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5 LET SPOLUPRÁCE MEZI OETINGER ALUMINIUM GMBH A METAL TRADE COMAX, a.s.

 Uwe Bodenhausen
jednatel

 „Milé členářky a čtenáři, 

Uwe BodenhausenLubomír Pajonk
jednatel

v zimě 2017 dal Marian Manda společnosti OETINGER Aluminium GmbH 

krásný vánoční dárek.

Dnes se můžeme společně ohlédnout za 5 lety vzájemné spolupráce. 

Doba plná výzev, které se podařilo úspěšně zvládnout díky společnému úsilí, 

nás nechává hledět do budoucnosti s nadějí.

5 společných let
plných bojů, elánu & vizí.

Zůstaň takový, jaký jsi, 
Mariane!



2.

NOVÉ TVÁŘE OETINGERU

Pracuji v Oetingeru, protože…

... mám možnost žít v krásné zemi 
a pracovat společně s mými kolegy 

za výborných pracovních podmínek.

... jsem byl skrze dlouholetého  
     pracovníka upozorněn na volné místo 
v obchodním oddělení a dodnes nelituji, 

že jsem se přihlásil. Byl jsem prodejním týmem 
velmi rychle a přátelsky přijat a zapojen 

do pracovního života. Obecně oceňuji zdejší 
chování mezi kolegy 

a nadřízenými.

… protože jsem se prostřednictvím svého 
   syna, který také pracuje v Oetingeru, 

  dověděl, že je u zámečníků volné místo. 
Jsem moc rád, že mě přijali, a musím 
    říct, že je to pro mě i velká zábava.

... můj otec zde pracuje několik let. 
Skvělá pracovní atmosféra mezi kolegy 

dělá práci zábavnou.

...  zde mám možnost pracovat ve skvělém 
týmu společně s některými známými. 

Oceňuji i blízkost k mému bydlišti.

... mám díky svému mistrovskému listu 
v oboru ,,průmyslový mechanik“ možnost 

se dále rozvíjet v této oblasti. 
Flexibilní práce je další faktor, který 

se mi velmi líbí. 

… tu mám možnost pracovat s mnoha 
přáteli. Můj děda, otec a strýc v Oetingeru 

také pracují/pracovali. Vážím si i toho, 
že mám pracoviště blízko domova. 

… jsem hledal novou výzvu, původně 
jsem se věnoval technickému kreslení. 

Příležitost pracovat s přáteli v místní firmě 
mě přesvědčila. Krom toho je pracovní 

atmosféra na naší směně opravdu super.

... můj strýc a dědeček zde 
pracovali a zároveň jsem chtěl využít 

šanci pracovat v jiné oblasti než 
v předchozí zasílatelské agentuře. Krom 

toho si jako obyvatel Weissenhornu vážím 
práce v místě a jsem rád, že mohu 

pracovat ve skvělém kolektivu 
s mnoha známými.

... jsem v Oetingeru začal již jako učeň 
a po dokončení studijního oboru ,,strojní 
technik“ jsem se do firmy vrátil. Líbí se mi 

pracovní atmosféra a prostředí, 
jsem rád, že jsem opět zde.

Antal Radoslav - hoblovna

Nástup: 01.12.2021

Tobias Wirth - prodej

Nástup: 01.12.2021

Sadettin Hancer - zámečník

Nástup: 01.01.2022

Ivan Nad - mechanik

Nástup: 01.01.2022

Christian Lehnert  - tavírna

Nástup: 01.01.2022

Bayram Yesilyurt - tavírna

Nástup: 01.02.2022

Daniel Schwarzer - techn. rozvoj

Nástup: 21.02.2022

Sucu Fatih - tavírna

Nástup: 01.03.2022

Fabian Stöckle - zámečník

Nástup: 15.03.2022

Volkan Cakmak - vzorkovna

Nástup: 01.05.2022



NOVÉ TVÁŘE OETINGERU

3.

