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Martin Balous, Enduro Série 2018

Rok 2018 v číslech
Reportáž ze zahraničí
Slavnostní okamžiky
Jak žijeme po práci
Blahopřejeme
Člověče, recykluj!

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení kolegové,
máme za sebou další rok nelehké společné práce, ale i krásných a veselých okamžiků a já
jsem rád, že se za nimi na stránkách našeho zpravodaje opět můžu ohlédnout. Tento rok je
pro mě významný i tím, že právě před 25 lety jsem ukončil svou akademickou kariéru na ČVUT
a začal podnikat. Někteří mí kolegové si určitě ještě pamatují na první pražskou kancelář
společnosti Metal Trade Bohemia v ulici Politických vězňů.
Letošní rok byl odlišný od předchozích zejména v tom, že jsem v důsledku zahraniční akvizice
z přelomu roku strávil bezmála polovinu pracovního času v Německu, odkud vám v tomto
čísle přinášíme krátkou reportáž. Zahraniční akvizice nám přinesla příležitost seznámit se
s novými kolegy a špičkovými provozy. Otevřela nám možnost získat nejnovější poznatky
z vývoje hliníkových slitin používaných v automobilovém průmyslu, ale i zahraniční zkušenosti z výroby v závodech ve Weissenhornu a Neu-Ulmu.
Výsledky letošního roku nás zavazují pokračovat v nastolených cílech a získat pro naši společnost dostatek dalších zajímavých příležitostí ve všech oborech našeho podnikání. Do státního
rozpočtu jsme letos v součtu všech daní a zdravotního a sociálního pojištění odvedli přes
200 miliónů korun. I v budoucím roce budeme pokračovat ve zvyšování mezd a vzdělávání
našich zaměstnanců.

Marián Manda
předseda představenstva

Děkuji za vaši spolupráci a do dalšího roku vám přeji hodně spokojenosti naplněné pracovní
stabilitou a dalšími zajímavými výzvami.

COMAX V ČÍSLECH
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ZE ZAHRANIČÍ

PŘEDSTAVUJEME ZAHRANIČNÍ POBOČKY
Na přelomu roku 2017/2018 jsme uskutečnili akvizici jednoho z největších výrobců hliníkových slitin v Německu - společnosti Oetinger Aluminium. Ve dvou výrobních závodech ve městech Weißenhorn a Neu-Ulm
pracuje přes 300 zaměstnanců ve třísměnném provozu. Tato společnost
v roce 2018 vyrobila přes 182 000 t hliníkových slitin, z toho 75% ve formě
tekutého hliníku. Přinášíme vám krátkou fotoreportáž z obou závodů
a představujeme jejich vedení.

Management Oetinger Aluminium:
Roland Keller
Jednatel, generální ředitel
Jako jednatel je Roland
zodpovědný za obchod,
výrobu

a

technologie.

V Oetingeru pracuje od
roku 2005, v metalurgii
na

různých

vedoucích

pozicích působí od roku
1995.
Roland rád cestuje a při svých cestách rád poznává místní
gastronomii. Kromě toho má rád sport, věnuje se silniční
cyklistice a motosportu. Zapůjčil nám fotograﬁi svého
úchvatného stroje, za což mu děkujeme.
Foto ze soukromého archivu R. Kellera

Uwe Baur
Jednatel, ﬁnanční ředitel
Jako jednatel Uwe zodpovídá za ﬁnance a správu.
S výjimkou tříleté přestávky pracuje pro Oetinger od
roku 1982.

Uwe má rád sport. V minulosti hrál aktivně fotbal, dnes se
věnuje joggingu, lyžování a jízdě na kole. Mimoto hraje na
trubku v tradiční dechové kapele. Děkujeme mu za fotky
z jeho soukromého archivu - na horním obrázku je zachycen
s jednou ze svých dvou dcer, na obrázku vpravo se svou
ženou.

