
continoviny
číslo 52 • srpen 2018 informační bulletin pro zaměstnance contipra

nový benefit
pro zaměstnance

úspěšné audity
fda a iso

Generální ředitel
o podpoře reGionu

strana 2 strana 3 strana 5

představili jsme se na veletrhu vědy
začátkem června patřilo výstaviště 
v pražských letňanech vědě. Konal 
se tam už čtvrtý ročník Veletrhu vědy, 
akce určené pro širokou veřejnost, 
kterou navštívilo během tří dnů 24 800 
lidí. Všichni z nich měli šanci vidět stá-
nek contipra. letos jsme se tam to-
tiž poprvé vydali naši firmu představit 
a ukázat dětem, studentům i dospělým, 
co u nás vyrábíme a co zkoumáme.

abychom mezi více než devadesá-
ti vystavovateli nezapadli, dali jsme si 
na naší prezentaci i praktických ukáz-
kách záležet. na našem vyladěném 
stánku se neustále pohybovalo devět 
„contipráků“ a občas i to bylo málo. 
u pultíku jsme představovali naše finální 
produkty, lákali na naše vzdělávací 
programy a případné zájemce smě-
rovali dál do hloubi stánku k našim vý-
zkumníkům. 

Jedním z našich tří stanovišť byl kos-
metický koutek, kde nechybělo le-
hátko, sondy a přístroj Visioface. ná-

vštěvníkům jsme vyfotili obličej, ukázali 
jeho dlouhodobé poškození vlivem uV 
záření a pomocí sondiček změřili hyd-
rataci a elasticitu. za tři dny se kolegy-
ním ze skupiny kosmetiky povedlo 
změřit a nafotit víc jak 300 návštěvníků. 
byl to trhák. zájemce o analýzu pleti 
neodradila ani dlouhá fronta, která se 
v podstatě hned od rána každý den 
tvořila.

Druhý koutek patřil našim formám 
hyaluronanu, maketě 4spinu a digi-
tálnímu mikroskopu. probíhaly ukázky 
fotochemické přípravy hydrogelů či 
„kouzlo“ s rozpouštěním nanovláken 
a zájemci si mohli vyzkoušet zmiňo-
vaný mikroskop a zobrazit si v detailu 
naše vlastní textilie. o všem návštěv-
níkům navíc povídali naši zkušení 
výzkumníci, se kterými se veřejnost 
běžně nemá šanci setkat.

poslední koutek jsme věnovali dě-
tem, kterých dorazilo hlavně ve čtvrtek 
a v pátek spoustu. největším lákadlem 

se staly naše „tetovačky“. princip byl 
jednoduchý – na nanovlákna si liho-
vou fixkou nakreslili vlastní obrázek 
a my jim ho pomocí triku s rozpouš-
těním nanovláken ve vodě obtiskli na 
kůži. Jsem si jistá, že jsem třeba srdíčko 
„vytetovala“ stovce holčiček, které od 
nás odcházely s opravdu hrdým výra-
zem na tváři, zatímco si jejich mamin-
ka nebo paní učitelka při pohledu na 
fotku s uV poškozením obličeje říkala, 
proč jen nepoužívala víc opalovacího 
krému.

Když nepočítám pokusy některých 
návštěvníků odcizit nám propisky, akce 
byla perfektní. občas jsem si sice přá-
la, aby na mě aspoň minutu nikdo ne-
mluvil a já mohla nabrat sílu, ale když 
jsem pak začala vysvětlovat, kdo jsme 
a co všechno děláme a viděla všech-
ny ty překvapené výrazy, měla jsem 
z nás radost. byly to zábavné i náročné 
dny a moc děkuji všem, kdo se na akci 
podíleli.

