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První vlnu COVIDu jsme, zdá se, zdárně přestáli. Postupně 
se snažíme uvolňovat ještě zbývající opatření, ač záležitosti 
týkající se např. zahraničních služebních cest pravděpo-
dobně přetrvají až do konce letošního roku.

Vrcholové vedení společnosti by znovu rádo poděkovalo 
všem, kteří se podíleli na nastavení a naplňování preven-
tivních opatření. Vážíme si zodpovědného přístupu všech 
zaměstnanců, kteří i přes různá omezení a diskomfort po-
kračovali ve výkonu své práce a tím zajistili, aby ekonomic-
ké dopady na společnost byly co nejnižší. Z tohoto důvodu 
jsme se rozhodli vyplatit všem pracovníkům, kteří v období 
od 9. 3. do 31. 5. mají plnou docházku (vyjma čerpání řádné 
dovolené) jednorázovou odměnu ve výši 5 000 Kč.

Pro informaci uvádíme, že dosavadní přímé nákla-
dy na preventivní opatření ve společnosti Contipro činí  
850 tis. Kč. Není zde ještě naklíčována část květnových  
a samozřejmě celé červnové náklady.  Celkové náklady 
tedy překročí 1 mil. korun.

Ekonomický výhled na tento rok zůstává pozitivní a vě-
říme, že se předcovidové plány prodejů a tržeb podaří  
naplnit.

jménem vedení společnosti Zuzana Bubnová,  
výkonná ředitelka

DĚKUJEME  
ZAMĚSTNANCŮM  
ZA VSTŘÍCNOST  
K OPATŘENÍM COVIDContipro

Day 

Sobota 27. 6. 2020 14:00 - 22:00

Aquapark Usti nad Orlici 

Zveme vás i vaše blízké. Prijdte slavit! 

Celý areál koupalište vyhrazený pouze pro Contipráky  
Tobogán • Beach volejbal • Minigolf • Horolezecké steny  
Pétanque • Týmový turnaj v netradicním petiboji • Autodráha
Laserová strelnice • Zorbing fotbal • Prekážková dráha  
Divadlo Koráb • Program pro nejmenší • Ježkuv Street food
Moderátor Pavel Cejnar & DJ • Uši Music Band   
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KORPORÁTNÍ CÍL PRO ROK 2020 
OHLÉDNUTÍ ZA LOŇSKÝM ROKEM

Rok 2019 byl prvním rokem, kdy byl 
vedením společnosti vyhlášen a ná-
sledně vyhodnocován tzv. korporátní 
cíl společnosti, a to ve formě ukazatele 
EBITDA na pracovníka. Splnění vyhlá-
šeného cíle v hodnotě 1 434,9 tis. Kč 
na pracovníka pak bylo zásadní pod-
mínkou pro vyplacení ročních odměn 
pracovníkům společnosti za rok 2019. 

PŘIPOMENUTÍ UKAZATELE EBITDA  
Ukazatelem EBITDA se na meziná-

rodní úrovni měří provozní výkonnost 
společnosti. 

EBITDA je zkratkou anglických slov 
Earnings Before Interest, Taxes, De-
preciation and Amortization. V českém 
překladu jde tedy o zisk před ode-
čtením úroků, daně z příjmů, odpisů  
a amortizací. 

V pojetí Contipra je pro měření vý-
konnosti společnosti takto upravený 
zisk ještě přepočten  na jednoho pra-
covníka.

HODNOTA KORPORÁTNÍHO CÍLE NA 
ROK 2020 VYHLÁŠENA 

Ukazatel EBITDA na pracovníka bude 
základním ukazatelem pro měření 
naší výkonosti a úspěšnosti i v roce 
2020. Vedením společnosti byla od-
souhlasena hodnota tohoto ukazatele 
pro rok 2020 ve výši 1 450,2 tis. Kč na 
pracovníka. Vyhlášená hodnota cíle je 
tedy mírně vyšší než byla hodnota cíle 
v roce 2019.  

NESTAGNUJEME, JDEME DÁL 
Stanovený korporátní cíl EBITDA na 

pracovníka ve výši 1 450,2 tis. Kč je dob-
rou zprávou pro společnost Contipro  
a její zaměstnance.

Původní předpoklad vedení spo-
lečnosti byl vyhlásit korporátní cíl na  
rok 2020 v měsíci březnu. 