Foto ze soukromého archivu U. Baura
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Výrobní závod Weißenhorn
Robert-Bosch-Straße 16, 89264 Weißenhorn
Rozloha: 85 000 m2
Počet zaměstnanců: 177
Výrobní zařízení:
3 rotační pece
1 naklápěcí rotační pec
1 vanová tavicí pec
11 ustalovacích pecí
Zpracování odpadů:
2 zařízení na sušení třísek
1 předehřívací komora
Další technologie:
38 ohřívacích stanic
3 licí pásy
90 pánví

Výrobní závod Neu-Ulm
Max-Eyth-Straße 40, 89231 Neu-Ulm
Rozloha: 87 000 m

2

Počet zaměstnanců: 132
Výrobní zařízení:
4 rotační pece
1 dvoukomorová pec
8 ustalovacích pecí
Zpracování odpadů:
3 zařízení na sušení třísek
1 drtič třísek
1 řezač šrotu (nůžko-lis)
Další technologie:
25 ohřívacích stanic
2 licí pásy
90 pánví
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INVESTICE

Navzdory intenzivní modernizaci všech našich provozů v předchozích letech se ani letošní rok neobešel bez investic. Ve všech našich
výrobních závodech jsme letos proinvestovali přes 100 mil Kč - klíčové investice zde představujeme.

VELVARY
• Rozšíření výroby sádrokartonových proﬁlů o 400 m²
nových skladových ploch s jeřábem o nosnosti 4 tuny
a instalace další proﬁlovací linky.
Středisko SDK ve Velvarech dnes provozuje 3 linky s výrobní
kapacitou až 1.000 tun měsíčně a zaměstnává ve dvousměnném provozu 24 pracovníků.

• Modernizace lakovací linky - instalace nové vstupní
a výstupní části lakovací linky (nové odvíjecí a navíjecí zařízení) a vizualizace technologických parametrů výroby na
soustavě obrazovek s cílem předcházet chybám a zefektivnit
výrobní proces.
Aktuální výrobní kapacita lakovací linky se 100 pracovníky ve
třísměnném provozu dosahuje až 60.000 tun lakovaných
hliníkových a pozinkovaných výrobků ročně.

• Realizace zelené střešní zahrady o výměře 416 m2 na
streše nové administrativní budovy - realizací vznikla atraktivní zelená relaxační zóna s výhledem a zázemím pro catering.
Střešní zahrada je dostupná výtahem.

KOLÍN
• Kompletní rekonstrukce objektu bývalých strojíren
Dukla Kolín s.r.o. za účelem rozšíření výrobních a skladových
kapacit našeho dělícího centra a instalace nové podélné
dělící linky od italské ﬁrmy FIMI.

LITOVEL
• Zakoupení pozemku o výměře 6.282 m2 pro výstavbu
nové haly k rozšíření výroby tenkostěnných proﬁlů, dále
instalace podélné dělící linky ITS, proﬁlovací linky EKL,
nového úložného regálového systému a vysokozdvihu
s dosahem do výšky až 7 m.
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VÝSTAVY

MEZINÁRODNÍ VELETRHY
Jako exportéři jsme i v letošním roce navázali na naši dosavadní účast na vybraných zahraničních veletrzích - navštívené akce
a naše prezentace vám přinášíme ve fotogalerii.

EUROGUSS - Slévárenský veletrh, Nürnberg

R+T - Veletrh stínící techniky, Stuttgart

ALUMINIUM - Veletrh zpracovatelů hliníku, Düsseldorf

NÁRODNÍ VÝSTAVY
Národní výstavy jsou doménou divize výroby plechových střešních krytin zn. COMAX. Její obchodní tým se pod značkou STŘECHY
COMAX® zúčastnil v roce 2018 tří národních výstav.

Střechy Praha
Specializovaná výstava odborníků střechařského oboru měla v roce
2018 svůj 19. ročník. STŘECHY COMAX® na výstavě získaly 3. místo
v soutěži o nejpoutavější PF 2018 se střechařskou tematikou. Výstavy
i soutěžního programu se zúčastníme i v roce 2019, kdy půjde již
o jubilejní 20. ročník výstavy.
Zveme Vás na náš stánek
- najdete nás tentokrát v Hale 3.