Kristýna Kopecká
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díky novému benefitu si mohou
zaměstnanci finančně přilepšit

od poloviny letošního roku může za-
městnance contipra v hlavním pra-
covním poměru (včetně agenturních  
pracovníků) těšit benefit, který ve sku-
tečnosti není tak úplně nový. na od-
měnu za plné využití pracovní doby si 
jistě vzpomene řada služebně starších 
pracovníků. před několika lety byl ten-
to benefit nahrazen jinými, přesto se 
vedení firmy rozhodlo k němu opět 
vrátit a tentokrát se zdvojnásobenou 
částkou.

V čem nový benefit spočívá? pokud 
jste si během celého roku nevybrali 

žádné volno kromě dovolené, obdržíte 
ke svému platu za prosinec odměnu 
24 000 Kč hrubého. Jakákoli výjimka 
v čerpání volna bude znamenat ztrátu 
nároku na celou odměnu, nikoliv jen 
na poměrnou část. znamená to tedy, 
že si zaměstnanec odnese odměnu 
celou, nebo žádnou.

contipro tímto nijak nebrání čerpat 
jakékoliv volno dle zákoníku práce. 
rozhodnutí je na každém z vás, jakou 
variantu zvolí.

pro řešení krátkodobých absencí 
dokonce není vůbec nutné „plýtvat“ 
dovolenou. pracovníci na výrobě mají 
možnost vyměnit si směny s kolegy. 
zaměstnanci s pružnou pracovní do-
bou si zase mohou naplánovat plnění 
svého pracovního fondu podle toho, 
jak potřebují. poslední možností je vy-
užít hodiny převedené z předchozích 
měsíců, pokud je má zaměstnanec 
k dispozici. 

zavedení tohoto benefitu nebude 
mít žádný vliv na výši ročních odměn 
pro zaměstnance, které jsou také 

vypláceny v lednu, tedy ve mzdě za 
prosinec. Dohromady si proto většina 
zaměstnanců v lednu sáhne na velice 
nadstandardní plat.

Vzhledem k tomu, že výše benefi-
tu 24 000 Kč byla odvozena od počtu 
měsíců v roce, znamená jeho zavedení 
v polovině letošního roku možnost 
získat v lednu 2019 celkem 12 000 Kč 
hrubého za období červenec až prosi-
nec. celkových 24 000 Kč za 12 měsí-
ců v roce tedy obdrží zaměstnanci až 
v lednu 2020.

pokud nový zaměstnanec nastoupí 
do contipra v průběhu roku, obdrží 
odměnu ve výši 1000 Kč za každý od-
pracovaný měsíc bez absence. totéž 
se vztahuje i na maminky vracející se 
z mateřské nebo rodičovské dovolené.

pokud byste měli k této odměně 
nějaké doplňující dotazy, informutje se 
u svého nadřízeného nebo na perso-
nálním oddělení. V případě, že nejas-
nosti nepanují, zbývá už jenom těšit se 
na leden.

Ondřej Jireš

dO dalších čísel cOntinOvin připravuJeme nOvé zaJímavé rubriKy a seriály

už od dalšího čísla continovin se budeme věno-
vat představování jednotlivých pracovišť v naší firmě. 
contipro je především výrobní firmou, proto začneme 
představením výroby kyseliny hyaluronové. Jak tuto 
surovinu vytváříme? Jaké kroky k výslednému pro-
duktu vedou? Kdo se na výrobě podílí? Jak se naše 
výrobní linky postupně rozvíjely do současné podo-

by? odpovědi nejen na tyto otázky se dozvíte už příště. 
připravujeme i nové stálé sloupky, které píšou zájemci 
z řad zaměstnanců. sportovní sloupek, který běžel téměř 
dva roky, nahradíme texty věnovanými našemu regionu. 
Věříme, že se najde hodně zájemců, kteří budou chtít popsat 
svá oblíbená místa v blízkém okolí a inspirovat své kolegy 
k výletům tam, kam se dosud nevypravili.  -red-

