6. VYDÁNÍ

COMiX 2021
ZPRAVODAJ SPOLEČNOSTI METAL TRADE COMAX, a.s.

COMAX vyhrál celostátní Zaměstnaneckou fotbalovou ligu Deníku!

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení čtenáři, milí kolegové,
v roce 2016, kdy vyšlo první číslo tohoto zpravodaje, jsme se radovali z historicky nejúspěšnějšího roku v historii Comaxu. Já jsem
nesmírně pyšný, že křivka našeho úspěchu neklesá a i dnes navzdory covidu oslavujeme nejúspěšnější rok v historii - za všechna slova
to nejlépe vyjádří grafy na následující straně.
Náš úspěch je výsledkem věrné spolupráce partnerů i neutuchající píle našich zaměstnanců a já jsem rád, že jsem jejich podíl na
výsledcích Comaxu mohl letos opakovaně ocenit formou mimořádných kvartálních odměn určených všem zaměstnancům bez rozdílu.
K naší dlouholeté ﬁremní ﬁlozoﬁi patří zvyk dělit se o úspěch i mimo ﬁrmu, podporovat talentované a pomáhat potřebným; v závěru roku
2017 jsme věnovali mimořádný dar městu Velvary - historický společenský sál hotelu Záložna, jehož proměnu v živé kulturní centrum
podporujeme od jeho koupě v roce 2015. Finále rekonstrukce se blíží - krásný sál se otevře veřejnosti na jaře 2022. Do konce roku 2021
věnujeme městu Velvary i druhou část této významné investice - hotel Záložna.
Spolupráci s městem vnímám jako důležitou součást svého podnikání a podpora městu ze strany Comaxu je proto dlouhodobá a mnohovrstevná; míří jak k penzistům, z nichž mnozí jsou našimi bývalými zaměstnanci, tak k lidem v produktivním věku, z nichž celou řadu
zaměstnáváme. A pamatujeme samozřejmě na děti, jejichž volnočasové aktivity sponzorujeme.
Na začátku roku jsme podpořili vznik městské služby Senior Taxi a poskytli pro její provoz prostorný vůz.
Děti školního věku jsme zapojili do projektu Člověče, recykluj!, abychom je v závěru školního roku
pozvali na exkurzi a za jejich sběr odměnili. Všem generacím je pak určen náš současný velký projekt
moderní bytové výstavby, jež si zároveň klade za cíl přivést do Velvar nové rodiny - více o projektu
100 nových bytů najdete na zadní obálce zpravodaje a na našem webu.
Uplynulé 2 roky s covidem byly nelehké pro nás, naše rodiny i naše obchodní partnery a já soucítím
se všemi, komu se z objektivních důvodů krátkodobě či déledobě nedařilo. Jsem však díky očkování
optimistický, že se do našich životů vrátí jistoty.
Jak se v právě končícím roce dařilo Comaxu, co vše jsme stihli a co plánujeme v nejbližších letech,
se dočtete na stránkách tohoto vydání. Přeji Vám příjemné chvíle při jeho čtení a nám všem další
společné výzvy, úspěchy i zážitky.

Marián Manda
předseda představenstva

ONDŘEJ PILAŘ
Roli ﬁremního odběrového pracovníka antigenního testování na výrobní pobočce v Kolíně statečně
přijal náš kolega Ondřej Pilař. V Kolíně má na
starosti plánování výroby na příčné dělicí lince
a bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
V COMAXU pracuje 8 let, na současné pozici je 4
roky. Předchozí zkušenosti získal jako konstruktér
a programátor NC strojů.
Volný čas tráví převážně s rodinou a velmi rád
cestuje a sportuje. Aktivně se věnuje běhu a silniční cyklistice, což předvedl
i na ﬁremním setkání zaměstnanců v Úžici 20 km severozápadně od Prahy, kam
z Kolína dorazil na kole - na cestě strávil 3,5 h a ujel 95 km .
Ondra je ženatý a má dva pokračovatele - čtyřletého a dvouletého syna.
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EKONOMICKÉ VÝSLEDKY SPOLEČNOSTI
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VÝROBNÍ STŘEDISKA V PROMĚNÁCH ČASU

V prvním vydání ﬁremního zpravodaje v roce 2016 jsme čtenářům představili naše výrobní programy a pobočky; psali jsme tehdy, že rok
2016 byl nejúspěšnějším v historii společnosti. Dnes, po 5 letech, se ptáme jejich ředitelů, jak se střediska změnila v průběhu času.

V průběhu let 2019-2021 jsme nadstandarním pracovním

LAKOVACÍ LINKA
Lokace: Velvary
Ředitel: Ing. Zdeněk Kieryk
Počet pracovníků: 173
Provoz: 4 směny (lakovací linka)
2 směny (dělicí centrum)
Zahájení provozu: 1973

nasazením získali svou pozici zpět a náš roční prodej lakovaných
výrobků letos přesáhne 60 000 tun.
V roce 2021 pracuje na lakovací lince 173 zaměstnanců a investice do lakovací linky nekončí. Letos jsme uvedli do provozu
systém pro kontrolu povrchu ARPCO a po kompletní rekonstrukci
je i dělicí linka, kterou jsme dovybavili laserovým svařováním
v rámci dotačního programu EU při celkovém nákladu 27 mil Kč.