Střecha Speciál
Tým obchodníků plechovou střešní krytinou COMAX se v roce 2018
pod značkou STŘECHY COMAX® opět zapojil do projektu Střecha
Speciál, kde v rámci 11 workshopů organizovaných po celé republice
prezentoval sití zákazníků velkých stavebních center naše prémiové
střešní výrobky COMAX FALC a COMAX KLIK.

Země živitelka
V srpnu 2018 STŘECHY COMAX® představily drážkové a proﬁlované
střešní krytiny zn. COMAX na jubilejním 45. ročníku výstavy Země
živitelka v Českých Budějovicích.

6.

SLAVNOSTNÍ OKAMŽIKY

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ANEB OSLAVOVALI JSTE S NÁMI
U příležitosti oslav 80. výročí nepřetržité hutní výroby,
45. výročí kontinuálního lakování plechů a 10. výročí proﬁlování tenkotěsné oceli jsme v pátek 11. května 2018 otevřeli
dveře výrobního závodu ve Velvarech veřejnosti a připravili
pro ni komentovaný prohlídkový okruh v doprovodu našich
pracovníků.
Příležitost prohlédnout si naše provozy a nahlédnout do
moderní výroby z blízka využilo na tři sta návštěvníků z řad
rodinných příslušníků, studentů, obchodních partnerů,
zastupitelů města i laické veřejnosti a početné zastoupení
měli i pamětníci - bývalí zaměstnanci, kteří kvitovali velkou
proměnu, jíž společnost za posledních 15 let pod současným
vedením prošla, a využili zároveň příležitost setkat se po
letech na půdě Comaxu s bývalými spolupracovníky.

COMAX BYL HOSTITELEM
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ECCA
METAL TRADE COMAX je jedním z prvních představitelů
kontinuálního lakování v Evropě a jediným výrobcem
kontinuálně lakovaného plechu

v

České republice. Již

45 let je členem asociace ECCA se sídlem v Bruselu sdružující významné evropské zpracovatele lakovaného plechu.
ECCA v květnu 2018 pořádala 51. mezinárodní konferenci
o lakování a pro její konání si podruhé ve své historii vybrala
Prahu; na 160 účastníků mělo v rámci doprovodného konferenčního

programu

mimořádnou

příležitost

navštívit

COMAX, kde jsme pro ně připravili atraktivní prohlídku
lakovací linky okořeněnou exkurzí do huti - ta byla pro
všechny hosty velkým překvapením.
Setkání s konkurencí na naší domácí půdě se neslo v duchu
přátelské návštěvy a bylo hezkou tečkou za třídenní konferencí i motivací pro účast na jejích nadcházejících ročnících.
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POMÁHÁME, PODPORUJEME

CHARITATIVNÍ VÁNOČNÍ STROM
Každý rok věnujeme přes 0,5 mil Kč potřebným v našem okolí. Ani
v závěru roku 2017 jsme na ně nezapomněli - výtěžek charitativního vánočního stromu, k němuž svou milou osobní účastí přispěla Olga Lounová, jsme
v lednu 2018 věnovali na pronájem plavecké dráhy pro děti s handicapem.
Na večeru vystoupili naši kolegové Michalea Fialová, mistryně ČR 2017 ve
ﬁtness a mistryně Evropy 2017 v šampionátu iComplete European Natural
Cup, a strongman Zdeněk Tuháček, medailista z ME 2017 v silovém trojboji.

FOTBALOVÝ TURNAJ MTC CUP 2018
V červnu 2018 jsme pořádali 8. ročník firemního fotbalového turnaje
MTC CUP 2018 - zúčastnilo se ho rekordních 15 týmů a výtežek akce putoval
dětem z dětského domova Unhošť.
Loňská místa vítězů i letos obhájily naše dva týmy (Lakovací linka a Hutní
provoz), jimž za fantastickou reprezentaci děkujeme. Krásné 5. místo obsadil
tým ServisPro MTC a 7. místo vybojoval německý Oetinger - blahopřejeme!
Vyhlášení výsledků a předání trofejí se ujali české fotbalové legendy
- Ladislav Vízek a Karel Dobiáš a závěr turnaje zpestřila Heidi Janků.