rok 2018 se z pohledu rozvoje 
areálu contipra nese ve znamení 
stavebních úprav na hlavním dvoře 
za vstupní budovou. bagrům ustou-
pil poslední pozůstatek původní zá-
stavby. K budově bývalé mlékarny 
firma postupně přikoupila několik 
rodinných domů v těsné blízkosti. 
V posledním z nich, v „domečku“, 
bylo několik kanceláří, kde měl ně-
kolik let svůj stůl i generální ředitel. 
nyní už se na dvoře staví budova 
nová a kromě kanceláří nabídne 
i skladové prostory. Další výstavba 
pak bude v následujích letech po-
kračovat na louce za budovou H, 
kde vzniknou i nové výrobní linky.
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rozhovor s Generálním ředitelem
o roli contipra v rozvoji reGionu

rozhovor s docentem Vladimírem Ve-
lebným, generálním ředitelem conti-
pra, je věnován tématu rozvoje našeho 
regionu. Jaké aktivity contipro chystá 
a jak by měly soukromé podniky při-
spívat k rozvojí svého okolí, objasňuje 
ředitel Velebný pro orlický deník, od-
kud text pro continoviny přebíráme.

Jak se contipro snaží přitáhnout vyso-
koškoláky do našeho regionu?

contipro nabízí různé školicí aktivity 
pro pracovníky do výzkumu. nabízíme 
například odborné stáže a trainee pro-
gramy. Dovedu si ale představit, že by-
chom naši nabídku rozšířili i na ostatní 
oddělení firmy, například na zahraniční 
obchod nebo do kontroly řízení jakosti, 
kam by také mohli přicházet studen-
ti na praxi nebo čerství absolventi na 
atraktivní pozice. myslím si, že je zde 
velký prostor pro další invenci.

contipro má celou řadu regionálních 
aktivit. proč se contipro snaží o podpo-
ru svého okolí?

Ještě dnes vycházíme ze strategie, 
kterou jsme vytvořili v roce 2007. 
V této analýze jsme se snažili defino-
vat, co je potřeba nabízet lidem, aby 
zde chtěli žít a pracovat. pro spoustu 
lidí je motivací právě smysluplná práce 
třeba ve vědě. Jenže se vdají a ožení, 
mají rodinu a nastává drobný problém. 
najednou potřebuje dobré podmínky 
pro život celá rodina. Dojíždět k nám 
denně třeba za Hradce Králové nebo 
pardubic není moc výhodné, proto je 
potřeba, aby dobré podmínky pro ro-
diny byly přímo v naší lokalitě. my jsme 

schopni přitáhnout zajímavé lidi, ale je 
už složité je tady udržet. proto chceme, 
aby dobře bydleli, měli kvalitní spole-
čenské a kulturní vyžití a pro jejich děti 
musí být zajištěn kvalitní vzdělávací 
systém.

Jakou konkrétní podporu od contipra 
region dostává?

už v roce 2008 jsme chtěli založit škol-
ku u nás v Dolní Dobrouči. ale je to vel-
mi náročný projekt, musí se mu stále 
někdo věnovat, obzvlášť na začátku, 
a my jsme na to nebyli dobře připrave-
ni. proto jsme se k tomuto nápadu vrá-
tili v roce 2011 a řekli jsme si, že začne-
me od školky a jak budou děti odrůstat, 
budeme přidávat další třídy a poté na-
vážeme základní školou. proto vznik-
lo erudio v Žamberku. Dnes máme 
školku dlouhodobě plnou a roste nám 
počet dětí na zápisech do první třídy 
zŠ, kterou jsme otevřeli v roce 2016. 
nyní stojíme před velkým rozhodová-
ním, abychom dokázali spolupracovat 
s nějakým z okolních gymnázií tak, 
abychom mohli společně udělat třídu 
pro děti nadané v oblasti přírodních 
věd. na naší škole máme například 
děvče ze druhé třídy, které skončilo 
mezi nejlepšími v celostátní soutěži 
v matematice. musíme zvládnout, aby 
i střední škola měla svou úroveň. Jsme 
připraveni sponzorovat gymnázia, do-
konce jim i platit učitele.