Bohužel známé události způsobe-
né pandemií COVID-19 vedly k tomu, 
že vedení společnosti velice pečlivě 
zvažovalo, jaké dopady může mít pan-
demie na hospodaření společnosti 
Contipro a na její zaměstnance. V této 
souvislosti je velice dobrou zprávou, že 

Roční firemní cíl, EBITDA na pracovníka (cíl k 31. 12. 2020: 1 450,2 tis. Kč)
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po pečlivém zvážení všech okolností 
vedení společnosti přistoupilo k vy-
hlášení mírně vyšší hodnoty cíle oproti 
roku 2019.

Vedení společnosti je na základě 
aktuálního vývoje hospodaření pře-
svědčeno (viz dosavadní vývoj EBITDA 
na pracovníka uvedený níže), že tak-
to postavený cíl na rok 2020 je reálné 
dosáhnout, tedy že společnost může 
do blízké budoucnosti hledět s optimi-
smem. A to je určitě pro všechny za-
městnance společnosti skvělá zpráva.

 
Vilém Maur

finanční ředitel

DÁRKY PRO ZAMĚSTNANCE  
KE 30. VÝROČÍ FIRMY
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Jak již bylo mnohokrát zmíněno a jak 
nám každodenně při průchodu re-
cepcí připomíná výstava, Contipro le-
tos zažívá významné jubileum. COVID 
nám bohužel plán akcí trochu narušil, 
ale postupně se snad vše podaří zdár-
ně dotáhnout a realizovat.

K oslavám samozřejmě patří kromě 
samotných eventů i dárky. Také my 
budeme u tohoto významného výročí 
nadělovat. Jako upomínku na tento  
v mnoha ohledech těžko zapomenu-
telný rok a samozřejmě hlavně jako 
poděkování za to, že každý den přispí-
váte k rozvoji firmy a jste její součástí, 
jsme pro vás připravili dárkové tašky.

V nich kromě brožurky ke zmiňo-
vané výstavě naleznete tričko z nové 
kolekce vytvořené ze sloganů, které 
jste navrhli vy sami. Hlavním dárkem je 
pamětní medaile vytvořená na zakáz-
ku právě u příležitosti 30. výročí naší 
firmy. Vyrobila ji Česká mincovna ve 
spolupráci s MgA. Martinem Daškem, 
který je autorem portrétní strany. Me-
daili tvoří 1 unce ryzího stříbra a celko-
vě bylo vyraženo pouze 400 ks. Časem 
tak kromě nominální hodnoty může 
získat i hodnotu sběratelskou. 

Děkujeme, že jste Contipráky!

Zuzana Bubnová 
výkonná ředitelka

O JEDNOM CONTIMIMINKU
Každé další miminko, které se narodí 
zaměstnancům Contipra, dělá radost 
nejen rodičům, ale také nám, jejich 
kolegům. Velkou radost nám udělalo 
také narození Vašíka Štěpána 9. ledna 
letošního roku. Už od narození však 
na Vašíka dopadlo těžké životní břímě 
v podobě genetického onemocnění 
zvaného Nemoc motýlích křídel. Říci, 
že to Vašík nebude mít v životě lehké, 
je možná přehnané zlehčování situace. 
To samé platí i pro rodiče, našeho ko-
legu Jiřího Štěpána a maminku Šárku, 
pro něž je péče o Vašíka namáhavější 
a nákladnější než o zdravé dítě. Láska 
k vlastnímu dítěti je však pro rodiče 
vždycky silným motorem a budeme jim 
proto ze srdce přát, aby se Vašíkovi da-
řilo co nejlépe a aby se rodiče při své 
péči setkávali s co nejmenším množ-
stvím komplikací.

Co je vůbec nemoc motýlích kří-
del, odborně Epidermolysis bullosa 
(EB)? Příčinou jsou mutace v genetic-
ké informaci, které způsobují nízkou 
soudržnost kůže. Ta je křehká a lehce 
zranitelná jako motýlí křídla. I mírný 
tlak způsobuje tvorbu puchýřů a bo-
lestivých otevřených ran nejen na kůži, 
ale i na sliznicích v těle, které se velmi 

špatně hojí. Vašík má závažnou auto-
somálně recesivní dystrofickou formu. 
Trápí ho především bolavé nožičky, je 
potřeba soustavně bránit srůstání prs-
tů a miminko stále bojuje s různými 
bakteriálními onemocněními, kterým 
zdravý organismus snadněji odolává.