Dále jsme v roce 2018 podpořili aktivity místních sdružení Cesta životem bez bariér, z.s., Tiger - Jiu Jitsu, z.s., Šachový klub Velvary,
Človíček RaD, z.s., a jiné.
8.

JAK ŽIJEME PO PRÁCI

CYKLO TREK VELVARY - KARLŠTĚJN - VELVARY
Ani rozmary počasí neodradí skutečné milovníky sportu - přátelé z hutního provozu absolvovali během v soboty 14. července 2018
bezmála 100 km dlouhý silniční trek a navzdory extrémnímu horku dojeli všichni!

JIŽNÍ MORAVA - KRAJ VÍNA, RÁJ CYKLISTŮ
Kolegové z lakovací linky a spřátelených úseků zvolili pro
svůj cyklistický výlet po Jižní Moravě o poznání volnější
sportovní tempo a jako cíl si už podruhé zvolili Novosedly,
nejmenší českou vinařskou obec u Mikulova. Trasu vedoucí
krásným krajem si pohodlně rozložili do dvou dnů, a protože
jsou to zkušení sportovci, nezapomínali na pitný režim
- v duchu hesla nad vchodem do rodinného vinného sklípku „Jen hodně plná sklenice, toť nejkrásnější květ. Kdo neměl
ještě opici, ten neví co je svět“.

RYCHLOST, SÍLA, VYTRVALOST I STRATEGIE
Mezi milovníky cyklosportu máme i reprezentanta v disciplínách cross country a enduro - student - programátor Martin
Balous se účastní otevřených MTB závodů s hromadným
startem na 30-60 km i individuálních rychlostních terénních
sjezdu a jeho trénink čítá na 300 km týdně.
Na 50 km trati závodu Trek Enduro MTB 2018 v polském
Miroszowě získal v kategorii mužů do 21 let 2. místo. V České
Enduro Sérii 2018 v kategorii RACE do 21 let skončil šestý.

VELVARY S VŮNÍ ORIENTU
Marek Bradáč, technolog lakovací línky
„Poprvé jsem se dostal k bojovým uměním před 20 lety, kdy
jsem začal s aikidem. Aktuálně se věnuji jutsu pod vedením
Hanshi Terry Wingrove. Při studiu se řídíme myšlenkou
našeho mistra "Feeling is believing", tj. „Pocítit znamená uvěřit“. Dále studuji Kyusho karate pod vedením Zdeňka Dvořáka a grandmastra
Paula Bowmana. Bojová umění mě přirozeně dovedla k ošetřování pomocí zen shiatsu, jež má základy ve východní ﬁlozoﬁi, principu jin
a jang a v teorii pěti elementů. A jako je třeba živit duši, je třeba živit i tělo. A to nejlépe indickými specialitami, které velmi rád vařím.“
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TENISOVÝ TURNAJ MTC
Tradice tenisových turnajů MTC na pražském Vyšehradě
pokračuje - na úvodním snímku jsou účastníci letošního
červnového klání, na druhém spolu s předsedou představenstva vítěz turnaje pan Reinhard Schlick (v zeleném). Na třetím
snímku jsou ﬁnalisté zářijového turnaje pan Daniel Cvrček
(ve žlutém, 2. místo) a Karel Fišer (v červeném, 3. místo). Čtvrtý
snímek přináší říjnové ﬁnalisty (zleva): Tomáš Pazdera
(2. místo), Daniel Cvrček (1. místo) a Petr Hlásný (3. místo).

BOWLING CUP LITOVEL
Kvarta Litovel, a.s.
Na litovelské pobočce vítězí mezi zaměstnanci bowling
a schází se u něj každý rok - letošního novoročního turnaje
se zúčastnilo 22 kolegů a pohár vítěze ročníku 2018 si odneslo družstvo ve složení Zdeněk Pekař, Jakub Koubek, Martin
Crhák a Patrik Coufal.