“V roce 2016 měla lakovací linka celkem 139 zaměstnanců

Naším cílem v nejbližších letech je i nadále dosahovat standardu

pracujících ve 4-směnném provozu (lakovací linka) a 2-směnném

ročních prodejů nad 60 000 tun.

provozu (dělicí centrum lakovací linky) a vyrobila 58 000 tun

Důležitým projektem, který hodláme realizovat v horizontu 5 let,

lakovaného plechu.

je investice do nové lakovací linky pro pasy o šířce 1 550 mm

V začátcích let 2017 a 2018 proběhly na lakovací lince nezbytné

(dnes lakujeme šířku 1 340 mm).”

plánované odstávky, aby mohla být realizována důležitá rekonstrukce chemické předúpravny a vstupního a výstupního zaříze-

Ing. Zdeněk Kieryk

ní; výše investice dosáhla 70 mil Kč. V roce 2018 trvala technologická odstávka 3 měsíce a oslabila naše vybudované pozice
na evropském trhu. Výrazně zasáhla do výše prodejů v tomto
roce, který se propadl pod 50 000 tun.

HUTNÍ VÝROBA

Dnes, v roce 2021, má naše středisko 81 zaměstanců pracujících
na 4 směny a současnou výrobní kapacitu 30 000 tun slitin/rok
hodláme v nejbližší budoucnosti překonat.

Lokace: Velvary
Ředitel: Miloslav Škabrada
Počet pracovníků: 81
Provoz: 4-směnný
Zahájení provozu: 1968

Na jaře roku 2022 dokončíme novou halu pro přípravu surovin
kam přestěhujeme briketovací linky a instalujeme bubnový třídič.
Po dokončení další úpravy skladových hal sem přemístíme
i paketovací lis.
Aktuálně pracujeme na projektu chlazení solné strusky a projektu

“V roce 2016 pracovalo na huti 74 zaměstnanců v nepřetržitém

nové haly pro její skladování. Neméně důležitý je i projekt nové

provozu a cílem střediska bylo zvýšit výrobní kapacitu z 16 000

tavírny, která nám umožní další rozšíření sortimentu vyráběných

tun slitin/rok na 30 000 tun. Díky klíčové investici ve výši 210 mil

slitin a výrobní kapacita by se s novou tavírnou měla navýšit

Kč, realizované v předchozím roce, se nám to podařilo a z provozu

na 45 000 tun slitin/rok. Všechny tyto investice ve výši 250 mil Kč

hutní výroby se stala jedna z nejmodernějších tavíren

přinesou zlepšení pracovního prostředí a logistiky surovin.

s recyklačním zaměřením v Evropě.
Další investice v letech 2017-2021 byly zaměřeny zejména na
obnovu vozového parku, rozšíření logistických služeb a zkvalitnění skladových hal a ploch a jejich výše dosáhla 102 mil Kč.

3.

Miloslav Škabrada

VÝROBNÍ STŘEDISKA V PROMĚNÁCH ČASU

“V roce 2016 pracovalo v kolínském středisku 55 zaměstnanců
na 2 směny a nadělilo 60 000 tun plechu/rok. Aktuálně v Kolíně

DĚLICÍ CENTRA

pracuje 46 zaměstnanců ve 2 směnách a objem výroby se zvýšil
na 68 000 tun/rok.
Investice v uplynulých 5 letech (2017-2021) putovaly do rozšíření
areálu MTC Kolín, do rekonstrukce výrobní haly Dukla a do její
přípravy na instalaci podélné dělicí linky. Následovalo stěhování

Lokace: Kolín
Ředitel: Libor Duba
Počet pracovníků: 46
Provoz: 2-směnný
Zahájení provozu: 2002

příčné dělicí linky a pořízení dvou nových dělicích linek italské
značky FIMI. Výše těchto investic dosáhla v úhrnu 300 mil Kč.
Díky velmi kvalitním výrobním linkám máme v mnoha směrech
náskok vůči konkurenci a jak kvalitou, tak servisem jsme schopni
oslovit nové zákazníky. Náš cíl do budoucna je zaměřit se
na prodej komodit s vyšší přidanou hodnotou, určených zejména

výrobní a skladové haly o výměře 6 500 m² a investici do nové
linky na výrobu SDK proﬁlů s automatickým ukládáním, dosáhneme bližšího spojení obou středisek, což povede k zefektivnění
výroby na obou stranách. Výše investice dosáhne 50 mil Kč.”

pro projektové klienty.
Libor Duba

Rozšířením výroby SDK proﬁlů do Kolína, na kterém spolupracujeme se střediskem výroby proﬁlů a jež obnáší výstavbu nové

,,V roce 2016 pracovalo v našich 3 proﬁlovacích centrech celkem
130 zaměstnanců ve 2 směnném provozu a společně vyrobili

PROFILOVACÍ CENTRA

přes 45 000 tun ocelových proﬁlů/rok. Letos proﬁlovací centra
dosáhla prodeje ve výši 75 000 tun proﬁlů, které putují do
okolních států ﬁrmám renomovaným v okenním, sádrokartonářském a plotovém segmentu.
V průběhu uplynulých 5 let jsme se zařadili mezi přední dodavatele ocelových proﬁlů s vysokým kreditem. Kvalita výrobků,

Lokace: Košice, Litovel, Velvary,
od roku 2022 Kolín
Ředitel: Ing. Peter Matusák
Počet pracovníků: 200
Provoz: 2-3 směnný dle pobočky
Zahájení provozu: 2009

logistika dodávek a plnění smluv jsou na vysoké úrovni,
o čemž svědčí věrnost zákazníků, kteří u nás realizují své zakázky

Investice pokračují i v letech 2021-2022 pořízením SDK linky

dlouhodobě.

s automatickým balením v Kolíně včetně výstavby nové haly

Náš sortiment se od roku 2009 rozrostl z původních okenních
proﬁlů na široké porfolio dalších otevřených, svařovaných, laserově vypalovaných či speciálních proﬁlů. Investice v posledních
5 letech čítaly 200 mil Kč a putovaly do pořízení vysoce efektivních proﬁlovacích linek, které nám umožňují stálý růst na tomto
vysoce konkurenčním trhu.