Rodiče musí Vašíkovi pravidelně pro-
pichovat puchýře, promazávat celé tělo 
a převazovat nejen nejvíce postižené 
nožičky. Vašíka bolí a svědí celé tělo  
a k tomu se přidávají další komplikace 
například s příjmem potravy nebo mo-
čením. Vašík je ale silný kluk a kromě 
svého onemocnění prospívá dobře.

Protože je péče o Vašíka nejen ná-
ročná, ale také finančně nákladná, 
požádali rodiče veřejnost o příspěvky. 
Číslo transparentního účtu a další in-
formace a aktuality o Vašíkovi najdete 
na webu vasikeb.webnode.cz nebo na 
facebookové stránce Vašík EB. Finanční 
dary rodina využije na nákup obvazo-
vého materiálu, na míru širých botiček, 
rukaviček a oblečení ze speciálních 
materiálů, na bezpečnější vybavení do-
mácnosti, polohovací lehátko a celou 
řadu další věcí, které Vašíkovi i jeho ro-
dičům usnadní život s tímto nelehkým 
údělem.

Příběh Vašíka silně zasáhl i zaměst-
nance a vlastníky Contipra. Majitelé se 
proto rozhodli také finančně přispět 
a posílají ihned částku 80 tisíc Kč (viz 
článek Projekty našich zaměstnanců 
pro podporu regionu). Další příspěvek 
se bude odvíjet od toho, kolik Vašíko-
vi darují zaměstnanci. Spočítá se, kolik 
bude činit jejich příspěvek na Vašíkův 
transparentní účet č. 4207234013/0800 
do pátku 24. 7. 2020. Platby od zaměst-
nanců, které na transparentní účet do-
putovaly do vydání těchto Continovin, 
vyhodnotíme společně s Jiřím. Nově 
prosíme zaměstnance, aby posílali 
své platby pod variabilním symbolem 
09012020. Contipro pak daruje Vaší-
kovi minimálně stejnou částku, která 
přijde od zaměstnanců. Podle dohody  
s rodiči Vašíka v budoucnu stejný způ-
sob podpory zopakujeme. Peníze 
nejsou v životě všechno, ale tady by 
opravdu mohly pomoci.

Snad se na mne nebude nikdo zlo-
bit, když jménem Vašíka poděkuji za 
pomoc, které se jemu a jeho rodičům 
dostane.

Ondřej Jireš 
vedoucí marketingu



Contipro nedávno uvedlo do prode-
je hned dvě kloubní výživy pro lidi. 
Jedná se o produkt Gelorengel, což je 
kloubní výživa ve formě sirupu s po-
merančovou příchutí, a dále produkt  
Gelorencaps, což je kloubní výživa ve 
formě kapslí.

Tyto dva produkty nám výrazně roz-
šiřují možnosti prodeje a propagace 
Gelorenu a otevírají nám nové trhy, 
kam jsme doposud s koňskou nebo psí 
kloubní výživou nemohli. Zároveň oba 
produkty připravují půdu pro příchod 
želatinové verze Gelorenu pro lidi, 
která bude více připomínat GelorenHA 
a bude mít tedy šanci získat si podobně 
velkou oblibu u zákazníků.

Ani Gelorengel a Gelorencaps však 
nemají v rámci našeho portfolia pou-
ze dočasnou nebo zástupnou funkci. 
Forma sirupu může být pro některé 
zákazníky výhodnější (zejména pro ty 

se zubní protézou) a forma kapslí zase 
přináší variantu vhodnou pro diabetiky, 
protože Gelorencaps jako jediný neob-
sahuje cukr. Vhodný je i pro zákazníky, 
kteří bedlivě zkoumají složení všech 
potravin, protože neobsahuje ani žád-
né konzervanty, stabilizátory, barviva 
nebo plnidla. Oproti koňskému a psí-
mu Gelorenu obsahují obě lidské vari-
anty navíc vitamín C.

Oba produkty si nově můžete zakou-
pit za zaměstnanecké ceny. Podmínky 
a způsob objednání jsou stejné jako u 
ostatních. Cena Gelorenugel je 729 Kč 
a Gelorenucaps je 777 Kč. Objednat si je 
můžete už na příští výdejní den, který 
je 30. června.

Přehled všech čtyř našich Gelorenů 
najdete na nové stránce našeho webu 
na adrese www.contipro.cz/geloren. 
Jsme rádi, že sem už brzy budeme 
moci přidat i další chystané varianty.