MT COMAX KOŠICE, s. r. o.
Jumping
Kolegové z naší slovenské dceřinky MT COMAX KOŠICE
pravidelně tuží svá těla i tým jumpingem na trampolínách
a nejinak tomu bylo v roce 2018. Zcela vpravo na snímku
ředitel společnosti Josef Maceášik s manželkou Adrianou.

Guláš párty
K tradičním volnočasovým zálibám slovenských kolegů patří
i „Guláš párty“ - ta letošní proběhla v květnu a zúčastnilo
se jí 25 zaměstnanců ﬁrmy s rodinami. Pozvání přijali i kolegové ze sousední Valcovně proﬁlov, a.s., a tak šlo opět o velkou
sešlost s 50 účastníky, kteří si za krásného počasí užili lanový
park a společné vaření v přírodě.
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PŘEDSTAVUJEME LETOŠNÍ NOVOMANŽELE:

Novomanželé Tůmovi

Novomanželé Průchovi

Novomanželé Procházkovi

Novomanželé Benešovi

(Tomáš Tůma, SDK)

(Jiří Průcha, Doprava)

(Eva Maťáková a Jaroslav Procházka,
Lakovací linka)

(Lucie Dobrovolná, Účtárna)

VÍTÁME DO ŽIVOTA16 COMAXOVÝCH MIMINEK:

Barbora Rozsívalová

Honzík Čulík

Šimon Protiva

Natálka Doležalová

Alexandr Maraček

Antonín Jančařík

Lukáš Plachý

Soﬁe Šimáková

Františka Konečná

Zdeněk Opatřil

Zuzanka Matoušková

Petr Linhardt

Štěpán Kozelka

Adam Kulíšek

Karolína Malčeková

Jáchym Hanus
12.

PŘEDSTAVUJEME NOVÉ KOLEGY

VÍTÁME NOVÉ KOLEGY:
Ing. Martina Novotná
Laborantka oddělení nátěrových hmot na Lakovací lince
Ukončila magisterské studium na Univerzitě v Pardubicích - obor organické povlaky a nátěrové hmoty.
Během studia absolvovala stáž ve výzkumu kyseliny hyaluronové ve společnosti Contipro a. s.
Ve volném čase ráda hraje volejbal a vede skautský oddíl předškolních dětí.

Ing. Miloš Richter
Obchodní zástupce pro prodej proﬁlů
Od roku 2011 působil v různých vedoucích pozicích jako samostatný interim manager s orientací na
německé ﬁrmy v České republice. Hovoří německy, v Comaxu má na starosti německý a rakouský trh
s proﬁly, hraje dobře tenis a rád lyžuje.

Ing. Peter Sklenář
Manažer projektu Oetinger Aluminium
Zúročuje u nás 15 let zkušeností z pozice obchodního manažera ve společnostech HYDAC spol. s.r.o.
a Beneš a Lát, a.s. Hovoří německy, anglicky, francouzsky a maďarsky a výborně hraje tenis.

Jaroslav Křtěn
Skladník surovin Hutního provozu
Jaroslav téměř 14 let podnikal jako OSVČ v autodopravě.
Má rád silniční cyklistiku a aktivně hraje nohejbal a tenis.

Pavel Kutílek
Vstupní kontrolor Hutního provozu
Pavel Kutílek pracoval před nástupem do Comaxu jako manažer v pojišťovně.
Většinu svého profesního života podnikal ve stavebnictví, z toho téměř deset let v Americe.
Ve volném čase fotí, lyžuje, potápí se a cestuje.

PŘEDSTAVUJEME ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY*:
• 13. plat, 5 týdnu dovolené, meziroční zvyšování mzdy
• Měsíční docházkový bonus
• Příspěvek na rekreaci dětí do 15 let věku
• Příspěvek na penzijní připojištění či životní pojištění
• Zvýhodněné telefonní tarify i pro rodinné příslušníky
• Věrnostní odměna za odpracovaná léta ve ﬁrmě
• Prémie k životnímu jubileu 50 let a při odchodu do důchodu
• Zvyšování kvaliﬁkace (jazykové kurzy, školení)
• Dotované závodní stravování
• Firemní společenské akce
• Další beneﬁty dle pracovního zařazení
Více na www.mtcomax.cz/kariera

