olympiádu, 
ne o tanci u tyče, který najdete v barech. 
samozřejmě, že ten minimalistický cvi-
čební úbor může být poněkud matoucí, 
ovšem nařkne-li vás někdo, že jste strip-
térka, můžete odvětit, že jen pravděpo-
dobně máte více svalů než on. minimum 
látky na těle je nezbytné, protože textil 
po tyči klouže. abyste nesjeli z tyče dolů 
jako hasič při poplachu, potřebujete kon-
takt s tyčí holou kůží. maximálně můžete 
trochu podvádět s tekutým magnéziem.
faktem ale je, že všechny ty silově ná-
ročné prvky rozličných malebných názvů 
jako sekretářka, háďátko, krucifix, super-
man, martini nebo gemini nebudou ni-
kdy v ženském podání působit na opač-
né pohlaví zcela asexuálně, přestože na 
tyči nepředvádíte pozice, jejichž cílem 
by byly bankovky za oděvem. na soutě-
žích je dokonce předepsáno, kolik musí 
být na cvičebním úboru látky, a méně je 
nepřípustné. původ tohoto cvičení nalez-
neme v indii, přičemž prvními aktéry byli 
muži. i v dnešní době muži v pole dance 
soutěží. Já se pole dance věnuji od září 
2016. 

Jaké má výhody začít s pole dance? 
Vzhledem k tomu, že je to v podstatě 

druh gymnastiky, dosti posílíte tělo, aniž 
byste vnímali, že vyloženě posilujete. 
pole dance je o dost zábavnější než jaké-
koliv 3 série po 15 opakováních v posilov-
ně. prostě se jen snažíte zvládnout nové 
prvky a najednou zjistíte, že vám zesílily 
svaly a zpevnila se postava. pole dance 
se ovšem nesoustředí jen na sílu, ale i na 
ladnost a flexibilitu. chtě nechtě se díky 
němu ve výsledku cítíte i víc žensky (jak 
se cítí muži, netuším). pole dance také 
buduje vůli, když to přes počáteční ne-
úspěchy nevzdáte a dosáhnete pokroku.
ten vám přináší neuvěřitelnou radost (asi 
jako vše, co nezískáte zadarmo). radost, 
která je návyková. Když pak dojde na 
spojování prvků do sestav na hudbu, už 
přestat nechcete. čím víc vám to jde, tím 
víc vás to baví a tím víc chcete trénovat, 
a čím víc trénujete, tím víc vám to jde...  

plusem může být i setkání s novými lid-
mi. i na nich záleží, jak vás to na hodině 
bude bavit. my se sešly super parta (mi-
mochodem, nechodím tam z firmy jedi-
ná), vzájemně se podporujeme a hecu-
jeme a i naše instruktorka je skvělá. 

ovšem nic není jen růžové a pole dan-
ce není výjimkou. i zde jsou méně víta-
né stránky. V prvé řadě bolest. ano, pole 
dance dost často bolí a tyč vám lásku 
oplácí takzvanými „polibky“, rozumějte 
nepěknými, bolestivými modřinami. Jaká 
škoda, že contipro nemá nějaký produkt 
na jejich rychlé odstraňování. sem tam 
se najde i nějaká ta sedřená a spálená 
kůže. občas na to doplácí milující bližní, 
kteří mohou být okolím podezíráni, že se 
na dotyčné tanečnici dopouštějí domácí-
ho násilí. pár holek z kurzu už opravdu 
zažilo naznačování, že pokud mají doma 
nějaké problémy, vše se dá řešit. postu-

pem času modřin ubývá, protože kůže se 
stává odolnější a člověk šikovnějším, vždy 
ale nějaké budou. podezření ohledně 
týrání také mizí. Díky tomu, že se pro-
vozováním pole dance zvětšují ramena, 
následkem čehož pak už nebudíte do-
jem, že by si na vás někdo troufl. a tím se 
dostáváme k dalšímu problému. časem 
zjistíte, že ne každé tričko, které se vám 
v obchodě na ramínku tak líbí a je ve vaší 
velikosti, na sebe v kabince dostanete. 
Jeden se až bojí, aby to neskončilo tím, 
že budete moci nosit jen tílka.