SOUČASNÉ VERZE  
GELORENU PRO LIDI
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PŘIPRAVUJEME NOVÝ 
GELOREN PRO LIDI

Nově se na poloprovoze „vaří“ velká 
věc. Jde o lidský Geloren ve formě 
ovocného želé, tedy ve stejné for-
mě, jakou má nyní koňská kloubní 
výživa GelorenHA. 

V této chvíli se testují hned tři 
příchutě – hroznové víno, mango  
a pomeranč, u kterých se nasazují 
stability. Je proto pravděpodobné, 
že tento nový lidský Geloren bude 
na trh uveden rovnou ve více pří-
chuťových variantách.

Věříme, že mnoho z vás už mělo 
možnost nový Geloren ochutnat. 
Oproti koňské variantě bude Ge-
loren pro lidi obsahovat navíc vita-
mín C. Ostatní účinné látky jsou ale 
ponechány, Geloren pro lidi si tedy 
určitě udrží svoji koňskou sílu. Navíc 
bude jistě lépe chutnat.
Geloren pro lidi u nás dlouhé roky 
poptávali zákazníci i naši obchodní 
partneři, ale před námi stály některé 
překážky, které se dlouho nedařilo 
překonat. Zejména to byla přítom-
nost konzervantu sorbanu draselné-
ho, který brání možnosti registrovat 
GelorenHA také pro lidi. Sorban dra-
selný se běžně používá v potravinář-
ství, najdeme ho třeba v pečivu, že-
latinových bonbonech a v celé řadě 
dalších potravin.

V doplňcích stravy pro lidi se ale 
podle regulací paradoxně použí-
vat nesmí. Problém tedy byl nahra-
dit sorban draselný něčím, co udrží 
konzistenci produktu a zároveň za-
ručí jeho trvanlivost.

Nakonec se to podařilo a odstra-
nění sorbanu draselného z recep-
tury je pro nás velkým úspěchem.  
I díky tomu nám již nic nebrání uvést 
tento produkt na trh. Oproti koň-
skému Gelorenu budou želatinové 

kostky také výrazně menší a užívání 
tak bude pro lidi komfortnější.
V budoucnu se plánuje také úpra-
va a zpřesnění tvaru kostek. Že-
latinová směs se bude vylévat do 
formiček a nebude se krájet tak 
jako nyní. Výsledkem by měly být 
krásné hladké „bonbonky“ bez ne-
rovností a otřepů. Na trh se nicmé-
ně lidský Geloren uvede zatím jako 
krájené kostičky a do formiček se 
bude vylévat až po dostavení nové 
výrobní linky za budovou H. 

V současné době se řeší také tvar 
obalového materiálu, ale je již té-
měř jisté, že nebudou využity kbe-
líky jako u GelorenuHA. Balení bude 
mít také menší celkovou hmotnost, 
aby se produkt stal finančně do-
stupnějším.

Nová linka za budovou H nepři-
nese výhodu pouze v možnosti 
vylévání želatiny do formiček, ale 
bude to především celá nová vel-
kokapacitní linka, která by měla 
zajistit mnohem vyšší produkci než 
dosud. Postupně se výroba Gelore-
nu zcela odstěhuje ze současných 
prostor a bude probíhat už jen na 
nové lince. Nová linka nám také 
přinese další možnosti k variování 
produktu pro různé cílové skupiny, 
velikosti balení a složení.

Přesný termín, kdy si budete 
moci nový Geloren pro lidi zakou-
pit, bohužel ještě nevíme. Bude zá-
ležet na průběhu stabilitních studií  
a rychlosti nezbytných technolo-
gických úprav. Doufáme, že vše 
půjde pokud možno hladce a prv-
ních šarží Gelorenu pro lidi se do-
čkáme už na podzim tohoto roku.

Tomáš Mohelský 
obchodní specialista           

V nedávné době jsme na trh uvedli no-
vou příchuť koňské kloubní výživy Ge-
lorenHA. Dosavadní višňovou variantu 
tak nově doplňuje zelené jablko.

V novém jablečném Gelorenu je po-
užita jako přírodní barvivo řasa chlo-
rela, která obsahuje vysoké množství 
esenciálních aminokyselin prospěš-
ných pro tělo. Dále produkt obsahuje 
CGF, což je růstový faktor chlorely, kte-
rý způsobuje její extrémně rychlý růst. 
V těle urychluje syntézu látek, tvorbu 
hmoty a má pozitivní vliv i na pozátěžo-
vou regeneraci. Zelená barva v novém 

GelorenuHA tedy není pouze estetická 
záležitost, ale zejména funkční.