zaměřujete se i na podporu kultury?

to se nám úplně nevede. zkoušeli jsme 
sami organizovat nějaké akce, ale tady 
se už pleteme do oblasti, které tolik 

nerozumíme, takže půjdeme spíš jen 
cestou sponzoringu. K příležitosti 30 let 
contipra v roce 2019 naši strategii pod-
pory regionu vyhodnotíme a aktuali-
zujeme. chceme i nadále budovat pro 
zaměstnance takové prostředí, aby tu 
zůstávali a našli zde vše, co potřebují.

co všechno by měla místní firma pod-
porovat?

nejdůležitější je starost o děti. Dovedu 
si docela dobře představit, že někdo 
vyjede po studiu do zahraničí a může 
tam chtít zůstat. znám například jed-
noho kvalitního molekulárního bio-
loga z jedné nedaleké vesnice, který 
se uchytil s rodinou ve Švýcarsku, ale 
chtěli by se vrátit sem, protože tady by 
byli opravdu doma. musíme jim proto 
vyrovnat příležitosti v zurichu, a ne-
myslím tím finančně, protože u nás 
jsou výrazně nižší náklady na život. Jde 
o ostatní stránky života. a to hlavní, 
na čem takové rodině bude záležet, 
budou jejich děti. Děti nesmí cítit jako 
handicap, že vyrůstají třeba v Žam-
berku nebo v Ústí a ne v praze. a to 
se samozřejmě netýká jen vzdělávání, 
ale i sportu, skautingu, kultury… prostě 
všech věcí včetně odborných kroužků 
při školách. chceme podporovat regi-
on tak, aby děti byly k něčemu moti-
vované. chceme pomoci, aby se děti 
profilovaly podle svých zájmů a nadání.

Jak hodnotíte podporu našeho regio-
nu ostatními firmami?

firmy by měly vytvářet příjemné pro-
středí pro rodiny. Když budou do regi-
onu investovat všechny firmy, vyplatí 
se to pak všem. Když jsme zakládali 
školku a školu, nikdo do toho s námi 
jít nechtěl. tenkrát bylo v módě pod-
porovat zdravotnictví například náku-
pem vybavení. Dokonce jsem se dostal 
do konfliktu s majitelem jiné velké fir-
my, který nemohl pochopit, že chce-
me podporovat především vzdělávání 
a ne zdravotnictví. Jenže my jsme pro-
stě chtěli podporovat i mladé, aby tady 
zůstávali a zakládali rodiny, a jsme rádi, 
že jiné firmy jsou zase akčnější v jiné 
oblasti. Jedině tak můžeme společně 
vytvářet dobré místo k životu pro nás 
pro všechny.

připravila pavlína dytrtová 
pro Orlický deník
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contipro podpořilo filmový festival 
jeden svět 2018 v ústí nad orlicí

etický kodex společnosti contipro aneb jak se 
chová naše firma a zaměstnanci k ostatním
Hlavním cílem společnosti contipro a.s. 
v ekonomické oblasti je prostřednictvím 
etického kodexu přispět k porozumě-
ní vztahu „spokojený zaměstnanec = 
spokojený zaměstnavatel = prosperující 
a úspěšná společnost.“

zásady chOvání v ObchOdním styKu
- dodržujeme obecný soubor základ-

ních hodnot, pravidel a přístupů k podni-
kání a explicitně vyžadujeme a dbáme na 
dodržování etických standardů a zákonů

- jsme si vědomi svých závazků ke 
všem subjektům, s nimiž přicházíme do 
styku

- korupční politiky jakéhokoli druhu 
jsou pro nás nepřípustné

- respektujeme dobré mravy a pravidla 
hospodářské soutěže

- účetní závěrky zpracováváme pravdi-
vě, včas a přesně

- naši zaměstnanci a externí spolupra-
covníci:

 • vykonávají svou práci čestně, 
dle svého nejlepšího vědomí a ve shodě 
s právním řádem čr

 • se chovají a jednají plně v sou-
ladu s platnou legislativou (zejména se 
zákonem o ochraně osobních údajů) 
a tak, aby chránili dobré jméno společ-
nosti a řádně ji reprezentovali

 • jsou povinni vyvarovat se pod-
vodnému jednání

 • nesmí darovat ani přijímat od 
třetích subjektů a osob významnější dary 
v souvislosti se svou činností vykonáva-
nou pro contipro a.s.

 • nesmějí používat informace, 
které získají ze své činnosti pro osobní 
zisk ani jiný účel, než pro který byly ur-
čeny, což platí i po ukončení pracovního 
poměru

 • nesmějí používat důvěrné in-
formace a materiály, se kterými ve spo-
lečnosti pracují, pro jiné než pracovní 
účely, a to ani po skončení pracovního 
poměru

vztahy s KOnKurencí
- v konkurenčním prostředí si počíná-

me vždy čestně a dle zásad hájících dob-
ré jméno společnosti

- vědomě nikdy nepoškozujeme dobré 
jméno konkurentů a neusilujemeo získá-
ní důvěrných informací o konkurentech 
nečestným způsobem

vztahy mezi spOlečnOstí 
a zaměstnanci

- vztah k zaměstnancům máme zalo-
žen na úctě a důstojnosti každého jed-
notlivce

- přijímáme zaměstnance zásadně na 
základě jejich způsobilosti pro danou 
činnost s vyloučením jakékoli pozitivní či 
negativní diskriminace

- netolerujeme žádné sexuální, fyzic-
ké, psychické či jiné obtěžování zaměst-
nanců

- již v průběhu výběrového řízení 
poskytujeme v maximální míře transpa-
rentní informace o nárocích dané pra-
covní pozice

- podporujeme trvalý profesní rozvoj 
zaměstnanců prostřednictvím komplex-
ních vzdělávacích programů

- vyznáváme otevřenost antidiskrimi-
nační mzdovou politiku

budOucí vize
i nadále se budeme snažit zachovat 

maximální možnou míru otevřenos-
ti vůči vlastním zaměstnancům a part-
nerům tak, aby docházelo k posilování 
oboustranně přínosných vztahů.

naší snahou je trvale zlepšovat péči 
o naše zaměstnance tak, aby práce 
u společnosti byla pro naše zaměstnance 
a partnery nejen povoláním, ale i koníč-
kem.

„chovej se ke druhým tak, jak by se 
ti líbilo, aby se druzí chovali k tobě“

V dubnu 2018 proběhl 10. ročník fes-
tivalu dokumentárních filmů Jeden 
svět v Ústí nad orlicí. Již tradičně na-

bídl, v širokém tematickém rozpětí, 
velké množství zajímavých filmů, které 
si vždy našly své diváky.  a nebylo jich 

málo: 4 396 návštěvníků školních pro-
jekcí a 1 633 diváků projekcí pro veřej-
nost, celkem tedy 6 029 diváků. Jeden 
svět se koná ve 37 městech a ten náš 
v Ústí nad orlicí je z nich třetím nej-
navštěvovanějším. V návštěvnosti nás 
předstihuje pouze praha a brno.