6 000 m² (výše investice 50 mil Kč) a svařovací linky s laserovým
pracovištěm pro proﬁly s vysokou přidanou hodnotou v Litovli
včetně nové haly 3 000 m² (výše investice 150 mil Kč). V neposlední řadě přibude nová proﬁlovací linka do Košic, s podstatným
rožšířením skladových ploch. Do 5 let pak v Košicích vyroste nová
hala s 15 000 m² pro rozšíření výroby proﬁlů, výše investice
dosáhne 150 mil Kč.”
Ing. Peter Matusák
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VÝROBNÍ STŘEDISKA V PROMĚNÁCH ČASU

STŘECHY COMAX®
Lokace: Velvary
Vedoucí: ing. Karel Fišer
Počet pracovníků: 45
Provoz: 1-směnný
Zahájení provozu: 2015

krytiny ALUKRYT a později na VLNKU, naše zkušenosti jsou tedy
více než čtyřicetileté.
STŘECHY COMAX začínaly v roce 2015 s 21 zaměstnanci
a vyrobily 3 000 tun krytin/rok. O rok později už to bylo 5 300 tun
a dnes, po 6 letech, se 45 zaměstnanci standardně vyrábí přes
9 000 tun krytin/rok. Středisko má 2 úspěšná zahraniční
zastoupení, v Anglii a Německu.
Růst prodejů krytin jde ruku v ruce investicemi do výrobních

„Středisko výroby plechových krytin z námi lakovaného hliníkového či pozinkovaného plechu je nejmladší mezi našimi středis-

i skladových prostor a také technologií – ty letošní čítají 18 mil Kč.
Investice v letech 2015-2020 činily v úhrnu 60 mil Kč.

ky. Jeho novodobá historie se píše od roku 2015, kdy dostalo

Kromě výroby krytin se intenzivně věnujeme praktickým

jméno STŘECHY COMAX® a novou atraktivní provozovnu, ale

školením realizačních ﬁrem, pro které jsme vybudovali dobře

historie výroby plechových krytin v COMAXU sahá do roku 1980,

vybavené zázemí. “

kdy jsme si pořídili první válcovací linku na výrobu hliníkové

ing. Karel Fišer

26.-27.2.2021
22. ročník národní střechařské výstavy se ve své tradiční podobě
neuskutečnil, a tak jsme přijali výzvu setkat se s návštěvníky
online. Zájemcům o moderní plechovou krytinu jsme nabídli
možnost získat ji ve veletržním slosování zdarma.
Výhru získal pan Jiří Koprnický z Liberecka, který rekonstrukci
své střechy plánuje na jaro 2022. Z našich krytin si vybral maloformátovou šablonnu COMAX BoCo, jelikož se rozhodl zachoval ráz
střechy – na domě má eternitovou krytinu a naše moderní
hliníkové BoCo mu svým vzhledem původní eternit připomíná.

Zveme vás na náš stánek na příštím ročníku výstavy
STŘECHY PRAHA ve dnech 10.–12. 2. 2022

UK CONSTRUCTION WEEK, Birmingham
STŘECHY COMAX® se po 5 letech úspěšného působení v Anglii

Na českém stánku naši značku COMAX ROOFS® reprezentovali

letos poprvé účastnily největší akce britského stavebního trhu,

pan Phil Brown a Ing. Karel Fišer.

veletrhu UK CONSTRUCTION WEEK 2021 v Birminghamu.
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STŘECHY COMAX® PROŠLY DALŠÍ MODERNIZACÍ
Spolu vytváříme krásný domov

Moderní výrobní areál STŘECHY COMAX ve Velvarech o výměře
6 000 m² byl slavnostně otevřen v roce 2015 a výše investice
dosáhla 25 mil Kč. Na ni v roce 2019 navázal nový projekt
v hodnotě 30 mil Kč, který provozní, skladové i parkovací plochy
zdvojnásobil na 12 000 m² a dovolil vytvořit komfortní klempířské centrum. Dostavba téměř okamžitě zefektivnila výrobě-skladový proces včetně expedice. Slavnostního otevření za účasti
partnerů se tato významná stavba vlivem covidu zatím
nedočkala.
Oslavu dokončených investic uskutečníme u příležitosti završení
třetí fáze přestavby; růst střediska si přirozeně vyžádal i rozšíření
zaměstnaneckého zázemí, byly vestavěny nové šatny, sprchy
a reorganizovány administrativní prostory - v 1. patře střediska
vznikly 3 komfortní klimatizované kanceláře, z nichž 2 mají výhled
do výrobní haly. Posílení se dočkalo i gastrozázemí, přibyla druhá
kuchyňka s jídelnou pro pracovníky výroby.
A nových prostor se znovu dočkají i naši partneři - aktuálně
dokončujeme školící centrum, odkud bude přímý vstup do
výrobní haly i na venkovní odpočinkovou terasu krytou pergolou.
Výše investic činí 2 mil Kč.
Školící centrum