Poprvé jste ho mohli ochutnat již 
před Vánoci, kdy byl rozdáván jako vá-
noční dárek pro všechny zaměstnan-
ce. Od té doby se vyrábí a snad brzy ho 
budete moci koupit za zaměstnanecké 
ceny. Termín možnosti nákupu sdělíme 
e-mailem. Výroba se zatím nerozběhla 
naplno, momentálně jde veškeré zboží 
rovnou zákazníkům a na skladu nám 
nic nezbývá. Cena jablečného Gelo-
renu bude stejná jako višňového, tedy 
1180 Kč za kbelík.

JABLEČNÝ GELORENHA

V současné době se poloprovoz zabý-
vá ještě jednou novou variantou Gelo-
renu, kterou uvítají všichni chovatelé 
koní, jejichž miláčci se do želatinové 
formy kloubní výživy příliš nezamilova-
li. Tato varianta koňské kloubní výživy 
bude mít podobu menších lisovaných 
čoček zelené barvy.

Kromě jiné konzistence produk-
tu bude dalším významným rozdílem 
také přítomnost vojtěšky. Ta dodá no-
vému Gelorenu pro koně barvu, chuť 
i vůni a navíc je zdravotně prospěšná. 
Je snadno stravitelná a obsahuje ši-

roké spektrum esenciálních mastných 
kyselin, bílkovin a minerálů, zejmé-
na vápníku. Další novou aktivní látkou  
v této verzi Gelorenu bude mořská 
řasa spirulina, jež má řadu benefitů. 
Mezi nejdůležitější patří podpora růs-
tu svalů, proto koně budou po novém 
Gelorenu velmi dobře nasvalovat.

Díky vojtěšce a spirulině bude nový 
koňský Geloren pro zákazníky velmi 
zajímavý, půjde totiž o komplexní pro-
dukt pro podporu celého pohybového 
aparátu koně a nikoli jen o produkt na 
klouby.

NOVÝ GELOREN PRO KONĚ

Inovativní krytí ran Sorelex, které je vý-
sledkem našeho výzkumu a již několik 
let se vyrábí, má novou variantu bale-
ní. K současné větší krabičce, která ob-
sahuje 10 kusů, aktuálně přibylo ještě 
jednokusové balení (tzv. single pack). 
Je to z důvodu lepší cenové dostup-
nosti pro pacienty.

V balení je jeden čtverec klasické 
velikosti 10 krát 10 centimetrů, kte-
rý lze libovolně stříhat podle velikosti 
a tvaru rány. Toto malé balení je tedy 
vhodné nejen na vyzkoušení, ale i na 
kompletní zahojení rozměrově malých 
ran. Například u rány o průměru 2 cm 
vystačí toto jednokusové balení na celý 
měsíc ošetřování.

Podstatná je cenová dostupnost 
malého balení. Pacienti, kteří mají po-
chyby o tom, zda je Sorelex vhodným 
řešením pro jejich ránu, si díky nové-
mu balení mohou produkt vyzkou-
šet bez nutnosti větších finančních 
výdajů. V případě pozitivního výsled-
ku pak mohou požádat svého lékaře  
o vypsání poukazu, díky němuž mohou 
mít Sorelex zcela uhrazený pojišťov-
nou. Od prosince navíc může Solerex 
předepsat nejen specializovaný lékař, 
ale také praktický lékař, což nám dále 
otvírá možnost pro uplatnění Sorelexu 
na trhu.

Sorelex v malém balení mohou kou-
pit za zvýhodněnou cenu i zaměst-
nanci Contipra. Stojí 193 Kč vč. DPH. 
V případě dotazů na vhodný způsob 
ošetřování rány či na doporučení indi-
kace a využití produktu, kontaktujte To-
máše Urbana z obchodního oddělení 
pro finální produkty.

Lenka Krausová 
obchodní manažerka

SORELEX 
MÁ NOVÉ 
BALENÍ
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PROJEKTY NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ 
PRO PODPORU REGIONU

V minulém čísle Continovin jsme 
představili tuto celoroční aktivitu pro 
zaměstnance společnosti, která prová-
zí oslavy 30 let Contipra. Kvíz si ihned 
získal velký zájem a podle seznamu 
soutěžících v každém kole je vidět, že si 
mnoho zaměstnanců vybírá, o kterou 
výhru má zájem a kterou naopak rád 
přenechá svým kolegům.