* Podrobnosti konzultujte s pracovníky personálního oddělení společnosti.
Školící centrum METAL TRADE COMAX, a.s.
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SOUTĚŽ

ČLOVĚČE, RECYKLUJ!
V září 2018 jsme spustili 2. ročník projektu sběru hliníkových obalů z domácností a zapojení dětí do ochrany životního prostředí. A protože je třeba začínat u nejmenších, opět
jsme vyzvali školy všech stupňů v našem regionu k zapojení
do projektu.
Pilotní 1. ročník projektu úspěšně skončil v červnu 2018 a my
jsme jeho vítěze pozvali na exkurzi do moderního prostředí
recyklace hliníkových odpadů u nás ve Velvarech - z živého
dětského dopoledne Vám přinášíme fotoreportáž.

recyklujeme
hliníkové
obaly

člověče,
RECYKLUJ!

Hliníkové plechovky od piva, limonád, energy drinků
Hliníkové plechovky od deodorantů, holicích pěn
Hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy)
Víčka zavařovacích sklenic
Alobaly a víčka od jogurtů

SBÍREJTE S NÁMI
Volejte:

736 513 947

METAL TRADE COMAX, a.s.
METALURGIE A RECYKLACE

Sbírejte s námi
Princip soutěže je jednoduchý. Obdržíte od nás označenou sběrnu nádobu, tu naplníte hlinikovým odpadem, my ji vyvezeme, zvážíme
a váhu zaznamenáme. Sběr vyhodnotíme na konci školního roku a nejúspěšnější školy odměníme atraktivní exkurzí do prostředí
moderní hutní výroby.
Do projektu se lze zapojit i v průběhu školního roku - přihlásit se můžete na tel. 736 513 947.
14.

CO NÁS ČEKÁ V ROCE 2019?

Jednodenní poznávací zájezd do Něměcka
Po krátkém představení našich německých výrobních provozů v úvodu
tohoto čísla a po exkurzi německých kolegů u nás v Comaxu Vás v roce
2019 pozveme na návštevu našich závodů ve Weissenhornu a Neu-Ulmu.
Exkurzi výrobními provozy završíme stylovým obědem a prohlídkou města
Ulm ležícího na levém břehu Dunaje, místa s nejvyšší chrámovou veží
na světě a rodiště Alberta Einsteina.
Našim fotbalistům se zájmem o prohlídku německých závodů zpestříme
exkurzi návštěvou fotbalového zápasu Bundesligy v nedalekém Ausbergu.

MTC CUP 2019 - 9. ročník
Po letošním mimořádně úspěšném 8. ročníku firemního fotbalového turnaje, jehož se zúčastnilo 15 týmů a který jsme odehráli na hřišti
TJ Sokol Uhy, za což tamnímu klubu děkujeme, se hodláme v roce 2019 vrátit na zrekonstruované domácí hřiště Slovanu Velvary.
Kdy? V pátek 7. června 2019. Srdečně zveme všechny naše zaměstnance mezi diváky turnaje.

STŘECHY COMAX® se rozrostou na dvojnásobek

V roce 2019 chystáme rozšíření provozní a skladové
kapacity střediska STŘECHY COMAX® a jeho prodejního
sortimentu s cílem vyhovět rostoucím potřebám našich
zákazníků.
Nové prostory, které otevřeme začátkem roku 2020,
rozšíří stávající plochu o téměř 10.000 m², z nichž 2.400m²
budou nové sklady a 2.400m² prostory pro výrobu.

METAL TRADE COMAX, a.s.
HLEDÁ ZAMĚSTNANCE DO NĚMECKA
„Jmenuji se Ondra a pracuji v Comaxu 5 let.
Chcete se zdokonalit v němčině? Pojeďte se mnou pracovat do Bavorska“

Po zapracování u nás ve Velvarech nabízíme práci
v týdenních turnusech v našich hutních závodech
ve Weißenhornu a Neu-Ulmu. Zajistíme pracovní
povolení, dopravu, ubytování i lekce němčiny.

www.mtcomax.cz

739 583 958

prace@mtcomax.cz
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