NOVÉ PROSTORY DOSTALY I NOVÉ VYBAVENÍ
Dynamický růst střediska se neodrazil jen v zásadních stavebních
úpravách, ale i v investicích do strojního vybavení – prostředky ve
výši 16 mil Kč v letošním roce putovaly do pořízení nové proﬁlovací linky na výrobu střešní krytiny KLIK, do nákupu elektronických
tabulových nůžek, nové CNC ohýbačky a nového vysokozdvihu.
A přírůstku se dočkal i vozový park – STŘECHY COMAX zakoupily
nové auto s hydraulickou rukou pro dodávku krytin až na místo
stavby.
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NAŠE PLECHY ZDOBÍ VAŠE STŘECHY
Spolu vytváříme krásný domov

COMAX ALUKRYT® (Jistebník u Ostravy)

COMAX BoCo (Nádraží Rumburk)

COMAX BoCo (Dobřichovice)

COMAX KLIK (Olšany)

COMAX FALC (Černý Důl)

COMAX TAŠKA (Ostrov nad Ohří)

COMAX FALC (Jarošov nad Nežárkou)

COMAX BoCo (Střížovice)

7.

COMAX FALC (Štěkeň)

COMAX FALC (Chodová planá)

COMAX FALC

COMAX KLIK (Moldava)

COMAX KLIK (Rančířov u JIhlavy)

COMAX TAŠKA (Rajhradice)

COMAX FALC (Nejdek)

COMAX V EVROPĚ V ROCE 2021

Představujeme vám aktuální portfolio společností ve skupině MTC v Evropě.
METAL TRADE COMAX (UK) Ltd.
Obchodní zastoupení COMAX ROOFS®
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

METAL TRADE COMAX, a.s.
Sídlo společnosti a hlavní výrobní závod
STŘECHY COMAX®
Výrobní závod a centrum pro klempíře

UK
METAL TRADE COMAX, a.s.
Výrobní závod Kolín

BRISTOL

MTC Kolín, s.r.o.
Správa a pronájem areálu Kolín
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

D
ALU IMMOBILIEN NU S.à r.l
ALU IMMOBILIEN WH S.à r.l
Správa a pronájem areálů
OETINGER Aluminium GmbH

L
LUXEMBOURG

CZ
OETINGER Aluminium GmbH
Výrobní závod Neu-Ulm

METAL TRADE COMAX, a.s.
Obchodní zastoupení

VELVARY

NEU-ULM

KOLÍN
J. HRADEC

LITOVEL
F. MÍSTEK

WEIßENHORN

KOŠICE

SK

OETINGER Aluminium GmbH
Sídlo a výrobní závod Weißenhorn

MT Comax DE GmbH
Obchodní zastoupení
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

METAL TRADE COMAX, a.s.
Výrobní závod Litovel

COMAX DACH
Obchodní zastoupení

STŘECHY COMAX®
Obchodní zastoupení

MT COMAX, s.r.o.
Výrobní závod Košice
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

KVARTA LITOVEL, a.s.
Správa a pronájem areálu Litovel
100% dceřiná společnost MTC, a.s.

Přírůstkem letošního roku v portfoliu MTC je útulný stylový Hotel

Vítáme všechny naše kolegy, obchodní partnery, jejich rodiny

Zum Löwen v historickém centru Weißenhornu v bavorském

i přátelé, kteří při své cestě do Legolandu v nedalekém Günzbur-

regionu Švábsko, jehož hotelové počátky sahají do roku 1929, ale

gu či při návštěvě gotické katedrály Münster s nejvyšší kostelní

jeho skutečná hostinská historie započala v roce 1524. Malebný

věží na světě v sousedním Ulmu, rodišti Alberta Einsteina, anebo

historický hotel dnes poskytuje veškerý moderní komfort

při volbě tohoto regionu pro oblíbenou cykloturistiku zvolí náš

a ubytovává nejen hosty z celého světa, ale stal se i domovem

hotel - možná se tam potkáme na dobré snídani.

pro naše manažery, kteří v Německu od roku 2018 pracují.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
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FÚZE
V závěru roku 2017 přibyla do skupiny ﬁrem

K 30. 6. 2021 spojilo nové vedení síly dvou

MTC druhá největší německá huť OETINGER

dosud samostatných výrobních ﬁrem a dokon-

Aluminium se dvěma výrobními závody,

čilo jejich fúzi v jeden silný subjekt, s cílem

Neu-Ulm a Weißenhorn. S účinností k 1. 1. 2021

poskytovat

bylo do funkce jejích ředitelů jmenováno

servis se zvýšenou efektivitou a zjednoduše-

německo-české duo zkušených manažerů: pan

nými obchodními procesy.

zákazníkům

nadále

špičkový

Uwe Bodenhausen a pan Lubomír Pajonk.