znepokojující může být, že najednou 
váš thalamus do vědomí propouští in-
formace o všech tyčovitých předmětech 
průměru plus minus 45 mm v terénu, 
které dříve důvod propouštět neměl. to 
znamená, že například takové dopravní 
značky vás pak přitahují přímo magickou 
silou a máte chuť na ně vylézt a začít cvi-
čit. to samé tyče v mHD. 

pak je tu ještě finanční stránka věci. 
K pole dance potřebujete tyč a musíte 
buď chodit někam do studia, anebo si 
ji pořídit domů, což při její ceně kolem 
deseti tisíc není malá investice. navíc je 
nepraktická. Když vás náhodou přestane 
bavit (což si tedy nedovedu představit), 
nemůžete si na ni ani odkládat oblečení 
jako na nepoužívaný rotoped. V nepo-
slední řadě tu máme ty cvičební oblečky. 
Jasně, že nejsou zadarmo. a jasně, že 
potřebujete stále další, protože dnes jsou 
v nabídce tak krásné, že je prostě musíte 
mít. Výčet negativ není krátký, ale věřte 
mi, pozitiva převáží. nebojte se pole dan-
ce zkusit. třeba objevíte novou vášeň.

Jana Matonohová
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doporučuJící program aneb 
první úspěšná doporučení
V minulém roce jsme v rámci nábo-
rového procesu uvedli do života do-
poručující program. V rámci daného 
programu máte možnost získat odmě-
nu ve výši až 30 000 Kč za doporučení 
kandidáta na zaměstnání v Contipru. 
Výši odměny za konkrétní danou pozi-
ci, na kterou byl doporučující program 
vypsaný, naleznete buď na nástěnce 
u jídelny, nebo vám více informací po-
skytneme na peo.

neváhejte danou příležitost využít 
a doporučit na zajímavé pracovní po-
zice své blízké, nebo bývalé spolupra-
covníky, které znáte, nebo o jejichž 
kvalitách jste se měli možnost přesvěd-
čit např. v předchozím zaměstnání.

svou odměnu získalo již pět z vás 
a věříme, že se mezi ně zařadíte již brzy 
také vy! :-)

Všem, kteří již úspěšně doporučili, 
moc děkujeme.

-peo- 

aKtUálnÍ VOlná MÍsta:

VeDoucí proDeJní
sKupiny: suroViny

specialisté proDeJe:
suroViny a finály

asistentKa generálníHo řeDitele

VýzKumný pracoVníK senior:
různé útVary r&D

VýVoJoVý pracoVníK:
oDDělení tecH. rozVoJe

VýVoJoVý pracoVníK oDDělení
poloproVozu

spráVce tecHnologicKé
úDrŽby

pomocný operátor Výroby



continoViny
vydává společnost contipro, pro interní účely, zdarma

správné řešení Contimiminek: 1C, 2d, 3a, 4b
do tohoto čísla přispěli: zuzana bubnová, ondřej Jireš, Kateřina Knotková, 

Kristýna Kopecká, Jana matonohová, Vilém maur, eva myšáková, paulina orzoł, 
Jana polášková, lada Švárová, barbora Václavková, Vladimír Velebný
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Jak Jsme Fotili na výzkumu
pro prezenzaci contipra navenek potřebujeme také po-
řádné fotky. obzvlášť, když máme co ukazovat. zejména 
laboratoře pro naše výzkumné aktivity jsou hodny chlubení 
nejen díky přístrojovému vybavení, ale také díky tomu, že 

nezejí prázdnotou. Je v nich čilý ruch, je v nich živo. Děku-
jeme každému, kdo byl ochotný fotografovi Josefu Šulcovi 
ze Žamberka stát modelem a přenést živost i do jeho fotek. 
V letošním roce bychom rádi přidali další sérii snímků.