Pracuji v Oetingeru, protože…

… jsem hledal novou výzvu. Poté, 
co jsem od svého přítele slyšel o firmě 

Oetinger jen samá pozitiva, nemusel jsem 
se dvakrát rozmýšlet, když jsem se dověděl 
o volném místě v oddělení nákupu. Již po 

krátké době jsem si všiml, že činnosti 
jsou velmi rozmanité a důležité.

... Oetinger mi dal příležitost pracovat 
  ve skvělém týmu elektrikářů. Týmový 

vedoucí i mí kolegové vytvářejí skvělou 
pracovní atmosféru, ve které se mi dobře 

pracuje. A oceňuji i nabídky školení 
a technické vybavení pracoviště.

... jsem zde dostal šanci pracovat 
s některými známými. A  jako vystudovaný 

průmyslový mechanik jsem chtěl využít 
šanci rozvíjet se prostřednictvím 

rozmanité práce.

... jsem se nedávno přestěhoval 
do Weißenhornu a chtěl jsem se profesně 

rozvíjet. Jako vyučenému automechanikovi 
se mi nabízela možnost pracovat 

se stavebními stroji ve společnosti 
Oetinger.

… jsem dostal příležitost vytvořit zde 
oddělení, které dosud neexistovalo, 

a pomáhat je budovat. Možnost přispívat 
vlastními nápady a koncepty je pro mě 

také super šancí. 

... zde mám možnost pracovat v dobrém 
týmu, který vytváří skvělou pracovní 

atmosféru. A oceňuji i aktivní podporu 
dalšího vzdělávání zaměstnanců.

... jsem se o Oetingeru dozvěděla od 
kolegy, který je mým dobrým známým. 

Navíc jsem velmi hrdá na to, že jsem první 
ženou ve výrobním oddělení a mám 

možnost vyzkoušet si své dovednosti.

... jako elektrikář oceňuji rozmanitou 
práci. Krom toho mě těší, že svou prací 

v údržbě mohu pomáhám udržovat 
zařízení v provozu.

... si velmi vážím rozmanité práce. K dobré 
pracovní atmosféře přispívají 

i příjemní kolegové.

… jsem dostal šanci poprvé pracovat 
v Německu za dobrých pracovních 

podmínek a se skvělými kolegy

... jsem dostal příležitost dělat dobrou práci.
Mí kolegové jsou taky fajn a užijeme si 

i dost zábavy.

Turgay Cetin - nákup

Nástup: 15.05.2022

Dominik Gaiser - marketing

Nástup: 01.06.2022

Konstantin Kelborm - zámečník

Nástup: 01.06.2022

Veronika Michalakova - hoblovna

Nástup: 01.06.2022

Götz Schneider - elektrikář

Nástup: 01.06.2022

Oktay Adali - elektrikář

Nástup: 01.07.2022

Marvin Klöhn - zámečník

Nástup: 18.07.2022

Onur Vurmaz - mechanik

Nástup: 01.08.2022

Tim Hübsch - tavírna, hoblovna

Nástup: 09.08.2022

Michael Matyasi - hoblovna

Nástup: 11.10.2022

Ondrej Pravecek - hoblovna

Nástup: 11.10.2022



4.

INVESTICE 2022 Ralph Rösch

Weißenhorn:
Ve výrobním závodě ve Weißenhornu byla odstředivka

rozšířena o dva briketovací lisy RUF 75.

A abychom mohli lépe zaznamenávat a vyhodnocovat 

naše energetické toky, investovali jsme nejprve 

ve Weißenhornu do nového informačního systému 

pro monitorování energie - „KRIS3" od společnosti 

KRIKO Engineering GmbH.

Co se u nás změnilo od posledního vydání OEMIXU v prosinci 2021? Hodně - zní odpověď.