S touto aktivitou přišla výkonná ředi-
telka Zuzana Bubnová a sama je také 
autorkou většiny kvízových otázek. 
Otázky jsou tipovacího charakteru prá-
vě proto, aby měl šanci každý zájemce. 
Jak tedy proběhlo dubnové a květnové 
kolo?

DUBEN
V tomto měsíci se při hledání otáz-

ky sáhlo do hluboké minulosti. Téma 
kola bylo vybrané z odborné práce od 
místního historika a archiváře Radima 
Duška, konkrétně z jeho článku o Šej-
vu, místní části Dolní Dobrouče, kde 
Contipro sídlí. Informace pak byla ově-
řována ještě z dalších zdrojů.

Otázka zněla: „Contipro stojí na místě 
dřívějšího hospodářského dvora, který 
spadal pod nedaleký hrad Lanšperk. Za 
kolik jezdeckých koní by se dal Šejvský 
dvůr směnit před 400 lety?“ Součástí 
dvora byl pro zajímavost také rybník  

s mlýnem, hospoda a okolní pole  
a louky. Jeho tehdejší reálná tržní cena 
byla 65 jezdeckých koní. I když byl Šejv 
velký a dobře prosperující hospodářský 
dvůr, pořád byla jeho hodnota jen ma-
lým zlomkem v porovnání s cenou za 
celé lanškrounsko-lanšperské panství. 
To koupil jako celek v roce 1622 Karel  
z Lichtenštejna za 183 tisíc kop grošů, 
což odpovídalo 4600 kg stříbra nebo 
téměř 10 tisícům jezdeckých koní.

Výhrou v tomto kole kvízu byl vou-
cher na vyhlídkový let horkovzduš-
ným balónem v našem kraji. Výher-
ce si bude moci vybrat místo odletu  
i termín. Díky variabilitě voucheru jsme 
se tak vyhnuli problémům s plánová-
ním akcí kvůli omezením souvisejícím  
s epidemií COVID.

Nejblíže tipovala s číslem 71 Iva Do-
lečková, gratulujeme! Tohoto kola 
se účastnilo celkem 110 soutěžících a 
padaly nejrůznější tipy od nuly až po 
nízké tisíce. Pro soutěžící možná byla 
matoucí představa takových jezdec-
kých koní, jak je známe dnes, tedy koní 
pro zábavu či dostihy. V tehdejší době 
však jezdečtí koně plnili i roli osobní 
dopravy a chovali se proto v relativně 
hojných počtech. Naopak tipující, kte-
ří „házeli“ tisícovkami koní, měli mož-
ná přehnanou představu, kolik může 

stát jedna velká zemědělská usedlost. 
Pravdou je, že ani velmi dobře prospe-
rující hospodářské dvory negenerova-
ly nějaký vysoký zisk a téměř všechny 
tržby spolykal jejich provoz. Investice 
to byla tedy spíše riziková.

KVĚTEN
Otázka v květnovém kole směřovala 

do oblasti obchodních aktivit Contipra 
a budování vlastní celosvětové dis-
tribuční sítě. Jižní Amerika je kromě  
Antarktidy asi jediným světadílem, kam 
zástupci vedení firmy nebo obchod-
ního oddělení necestují pravidelně. 
Otázka zněla: „V jakém měsíci a roce 
podnikli Zuzana Bubnová a Vladimír 
Velebný první a zároveň poslední slu-
žební cestu do Jižní Ameriky?“

Soutěžící měli za úkol tipovat měsíc 
a rok. Správná odpověď byla květen 
2005. Přesně se trefili dva soutěží-
cí, proto jsme podle pravidel poprvé 
museli přistoupit k losování vítěze. To 
proběhlo 29. května 2020 rukou asi-
stentky generálního ředitele Natálie 
Pecháčkové pod bedlivým dohledem 
zástupců z právního a marketingového 
oddělení. Vítězkou květnového kola se 
stala Lucie Horáčková. Gratulujeme.

Tohoto kola se účastnilo celkem  
74 soutěžících, kteří projevili zájem  
o výhru v podobě voucheru s půlroční 
platností na školu smyku ve Vysokém 
Mýtě.