INVESTICE 2021/2022
„Těší nás, že pan Manda schválil částku 8 600 000 EUR na projekty v závodech Neu-Ulm a Weißenhorn a že nás aktivně podporuje při
optimalizaci jejich konceptů. Plánované projekty hrají důležitou roli pro budoucí směřování OETINGERU s ohledem na životní prostředí.
V následujícím textu bych rád některé představil.
Neu-Ulm
V Neu-Ulmu deaktivujeme dva systémy termického sušení čipů.

spalování, musí být výfukové plyny čištěny v odděleném ﬁltrač-

Nahradí je dvě odstředivky s magnetickými separátory, dva

ním systému. Součástí našeho projektu je také instalace tohoto

briketovací systémy a jeden prosévací buben. Tento projekt, který

systému.

je sponzorován federálním ministerstvem pro hospodářství
a energetiku, sníží

Weissenhorn

naše roční emise

Poté, co naše oddělení technického vývoje zoptimalizovalo chod

CO2 o přibližně

odstředivky Spyra, pracuje toto zařízení velmi efektivně.

3 700 tun.

Abychom zvýšili rozsah použití odstředěných třísek i pro jiné typy
pecí, rozhodli jsme se nainstalovat dva briketovací lisy RUF 75.
Brikety vyrobe-

V dalším projektu bude instalována nová, vysoce energeticky

né těmito stroji

účinná rotační naklápěcí pec o objemu 16 tun. Tato pec je schop-

lze nově použít

na zpracovat až 6 vsázek za den, které lze přenést do nově

také v rotační

instalovaného
karuselu

pro

licího

sklápěcí peci.“

T-tyče

o přibližné hmotnosti
1 tuny či do stávající
ustalovací pece. I když
je nová pec vybavena
integrovaným regene-

Ralph Rösch

račním systémem po

Technický ředitel

NOVÁ FLOTILA OETINGER
OETINGER Aluminium letos vypustil novou moderni ﬂotilu pěti kamionů
dopravujicich jeho produkty k zakaznikům - od července 2021 se s ní můžete
potkávat na všech hlavních tazích Německem.
Na snímku ředitelé OETINGERU s ředitelem spedice Borchers panem
Ludgerem Vennem (uprostřed) při předání vozů.
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EINSTEIN MARATHON POSEDMNÁCTÉ
42 km | 21 km | 10 km | 5 km
Každoročně od roku 2004 se v německém Ulmu koná mezinárodní maraton,
jehož malebná trasa vede podél Dunaje, Illeru a Blau. Maraton nabízí hned
několik disciplín, aby si vybral opravdu každý, na pořadu je povinný
Einsteinův maraton (42 km) a půlmaratony (21 km), ale i běhy na 10 a 5 km,
trasa pro inline či nordick walking.
Oetinger zve každým rokem své zaměstnance včetně členů rodiny, aby se
akce zúčastnili v týmu Oetinger. Letošní ročník se konal v neděli 3. řijna 2021
a v drezu Oetingeru ho v různých kategoriích zaběhlo 23 běžců, mezi nimi
i 3 kolegové z Comaxu (Michal Novák, Lenka Balousová, Marian Manda).
Michal Novák zaběhl na maratonské trati (42km) svůj osobní rekord. Více
o Michalovi na str. 14.

Oetinger
makes a better world

OETINGER MÁ SVOU HYMNU!

Autor textu: Karl Brandl-Gessler

Nejen Comax má výjimečné zaměstnance, kteří kromě své práce vynikají ve sportu
či umění. Jedním z nich je Karl Brandl-Gessler, který je v Oetingeru zodpovědný za
úložiště ingotů. Karl je kytaristou v hardrockové kapele EXODUS a speciálně pro
Oetinger složil u příležitosti jeho 75. výročí rockový song „Oetinger makes a better
word“. Text songu přikládáme a celou píseň si můžete poslechnout na webu
Oetingeru www.oetinger.net nebo na YouTube.

can you hear the sound
crash around
what a hell creeps in yours ears around
you be around
it is calling waste
it is the crap
the rubbish make a dirty world around
dirty world
oetinger cleans the world
oetinger
cleans it up

...

75. VÝROČÍ SPOLEČNOSTI
V srpnu 2021 OETINGER dovršil 75 let nepřetržité hutní výroby od svého založení
v roce 1946. Oslavu plánovanou na listopad se však vzhledem ke covidové situaci
rozhodlo vedení odložit na bezpečnější období – na květen 2022, kdy bude možno
uskutečnit párty pod širým nebem a realizovat připravený program bez omezení.
Součástí oslavy mělo být i tradiční poděkování jubilantům za odpracovaná léta
a zaměstnanci v tomto ohledu zkrátka nepřišli; jak pracovním jubilantům,
tak zaměstnancům s významným životním výročím poblahopřálo vedeni společnosti přímo na pracovišti a s námi se podělilo o několik fotograﬁí oslavenců.

Take the scrap
magic rings
melt here find to better things
better things
we will win
you will win
lets make a better world around
better world
Oetinger
oetinger cleans the world
oetinger
cleans it up

...

oven - you turn around
you feel the burner
melt all them down
oven so hot and bright
you feel the heating
uponce in the time
Show the melter magic things
- all the times are running
to create a glowing ring
- all the light is shine
melt is the golden light

...