Naposledy jsme informovali o tom, že plánujeme nahradit dva systémy tepelného sušení třísek moderním systémem 

mechanického zpracování. Plánování bylo dokončeno, úřední povolení vydáno a dnes můžeme oznámit, že od září 

2022 je v provozu odstředivka s magnetickým separátorem, prosévací buben a dva briketovací lisy RUF 75.

Podobně jako ve Weissenhornu bylo i v Neu-Ulmu vybudováno mnoho zastřešených skladovacích boxů k ochraně 

vstupních surovin před rozmary počasí. To pomáhá nejen snižovat ztráty na výtěžnosti kovu, ale má to i pozitivní vliv

na bezpečnost práce.

V plném proudu je také projekt "nové zkušební tavicí pece", 

buben pece již byl dodán a brzy bude instalován. Mimoto jsme 

se rozhodli zvětšit pomocí otevření stěny manipulační prostor 

haly 4a - plocha mezi halou 4a a halou 5 bude zastřešena 

a obestavěna. Práce na tomto projektu běží na plné obrátky, 

abychom dodrželi plán zahájení výroby na začátku prvního 

čtvrtletí 2023.

Druhá odstředivka bude uvedena 

do provozu do konce roku 2022. 

Rádi bychom využili této příležitosti 

a poděkovali našemu oddělení 

technického vývoje za velmi profesi-

onální zpracování projektu.

Investice do této technologie je 

dalším krokem na naší cestě ke 

klimatické neutralitě - ročně ušetří 

cca 3 700 tun CO
2
. To odpovídá 

přibližně 3 000 letů jedné osoby 

z Londýna do New Yorku a zpět.

Neu-Ulm:  
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Ralph Rösch  INVESTICE 2022

VÝHLED
Co plánujeme do budoucna?

Také na tuto otázku zní odpověď - Mnoho věcí.

Aktuálně jsme u příslušného úřadu podali žádost 

o povolení výstavby rotační naklápěcí pece o kapacitě 

25 t, dvou rotačních ohřívacích pecí o kapacitě 35 t, 

karuselu SOWS a nového filtračního systému. Nové 

výrobní zařízení bude instalováno v Neu-Ulmu, kde

nahradí demontovanou dvoukomorovou pec.

Zmíněná rotační naklápěcí pec je pec nejmodernější 

konstrukce s regenerativním tepelným dospalováním. 

V takzvaném RTNV jsou redukovány organické složky 

obsažené ve spalinách z pece a takto získaná energie 

se vrací zpět do procesu tavení.

Neinvestujeme však pouze do softwaru, 

ale i do nových měřidel energií a realizuje-

me také propojení s naším výrobním infor-

mačním systémem. To nám umožní 

zprůhlednit energetické toky a energetic-

ké požadavky a tím identifikovat další 

potenciální úspory. 

Systém bude samozřejmě instalován 

i v závodě v Neu-Ulmu, přípravy na tuto 

akci již probíhají.

Ve fázi plánu je další perspektivní projekt, rozsahem 

srovnatelný s předchozím. Pro jeho realizaci je však 

nezbytné významně investovat do infrastruktury, 

konkrétně do napájení. Pro projekt je zapotřebí více než 

trojnásobek stávající kapacity elektřiny. Za tímto účelem 

je plánováno nové elektrické vedení od trafostanice 

Max-Eyth-Straβe přes naši příjedovou komunikaci 

až do areálu.

V našem závodě bude zřízena předávací stanice a další 

trafostanice. Všechny stanice budou vzájemně

propojeny do uzavřeného kruhu, aby se zvýšila 

bezpečnost systému. 

K čemu je zapotřebí takto velké množství elektřiny? 

Odpověď přinášejí dvě fotografie. Ukazují indukční 

pece, které taví vstupní materiál pomocí elektrické 

energie. Plánujeme náhradu dvou starších bubnových

pecí dvěma moderními indukčními, každá o kapacitě 4 t.

Budeme vás dále informovat.



Clemens Weber & Daniel Maier

6.