K 10. narozeninám dostal Jeden svět 
v Ústí krásný dárek – nového gene-
rálního sponzora. tušíte koho? ano, 
uhodli jste, stala se jím naše firma con-
tipro v rámci programu podpora regi-
onu, který vyhlašuje užší vedení firmy 
vždy za na začátku roku. nejen že naše 
kyselina hyaluronová dělá svět krás-
nější a zdravější, ale nově nám umož-
ňuje svět a život kolem nás lépe poznat 
a pochopit.

za pořadatele festivalu, sdružení 
spousti, a s poděkováním a přáním 
shledání na Jednom světě 2019...

 
roman němec



strana 5 continoViny — srpen 2018

inspekce a audity fda a iso prověřily
kvalitu naší práce. uspěli jsme! 
V poslední době jsme si již zvykli na velké množství auditů, 
kterými je prověřován náš systém kvality. Jeho cílem je pře-
devším zajistit pro naše zákazníky a pro různé úřady důkazy, 
že vyrábíme kvalitně, ohleduplně, podle správných postupů 
a v souladu s různými zákony, nařízeními a normami.

letos to bylo trošku jiné. na inspekci se nám ohlásila us 
fDa, čili americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv. právě 
us fDa je pověstná svými hloubkovými audity a dalo by se 
říct, že jejich inspekce jsou postrachem všech, koho se roz-
hodne navštívit.

inspekce se zaměřovala na výrobu farmaceutického hya-
luronátu sodného. na rozdíl od inspekcí prováděných pří-
mo v domovských spojených státech se u nás musí inspek-
tor ohlásit předem. uf, aspoň něco.

okamžitě po oznámení inspekce jsem si vzpomněl 
na rok 2012, kdy jsme byli „poctěni“ návštěvou us fDa 
naposled. na rovinu musím říct, že se mi trošku stáh-
nul žaludek, protože neúspěch by nejenom zname-
nal problematické umisťování našich výrobků na trh 
v usa, ale rovněž vyslání negativní informace všem našim 
současným zákazníkům. pověstné „warning letters“, tj. kri-
tické neshody, jsou veřejně sdělovány us fDa prostřednic-
tvím jejich webových stránek. naštěstí se nám této „pocty“ 
nedostalo a nakonec jsme byli úspěšnější než při minulé 
inspekci.

původně jsem zamýšlel, že zde popíšu, jak inspekce den 
po dni probíhala. těch pět dní však můžeme shrnout do pár 
slov:

inspektor: otázka
Vyšetřovaný zaměstnanec contipra: odpověď! 
aby toho nebylo málo, následující měsíc (červen 2018) 

nás čekal audit dle revidovaných norem iso 9001:2015 
a iso 13485:2016. Vzhledem k přípravě na audit us fDa 
jsme byli ideálně připraveni i na audit iso.

Jako největší pozitivum celé přípravy a auditu považuji, že 
jsme při přechodu na nové revize norem nevytvářeli nové 
postupy a „papíry“, ale využili jsme, co už ve firmě děláme 
a dlouhou dobu úspěšně používáme. Výsledek? podívejte 
se na jeden z našich nových certifikátů!

rád bych poděkoval celému mému týmu kontroly a říze-
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ní jakosti, lidem, kteří se podíleli na přípravě k auditům, ale 
také vám všem, protože úspěšné absolvování každého audi-
tu je zároveň oceněním práce všech zaměstnanců.

Díky!
roman němec

den OtevřenÝch dveří prO rOdinné
příslušníKy a další záJemce

Den otevřených dveří se bude konat v rámci oslav 
30 let firmy contipro. tato informace je prvním 
střípkem z bohatého programu akcí, které vede-
ní společnosti k tomuto významnému výročí plá-
nuje. právě po možnosti navštívit různá pracoviště 
v contipru se lidé z našeho regionu často ptají. bohužel 
však zatím není možné jim vyhovět - přísné podmínky 
farmaceutického provozu i vytíženost výzkumných labo-
ratoří jsou už tak hodně zkoušeny například programy 
pro středoškoláky a vysokoškoláky. proto očekáváme, že 
o plánovaný Den otevřených dveří v rámci oslav 30. na-
rozenin bude obrovský zájem. zvlášť když bude možné 
nakouknout do většiny pracovišť.