60

60

60

Ernst Bryczkowsky

Wladimir Weiß

60

Uwe Bodenhausen

Johann Damasko

50

60

Michaela Agerer

Halil Cam

50

60

Martina Siegner

Mehmet Sandikci

50

oven - you turn around
you feel the burner
melt all them down
oven so hot and bright
you feel the heating
uponce in the time
Shows the melter magic things
- all the times are running
to create a glowing ring
- all the light is shine
melt is the golden light

Ralf Merkle
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NA KOLE DO SVĚTA
Po dlouhých 20 měsících kulturního
půstu patřil 3. srpnový čtvrtek našim
zaměstnancům. Pozvali jsme je na letní
ﬁremní grilovačku do Resortu Svět.
Výzvu zdolat 15 km trasu z Velvar do
Úžic na kole přijalo 42 kolegů ze stovky
účastníků a mezi cyklisty byli 2 rekordmani - Honza Kasal a Ondra Pilař
přijeli z kolínské pobočky a během 3,5h jízdy zdolali 95 km.
Odměnou v cíli bylo cyklistům nejen pohoštění a základní výbava
sportovce (funkční tričko a sportovní ručník), ale i vstupenky na
beneﬁční koncert skupiny Lucie pro Nemocnici Slaný.

Vedení společnosti poděkovalo zaměstnancům za rekordní
pololetní výsledky a představilo smělé plány na nejbližších 5 let.
Na závěr odpoledne měli zaměstnanci příležitost užít si
v působivém rekreačním resortu putting golf.

Kolínského cyklistu Ondru Pilaře jsme představili na str. 1. zpravodaje. Jeho kolega
z fotograﬁe Ing. Jan Kasal (vpravo) je absolventem Technické fakulty ČZU, do
Comaxu nastoupil hned po škole v září 2005 a loni oslavil 15 let ve ﬁrmě. Dlouhá leta
působil na pozici obchodního zástupce s přesahem do nákupu surovin (ocelových
svitků), nyní vede nákupní oddělení (ocel).
Jeho volný čas vyplňuje rodina, cestování a zahrada a my ho známe jako všestranného sportovce; po ukončení fotbalové kariéry se věnuje silniční cyklistice, k níž ho
před 5 lety přivedl právě Ondra Pilař. Mimoto rád hraje tenis (na každoročním ﬁremním
tenisovém turnaji MTC CUP se umisťuje v první trojce) a v zimě lyžuje a běhá na
běžkách.
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COMAX VÍTĚZEM CELOSTÁTNÍ FOTBALOVÉ LIGY
Na startu soutěže bylo 129 týmů, na vrcholu už jen jediný. Premié-

Smutnit ale nemuseli ani poražení

rový ročník fotbalové Zaměstnanecké ligy Deníku má za sebou

ﬁnalisté, kteří do té doby procházeli

ﬁnalový turnaj. Nedaleko Řípu, v Roudnici nad Labem, slavil

turnajem nejsuverénnějším způsobem. Těšit se mohou na

triumf METAL TRADE COMAX.

čtyřdenní pobyt ve Františkových Lázních.

Pandemie protáhla loni rozehranou soutěž na rok a půl, maraton

„Zklamání je. Zápas byl na jednu bránu, soupeř měl jednu šanci,

turnajů v malé kopané (5+1) po celé republice ale nakonec

a tu využil. Dobře bránil a celou dobu si šel za penaltami, které pak

dospěl do svého cíle. A stálo to za to. Pět nejlepších výběrů se za

proměnil. To už je hold loterie,“ vstřebával smolný konec

krásného babího léta popralo v sobotu 2. října 2021 o hodnotné

Zbyněk Oprchal, kapitán Vězeňské služby ČR.

ceny.
O té úplně první, kterou je třídenní letecký zájezd na fotbalové
utkání některé z předních evropských lig, nakonec rozhodl až
penaltový rozstřel. Na perfektním trávníku roudnického areálu
Pod Lipou do něj dospěl ﬁnalový zápas mezi týmem METAL
TRADE COMAX a Vězeňskou službou ČR.

Konečné pořadí:
1. METAL TRADE COMAX, A.S.
2. Vězeňská služba ČR
3. Městský obvod Plzeň 2 Slovany

„První dva zápasy se nám nepovedly. Museli jsme trochu zvýšit

4. Edgewell - Personna International CZ, s.r.o.

hlas a říct si, že jsme sem nepřijeli na výlet a neobětujeme jeden

5. Enteria, a.s.

den z víkendu jen tak. Od třetího zápasu se přiklonilo i trochu štěstí
a začali jsme hrát fotbal, na jaký jsme zvyklí,“ shrnul cestu
za prvenstvím brankář a kapitán týmu Zdeněk Kieryk, hrající
jinak ve středočeské I. A třídě za Doksy.
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I JACHTING MÁ V COMAXU FANOUŠKY
V květnu se našim jachtařům na Jadranu nedařilo; v 11. ročníku
NW REGATY, soutěže motorových lodí typu Bavaria 41C okolo
severodalmátského ostrova Murter, jehož se zúčastnilo 5 lodí,
se projevila nezkušenost naší posádky; ani v jedné ze 3 okružních
rozjížděk nebodovala a ve složení Marian Manda, Pavel Maier,
Libor Plachý, Pavel Babinec a Tomáš Leuchter skončila
na posledním místě.
Smutek je na tvářích námořníků znát, ale neúspěch je neodradil, většina z nich v létě
trénovala

a

zúčastnila

se

dalších regat v Chorvatsku.
Na jedné z nich, ERSTE PREMIER TROPHY, která se konala
na přelomu srpna a září, získal
Marian

Manda

3.

místo

v posádce s našimi bankéři
z České spořitelny.