NAŠE VÝROBA 2022

I v roce 2022 bylo po výrobě požadováno, aby plnila cíle 

definované pro tento rok. Plán objemu výroby byl stanoven

na 64 800 t pro Neu-Ulm a 94 300 t pro Weissenhorn.

Navzdory potížím v roce 2021 způsobeným coronou 

a nedostatkem čipů jsme věřili, že dokážeme plán výroby 

naplnit. Od samého počátku roku nám zájem zákazníků potvr-

zoval, že náš optimismus je realistický, jelikož poptávka, 

zejména u tekutého hliníku, rostla doslova z týdne na týden.

Poptávka byla tak vysoká, že jsme v prvních týdnech museli 

v obou výrobních závodech přidávat dobrovolné směny, 

abychom uspokojili i poptávky po ingotech. Tento trend 

pokračoval celý rok, v důsledku čehož jsme museli znovu 

a znovu zavádět další směny o víkendech.

Co však zatím nedokáže nikdo říct, je to, zda a kdy se projeví 

konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem i v našem odvětví. Nicméně 

poptávka zákazníků zůstává konstantně vysoká, a to i po 

letních měsících, pročež jsme plánovanou údržbu a opravy 

zařízení z velké části odložili.

Výroba tekutého hliníku hraje prim. Jeho podíl na výrobě 

ve Weißenhornu činí cca 90 % a v Neu-Ulmu cca 73 %.

Vzhledem k enormnímu nárůstu nákladů na energie od začát-

ku roku poptávka po tekutém hliníku ve srovnání s blokovým 

hliníkem opodstatněně stoupá. Jako spolehlivý a kompetent-

ní partner automobilového průmyslu v tom vidíme nejen 

úspory nákladů na energie na straně našich zákazníků, 

ale také snížení emisí CO
2
.

Aby bylo možné dál reflektovat rostoucí podíl tekutého hliníku 

na výrobě a plnit vysoké standardy kvality, začali jsme již 

v roce 2021 plánovat čištění tekutého hliníku pomocí rotoru 

od firmy Fuco-Heg přímo v přepravním kelímku. Tento  

zkušební projekt byl zahájen ve Weissenhornu letos na jaře 

a dokončen v létě. Počáteční potíže byly rychle překonány 

a mohli jsme začít s prvními pokusy. Od září systém používáme 

v sériové výrobě, kde dosahuje velmi dobrých výsledků při 

odplyňování přímo v přepravních nádobách. Díky dlouhé 

hřídeli rotoru a sklopným plošinám, práci při odplyňování 

a následném vyjímání přepravních kelímků jsme se mohli 

výrazně zlepšit z hlediska kvality i bezpečnosti práce. 

Při plánování budoucích investic hodláme v obou lokalitách 

zvažovat další zařízení, která nám umožní trvale uspokojovat 

rostoucí požadavky na kvalitu.

Investice, které v současné době realizujeme, znamenají velký 

krok směrem k budoucnosti nejen pro naši výrobu, ale i pro

související výrobní oblasti.

Kromě energetické a nákladové efektivity byla letos velká 

pozornost věnována udržitelnosti a snižování emisí CO
2
. 

V průběhu klimatických změn chceme i my jako společnost 

Oetinger jít dobrým příkladem a přispět svým dílem k posílení 

budoucnosti.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem kolegyním 

a kolegům, kteří nás po celý rok aktivně podporovali a zvládli 

s námi malé i větší výzvy.

              

MNOHO ŠTĚSTÍ přeje

vedení závodu & vedení výroby

TEKUTÝ HLINÍK PORÁŽÍ INGOTY



Regina Hupfer

7.

NAŠE KVALITA

Pro kontrolu kvality našich vstupních materiálů i hoto-

vých výrobků používáme optické emisní spektrometry 

(OES) s automatickou přípravou a analýzou vzorků. 