Ještě letOs se bude KOnat prO vážné
záJemce O vědu „nOc vědců“

Dne 5. října budou pro tyto zájemce připraveny čtyři sta-
noviště v našich laboratořích, kde si budou moci návštěv-
níci vyzkoušet různé pokusy související se zaměřením 
našeho výzkumu.

prosíme tedy všechny zaměstnance, aby tuto příležitost 
dostat se do areálu firmy ponechali příznivcům přírod-
ních věd a své rodinné příslušníky zvali až na výše zmíně-
ný Den otevřených dveří. během něj budou moci vidět 
z contipra mnohem více.

Děkujeme za pochopení a zároveň se na obě akce vel-
mi těšíme.

eva myšáková 
a Ondřej Jireš
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a) petra Žádníková,
Výzkumný pracovník

b) lenka štanclová, 
prodej surovin

c) ondřej jireš, 
Vedoucí marketingu

d) kristýna odvárková, 
Koordinátor projektů

contimiminka

4) františek
narodil jsem se po termínu, 
moc se mi totiž od mamin-
ky nechtělo. bylo 30. května  
a já měl zrovna 3,84 kila. 
aspoň na mě ostatní conti-
kluci nemohou dělat rame-
na. nerad se nudím, přes 
den si hodně hraju a rád ko-
munikuju s ostatními. zato 
v noci si schrupnu!

2) štěpán
narodil jsem se dva dny 
před termínem, 6. dubna, 
a chtělo se mi tak moc na 
svět, že jsem maminku sko-
ro vůbec netrápil a za hodi-
nu a půl byl na světě. Vážil 
jsem 3,59 kg a měřil 50 cm. 
Jsem moc hodné miminko 
a maminka s tatínkem ze 
mě mají velkou radost.  

3) honzík
Já jsem se narodil ve svita-
vách 3. dubna. měřil jsem 
48cm a vážil 2930g. Jsem 
veselé a usměvavé mimin-
ko, které má pořád hlad. 
přes den se mi nechce vů-
bec spát, zato noční spánek 
trvá i 9 hodin.

1) daniel
narodil jsem se 12. května 
a jsem kolos. při narození 
jsem vážil 3740, ale teď už 
mám přes šest kilo, takže je 
jasné, že můj největší koní-
ček je zatim jídlo (co taky 
jiného v tomto věku). 

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

contipro se aktivně podílí na systé-
mu třídění a recyklace obalových 
odpadů eKo-Kom. tento systém 
patří mezi nejefektivnější v celé 
evropě a díky němu se podařilo zre-
cyklovat 3/4 všech obalů uvedede-
ných na trh v česku.

z contipra se v roce 2017 odvezlo 
celkem 22 tun obalových materiá-
lů, což odpovídá 12 plným svozovým 
vozům.

celkově se v česku účastní třídě-
ní odpadů 73 % populace. Dostup-
né je dokonce 99 % populace pře-
devším díky barevným nádobám na 
odpady.

Děkujeme všem, kdo nejen 
doma, ale i na pracovišti třídí odpad 
a příspívá tak s ochraně životního 
prostředí.

informace poskytla petra pecháč-
ková, specialistka contipra na život-
ní prostředí.  -red-
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jak se u nás Žije
evžen tOrOpitsyn 
odborný asistent r&D 

Do čech jsem přijel z ruska, 
z města, které leží na úpatí poho-
ří ural, kde je v zimě minus 40°c 
a medvědi chodí po ulicích.

už v deváté třídě jsem se roz-
hodl, že chci studovat v evropě, 
a nejlepší variantou bylo česko. asi 
před osmi lety jsem poprvé navštívil 
prahu, okamžitě jsem se zamiloval 
a se stěhováním bylo rozhodnuto. 