TENIS CUP MTC 2021
Firemní tenisový turnaj MTC, kde se od roku 2017 v intervalu

nosti VoestAlpine ČR, s.r.o., stříbrnou příčku získal Karel Fišer ze

1-3x do roka utkávají naši zaměstnanci s obchodními partnery

STŘECH COMAX® a bronz si odnesl Tomáš Hadžega, ředitel

a dalšími hosty, se letos dočkal 11. pokračování a odehrál se na

exportního ﬁnancování České exportní banky. Blahopřejeme.

půdě TC Vyšehrad. Vítězem turnaje a držitelem putovního
poháru se stal pan Reinhard Schlick, generální ředitel společ-
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Naši

MICHAL NOVÁK
Michal Novák je 2. rokem posilou obchodního týmu dělicího
centra v Kolíně, kde má na starosti akvizici nových zákazníků.
Zkušenosti v oboru získal u konkurenční společnosti 1 CSC, a.s.
Svou práci má rád pro pestrost, kontakt se zajímavými lidmi,
cestování a soutěživost, kterou práce obchodníka přináší.
Že je Michal soutěživý a má rád mety, se projevilo i na jeho hobby
- v lednu 2018 se začal věnovat běhu. „Byla to součást změny
mého přístupu k životu. Začátky byly těžké, ale postupem času
a jak rostlo sebevědomí, mi v hlavě zůstala myšlenka kamaráda,
zaběhnout si maraton (42,195 km). V listopadu 2019 jsem tedy
po vzoru legendárního athénského posla Feidippida absolvoval
svůj první maratonský běh z Marathónu do Athén.
V mém případě je trefné, že cesta je vlastně cíl. S každým
závodem mám motivaci systematicky trénovat a samotný závod
už je jen završením tříměsíční přípravy. Zároveň se snažím vybírat
si takové závody, kde mohu spojit sportovní zážitek s poznáváním
zajímavých míst, takže jsem kromě Atén zaběhl v roce 2020
i maraton v Národním parku Plitvice a letos Einstein maraton
v německém Ulmu a mezinárodní maraton v Istanbulu.“
V německém Ulmu Michal s časem 4:08:56 zaběhl svůj osobní
rekord. Na snímku v cíli maratonu s manželkou.

Bc. DAVID ŠTAJNC
“Ahoj, jmenuju se David a pocházím z Mělníka. Studoval jsem na
na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jeden rok na
Universitá degli studi di Verona v Itálii. Po absolvování bakalářského studia jsem nastoupil do Comaxu na pozici obchodního
manažera, kde se 11. rokem strarám o zahraniční obchod v rámci
jihovýchodní Evropy, Pobaltí a Skandinávie.
Hrál jsem mnoho let basketball a rád si zahraju tenis, mojí vášní je
ale cestování a outdoorové activity, konkrétně vysokohorská
turistika, via ferraty, skialpinismus, lyžování, horské kolo a běh.
Jsem rád, že se s vámi můžu podělit o pár svých zážitků skrze
fotograﬁe. “
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KDO LETOS OSLAVOVAL?

ŽIVOTNÍ JUBILEA

50
František Pokorný

Ing. Maroš Urban

Aleš Hajniš

Jaroslava Hanzlíková

Ruslan Denyshchuk

Jiří Houra

55
Ivana Košťálová

Jaroslav Křtěn

Pavel Kopolovič st.

Roman Nádherný

Jiří Šulc

Jiří Kejval

Martina Veselá

Miroslav Barčiak

Pavel Tvrdík

Ludmila Škabradová

Ing. Jitka Piskáčková

Jolana Kaštánková

70

60
Karel Hrdina

Jaromír Sazima

JUDr. Blanka Vaigeltová

Milan Hejný

Ing. Zdeněk Podivínský

Josef Drobný

PRACOVNÍ VÝROČÍ

20
LET

Karel Hrdina

Jiřina Honigová

Miroslav Roziňák

Petr Jungmann

Petr Nový

Martin Hajný

25
LET

Roman Novák

Jan Pﬂeger ml.

Radka Drbalová

Miloslav Klíma

Miloslav Škabrada

40

35

LET

LET

Jaroslav Masopust st.
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Martina Vedralová

SVATBY A PŘÍRŮSTKY

Novomanželé Kutilovi

Novomanželé Vltavští

Novomanželé Bretšnajdrovi

Novomanželé Masopustovi

Novomanželé Řehákovi

Matyáš Kolečář

Matyáš Šteffel
Šimon Fitko

Oliver Šulc

Filip Kozelka

Daniel Novák

Roman Hrbek

Kristýna Tesárková
Nela Petráková

Libor Plachý
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RECYKLUJEME HLINÍK - ČLOVĚČE, SBÍREJ S NÁMI!

SBÍREJTE S NÁMI

recyklujeme
hliníkové
obaly

Člověče,

RECYKLUJ!

Plechovky od piva, limonád, energy drinků, plechovky od deodorantů,
holicích pěn, hliníkové nádobí (příbory, hrnce, ešusy), víčka zavařovacích
sklenic, alobaly a víčka od jogurtů, ...