Již nyní se připravují další kola kvízu. 
Původně měly být výhry čistě „zážitko-
vého“ charakteru, ale s ohledem na 
různá omezení v souvislosti s COVID 
byly mezi výhry nově zařazeny i hez-
ké a hodnotné věcné ceny. Zrovna  
v červnovém kole se ovšem bude 
soutěžit o opravdu silný zážitek, a to 
voucher do programu „Chovatelem  
v ZOO“.

Ondřej Jireš
vedoucí marketingu

PROBĚHLA DALŠÍ DVĚ KOLA  
FIREMNÍHO KVÍZU

Konečně nazrál čas k vyhlášení úspěš-
ných zaměstnaneckých projektů pro 
letošní rok. COVID bohužel celou zále-
žitost odsunul, neboť nebylo jasné, kte-
ré akce a žádosti jsou ještě relevantní.

Jako v minulých letech, i letos bylo 
připraveno 300 tis. Kč jako příspěvek 
na projekty, ve kterých zaměstnanci 
Contipra aktivně přispívají k lepšímu 
životu v rámci regionu. Letos se žádostí 
sešlo poměrně hodně, vlastně nejvíce 
v dosavadní historii této aktivity. S kva-
litou projektů to však již bylo o poznání 
horší. Řada projektů připomínala spí-
še žádost o sponzoring a s vlastní an-
gažovaností žadatelů měla pramálo 
společného. Při vyhodnocení projektů 

byla přitom vlastní účast žadatele kri-
tériem číslo jedna, zcela v souladu se 
zadáním.

Dalším kritériem byl dosah celé 
akce, tedy zda jsou prostředky určeny 
pro velmi limitovanou skupinu osob, 
nebo naopak pro velké sportovní oddí-
ly nebo například festivaly určené širo-
ké veřejnosti, a dále prospěšnost akce 
(např. ochrana životního prostředí).

Pokud bychom měli vyzvednout 
projekty, kterých si asi vážíme nejvíce, 
jedná se jednoznačně o projekt pod-
pory TJ Sokol Atletika Žamberk, kde 
Petr Žídek působí pravidelně jako tre-
nér dětí a mládeže. Velice se nám také 
líbí projekt Čištění řeky Tichá Orlice, 

do kterého se zapojuje hned několik 
Contipráků. Nováčkem mezi žadateli 
je pak Richard Gdovin se svým projek-
tem výsadby smíšeného lesa. Ačkoli 
tento projekt zatím teprve nabývá re-
álné kontury, pevně věříme, že se zdaří 
a přispěje tak svou troškou ke zlepšení 
životního prostředí v našem okolí.

Na projekty bylo letos rozděleno  
220 tis. Kč. Zbývajících 80 tis. „nepro-
padne“ tak jako v minulých letech, ale 
tato částka bude obratem převedena 
na transparentní účet Vašíka Štěpána.

Všem žadatelům děkujeme a věří-
me, že se pro příští rok kvalita projek-
tů a s ní i angažovanost jejich žadatelů 
kvalitativně posune zase o něco dál.

Zuzana Bubnová, výkonná ředitelka

Žadatel

Žídek Petr

Gdovin Richard

Franke Lukáš

Němec Roman

Kaválková Martina

Jansa Pavel

Husby Jarmila

Hani Andrea

Moravec Michal

Jireš Ondřej

Jeníková Zuzana

Mrázek Jiří

Projekt

TJ Sokol Atletika Žamberk 

Sázení stromů

Fotbalový klub 1. FC Žamberk

Filmový festival Jeden Svět Ústí nad Orlicí

Čištění řeky Tichá Orlice

Jezdecký klub Dolní Dobrouč

Zelené zázemí u Rodinného centra Litomyšl 

Horolezecký klub Choceň

TJ Sokol Klášterec nad Orlicí

Festival Ejhle, loutka Žamberk

Black Band ZUŠ Ústí nad Orlicí

Podpora rozvoje orientačního běhu dětí Žamberk

Přiznaná částka

50 000 Kč

40 000 Kč

25 000 Kč

20 000 Kč

 15 000 Kč

 15 000 Kč

 12 000 Kč

 10 000 Kč

 10 000 Kč

 10 000 Kč

 10 000 Kč

  3 000 Kč

220 000 Kč

Sdílené ubytování je oblíbené zejmé-
na u trainee a stážistů. Contipro nově 
zřídilo další místo, kde tento typ ubyto-
vání nabízí. 

Jeho hlavní výhodou je dostupnost, 
protože se nachází hned v ulici vedle 
areálu. 