nechtěl jsem studovat v anglič-
tině. především proto jsem se při-
hlásil na jazykové kurzy. a už první 
den jsem narazil na problém, že 
stejně znějící slova (souzvučná) 
v češtině a ruštině mají někdy úplně 
odlišný význam. například podvodník 
v ruštině znamená potápěč, rodina - 
rodiště, stůl - židle, sklep - hrobka, 
jahody - všechny bobule, zapomněl 
- zapamatoval a zapamatoval v ruš-
tině naopak znamená zapomněl. 
i dnes mě čeština často překvapuje. 
poté následovalo pět let složitého 
a obtížného, ale zároveň zajíma-
vého studia na VŠcht. po absol-
vování školy jsem byl zaměstnán 
v contipru.

teď, po osmi letech pobytu, můžu 
říct, že zvyky, tradice a životní styl lidí 
v česku a rusku se mezi sebou veli-
ce liší. češi jsou velice sportovní, a to 
se mi velmi líbí. například volný čas 
tady lidé radši tráví v přírodě nebo na 
kole. V rusku je velice populární lov 
a rybaření.

tramvaje a autobusy jezdí včas, 
lidí chodí v zimě v šortkách a v ob-
chodech se na Velikonoce prodávají 
svazky proutků pro šlehání ženských 
pozadí. V rusku se k pivu obvykle 
podávají sušené ryby a kalamáry,  
v česku hermelín, utopenci, klobás-
ky a brambůrky.

i když se může zdát, že jsme úplně 
odlišné země, dvě věci nás spojují: 
láska k pivu a špatné silnice.     

náš kolega zdeněk müller, operátor výroby, obdržel od českého červe-
ného kříže významné ocenění, zlatý kříž 1. třídy, který se uděluje dárcům 
krve za 160 bezpříspěvkových odběrů. podle svých slov už má doma po-
dobných ocenění několik, což ukazuje především na jeho obětavost a lidský 
přístup. Věříme, že jeho příkladu budou následovat i další lidé včetně na-
šich zaměstnanců. mezi nimi je několik pravidelných dárců krve a celá řada 
příležitostných dárců, ale jak je všeobecně známo, tato důležitá tekutina je 
vždy nedostatková. V česku je každý den potřeba 2400 dávek darované krve 
nebo plasmy a počet dárců v posledních letech bohužel mírně klesá. proto 
si aktivita zdeňka müllera zaslouží uctivé poděkování a gratulaci za udělené 
vyznamenání.                 -oj-

také letos v červenci se uskutečnila letní škola fybicH. V nekoři se na tom-
to táboře pro středoškoláky vystřídalo hned několik výzkumníků z contipra 
doplněných o další kapacity v oboru působící zejména na univerzitách. Díky 
nim mají studenti možnost poznat pěknou řádku zajímavostí a důležitých in-
formací ze světa přírodních věd. největší radost samozřejmě mají z pokusů, 
které sami provádějí pod vedením zkušených školitelů. Kromě toho mají na 
programu také například sportovní aktivity, takže zájem o letní školu fybicH 
v průběhu let neklesá. také tentokrát byla kapacita naplněna. -oj-



continoViny
vydává společnost contipro, pro interní účely, zdarma

správné řešení contimiminek: 1d, 2a, 3b, 4c 
do tohoto čísla přispěli: pavlína Dytrtová, ondřej Jireš, Kristýna Kopecká, 

eva myšáková, roman němec, evžen toropitsyn
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opravdové vesmírné dobrodruŽství 
na letošním dětském dni contipra
V sobotu 16. června se uskutečnila již tradiční akce naší fir-
my, Dětský den. V pořadí podruhé se konal v inspirativních 
prostorách Vonwillerky v Žamberku, kde skupina nadšen-
ců buduje muzeum starých strojů. Dětí přišlo opět rekordní 
množství a čekala na ně spousta atrakcí inspirovaných obje-

vováním vesmíru. za skvělou organizaci si zaslouží poděko-
vání především iveta schejbalová z personálního oddělení 
a několik kolegyň a kolegů, kteří neváhali ivetě pomoci. od-
měnou jim byl nejeden dětský úsměv.  podle reakcí si rodiče 
návštěvu příští rok rádi zopakují.