PROJEKTU SBĚRU ODPADOVÉHO HLINÍKU SE VE ŠKOLÁCH DAŘÍ
Akciová společnost METAL TRADE COMAX již 5 let úspěšně zapojuje školy do projektu sběru hliníkových odpadů
za účelem ochrany životního prostředí. Ve školním roce 2020/2021 se do projektu zapojilo přes 100 škol a navzdory
sporadické školní docházce se podařilo nasbírat přes 4.600 kg odpadového hliníku z domácností.
Slavnostní setkání vítězných škol s exkurzí do moderního provozu naší hutní výroby se sice letos neuskutečnilo, ale ani
tentokrát jsme na nikoho nezapomněli. Vítězné školy jsme osobně navštívili a ocenili!

Vyhodnocení 4. ročníku projektu ČLOVĚČE RECYKLUJ!
Základní škola Mšeno

Základní škola Stříbrná Skalice
1. místo

Základní škola a mateřská škola Úžice

2. místo

2

Mateřská škola Zavidov

3. místo

1. místo

Hmotnost nasbíraného hliníkového
odpadu v přepočtu na jednoho žáka

I SOUKROMÝ SEKTOR RECYKLUJE S COMAXEM
Jako jedna z prvních komerčních ﬁrem vstoupila do projektu Člověče, recykluj! společnost L'Oréal Česká republika
produkující profesionální vlasovou kosmetiku. A svou iniciativu snížit stopu svého oboru na životní prostředí posunula
ještě dál – spustila projekt ProVALUE, díky němuž se do sběru hliníkových obalů od profesionální
kosmetiky zapojují kadeřnické salóny v ČR. Hliníkové obaly (tuby s barvou na vlasy, stylingové
přípravky, laky na vlasy) a hliníkové folie lze totiž prakticky donekonečna recyklovat, aniž by tento
odpad, kumulovaný v salónech, musel končit na skládkách.
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PERSONÁLNÍ REFORMA pro úspěšnou kariéru v COMAXU

MĚNÍME SE PRO VÁS
Pro rok 2021 v COMAXU jsou charakteristické nejen rekordní

investicemi a tedy se vznikem nových pracovních příležitostí

výsledky a mnohé významné investice, ale také intenzivní práce

na všech úrovních od výroby po management. Sekundárně tento

na karierní reformě. Důvodem je fakt, že nejen výrobu, manažer-

nábor může pozitivně ovlivnit obměnu pracovních kolektivů

ské a obchodní procesy, ale i HR marketing je nutno přizpůsobit

a být opět stimulem pro lepší pracovní nasazení zaměstnanců.

moderní době a to obnáší zejména intenzivnější přesun
komunikace do online prostředí.

Věříme, že všechny tyto změny personálních procesů vnesou
do náboru, karierního růstu i odměňování zjednodušení, větší

Firemní kultura, employer branding, interní motivační programy,

transparentnost, větší motivovanost a v konečném důsledku

to vše jsou pojmy, se kterými denně pracujeme a které počínaje

vetší spokojenost a věrnost našich zaměstnanců.

novým rokem představíme v prostředí nového karierního webu
a zaměstnaneckého blogu.
Součástí naší HR reformy je i nová systemizace pracovních
míst, jejímž cílem je poskytnout jak uchazečům o práci, tak stávajícím zaměstnancům a v neposlední řadě zaměstnavateli jasnou
informaci o pozici konkrétního místa v hierarchii pracovních míst,
o kvaliﬁkačních požadavcích na dané místo, o možnostech
a tempu kompetenčního a mzdového růstu na dané pozici,
potažmo dál skrze organizační strukturu, a tudíž tolik nezbytnou
motivaci vytrvat v zaměstnání a podávat kvalitní výkony.
Důležitým hybatelem HR reformy je i plánovaný nábor 100
nových kolegů v roce 2022, který úzce souvisí s našimi

PŘIDEJTE SE K NÁM!

NAŠE PERSONALISTKY

Rádi s Vámi probere možnosti Vašeho individuálního uplatnění u nás.
Vítáme zkušené odborníky i absolventy technických oborů všech stupňů.
Úspěšným uchazečům nabízíme možnost pronájmu ﬁremního bytu
v místě našeho sídla ve Velvarech.

prace@mtcomax.cz

Kateřina Snopková

Petra Přibylová

739 583 958

603 358 885
18.

COMAX NABÍZÍ PRÁCI I DOMOV

BYTOVÁ VÝSTAVBA VE VELVARECH

Před 5 lety jsme v sousedství COMAXU zakoupili nevyužívaný

a služby a přilákat do města mladou generaci, jíž můžeme

průmyslový pozemek, který z jedné strany navazoval na starší

nabídnout nejen domov, ale i práci.

obytnou zástavbu a z druhé byl lemován kolejemi. I když územní
plán dovoloval pokračovat na pozemku nerušící výrobou,
o záměru, jak s ním naložit, aby byl přínosem pro Comax i pro
město, jsme měli jasno od začátku; moderní bytová výstavba.
Náš projekt vychází z myšlenky nerozšiřovat výrobu směrem
k centru, nýbrž stávající obytnou čtvrť obohatit o novou výstavbu

Svůj záměr jsme představili zastupitelstvu a s jeho podporou nyní
na pozemku o výměře 12 500 m² projektujeme 3 moderní bytové
domy s parkovacími místy, supermarketem a několika nebytovými prostory pro místní živnostníky a drobné podnikatele.
Projekt by měl být dokončen v horizontu 3 let.

80 NOVÝCH BYTŮ
Plánovaná investice:

300 mil. CZK
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