Zde se podařilo vykoupit jeden  
z rodinných domů, který byl nedávno 
rekonstruován, a již nyní se sem hlásí 
první zájemci. V případě zájmu se in-
formujte na personálním oddělení.

Ondřej Jireš 
vedoucí marketingu

CONTIPRO NABÍZÍ NOVÉ SDÍLENÉ  
UBYTOVÁNÍ PRO STÁŽISTY



VÝLETY V NAŠEM OKOLÍ #4: PO STOPÁCH  
BÝVALÝCH HRANIC V ZÁBŘEŽSKÉ VRCHOVINĚ

Do tohoto čísla přispěli: Zuzana Bubnová, Ondřej Jireš,  
Lenka Krausová, Daniel Maťátko, 

Vilém Maur, Tomáš Mohelský

CONTINOVINY 61 • ČERVEN 2020
vydává společnost Contipro  
pro interní účely • zdarma

V dalším pokračování výletů do naše-
ho okolí vám představíme údolí Hra-
ničního potoka a osadu Herbortice, 
ležící přímo ve stínu nejvyššího bodu  
Zábřežské vrchoviny - hory Lázek.

Toto údolí vyhloubil za staletí své-
ho proudění krajem Hraniční potok 
se svými přítoky a Herbortice jsou  
v něm téměř dokonale schovány. Hra-
nice někdejšího katastru obce tvoří  
i původní hranici mezi zemí morav-
skou a českou – i když dnes se hranice 
Pardubického kraje přesunula blíže do 
vnitrozemí Moravy, směrem k Zábře-
hu.

Výletníci zde mohou obdivovat uni-
kátní přírodní památky. Najdeme zde 
hned tři chráněná území. Přírodní 
rezervaci V Dole, přírodní rezervaci 
Selský les a přírodní památku Selský 
potok. Rezervaci V Dole tvoří území  
s bohatým výskytem chráněných ble-
dulí jarních. Selský les tvoří původní 
jedlobučina pralesovitého typu s mo-
hutnými buky pamatující staré sedláky, 
po nichž se jmenuje přírodní památ-
ka Selský potok chránící meandrující 
koryto stejnojmeného toku. Údolím 
Hraničního potoka vede cyklotrasa  
s mnoha brody, která patří k nejoblí-

benějším v okolí. Člověku se chce při 
pohledu na klidně tekoucí potok upro- 
střed hlubokého lesa jen těžko věřit, 
že tudy měla vést tzv. Hitlerova dálnice 
spojující Vídeň a Vratislav.

Vesnice byla vždy českou osadou  
a patřila k výběžku, který spojoval čes-
ké vesnice Zábřežska s českým obyva-
telstvem podhůří Orlických hor. Proto 
i zde byly v minulosti časté demonst-
race síly jak českého, tak i německého 
obyvatelstva okolních obcí. Na sklonku 
druhé světové války zde působilo ně-
kolik místních odbojářů v partizánské 
skupině Sever, jejíž odkaz udržuje ně-
kolik památníků a žlutá turistická stez-
ka nazvaná Cesta nepokořených.

Dnes je velká část domů v údolí Hra-
ničního potoka zasvěcena rekreaci. 
Místní obyvatelé i chalupáři v mnoha 
případech zachránili unikátní horské 
chalupy Herbortic. Místy si tu tak připa-
dáte jako za starých časů. 

K výrazným památkám v okolí patří 
turistická rozhledna na Lázku, bývalá 
česká a naproti stojící zpustlá německá 
škola, či zbytky švédského vojenského 
opevnění z dob třicetileté války. Přímo 
odtud se také nabízí pohled na roz-
lehlou lanškrounskou pánev ohrani-

čenou monumentálními Třebovskými 
stěnami. Co se výhledů týče, ať už se 
vyškrábete na jakýkoliv místní kopec, 
existuje celkem velká šance, že se 
před vámi otevřou panoramata Zá-
břežské vrchoviny, Jeseníků, Orlických 
hor, Králického Sněžníku či Litovelské-
ho Pomoraví s dominantou Svatého 
Kopečka. 

Nedaleká údolí Moravské Sázavy  
a Březné, která také stojí za výlet, se 
aktuálně dostaly v rámci plánů mini-
sterstva zemědělství do územních re-
zerv pro stavbu nových přehrad. I pro-
to s návštěvou těchto míst není na co 
čekat. Pokud tedy nepreferujete potá-
pěčský průzkum terénu.

Daniel Maťátko