Letos v dubnu jsme mohli nainstalovat nový OES 8860 

iSparc ve Weißenhornu a po nákladné kalibraci se 

zapojením specifikací našich zákazníků jsme ho 

úspěšně uvedli do provozu. Díky nové automatizaci 

a jiskrovému skenu jsme byli schopni zkrátit dobu 

analýzy o 30 %. Pro laboratoř v Neu-Ulmu

je tato nová investice plánována na příští rok.

Témata kvality a udržitelnosti se staly neoddělitelnými. 

Především se značně zvýšily požadavky našeho 

automobilového průmyslu a zákazníků Tier1, pokud 

jde o míru sekundární recyklace, snížování emisí CO
2
 

a zajištění udržitelného systému řízení. Na konci října 

jsme dokončili monitorovací audit výkonnostního 

standardu ASI a certifikační audit zpracovatelského 

řetězce. Po technickém auditu provedeném institucí 

ASI (Aluminium Stewardship Initiative) očekáváme, 

že obdržíme oficiální certifikáty do konce roku.

KVALITA / 
MANAGEMENT ASI



UDRŽITELNOST

8.

Pro některé je to snížení emisí CO
2
, pro jiné změna světa 

tak, aby jejich děti a vnuci měli zdravější místo pro život. 

Pro nás udržitelnost znamená snižování dopadů 

našeho podnikání na člověka, na životní prostředí 

a přírodu kolem nás a podnikání kroků k jejich 

minimalizaci.

Jelikož jsme již více než 75 let jednou z předních 

společností v oblasti recyklace hliníku, je udržitelnost 

už dlouho součástí naší firemní kultury. Uhlíková stopa 

našich výrobků je až 40krát nižší než u výrobků vyro-

bených z primárních surovin. Jen v roce 2022 se tak 

ušetřilo téměř 1 milion tun CO
2
, což je ekvivalent emisí 

způsobených 200 000 auty ročně. Navíc dodávka 

hliníku v tekuté formě a následná úspora energie 

použité k ohřevu hliníku výrazně pomáhá snížit 

ekologickou stopu také našim zákazníkům. Ale my

v Oetingeru jsme se rozhodli udělat víc.

V následujících dvou desetiletích chceme zcela přejít 

na čistou energii a plně automatizované technologie 

a stát se výrobním závodem v souladu s přírodou. Již 

jsme upustili od používání plynu pro předzpracování 

našich třísek a naše další kroky jsou zaměřeny 

na upgrade tavicích pecí na moderní, energeticky 

vysoce účinné pece s nízkým obsahem soli. Vedle 

rozsáhlých investic do technologií pracujeme také 

na zlepšení biologické rozmanitosti na našem území, 

kde vysazujeme stromy, instalujeme úly a stavíme 

hmyzí hotely. Všechna tato opatření jsou začátkem 

naší vzrušující, ale náročné cesty do budoucnosti.

Bez udržitelnosti 
není budoucnost, co však 
znamená "udržitelnost" 
ve skutečnosti?

… because we care 

Od března 2022 jsme naše zaměření na udržitelnost rozdělili do čtyř 

hlavních oblastí. Ty zahrnují snížení spotřeby fosilních paliv, zlepšení 

životních podmínek lidí kolem nás a těch, kterých se naše výroba 

dotýká, navrhování našich zařízení v souladu s přírodou a moderniza-

ci našeho vybavení. Pro každou z těchto oblastí jsme stanovili 

jak krátkodobé, tak dlouhodobé cíle, včetně dosažení uhlíkové 
neutrality do roku 2040.



9.

EKONOMIKA Tobias Botzenhard

Finanční rok 2022 začal náročnou výzvou. Zúžení 

celosvětového dodavatelského řetězce znervózňovalo 

naše zákazníky a vyžadovalo rychlé kroky k zajištění 

zásobování. Denní tisk přinášel informace, které země 

jsou největšími producenty například hořčíku nebo 

křemíku. Tato nejistota se samozřejmě přímo odrážela 

na trzích, kde ceny rostly do nepředstavitelných výšin.

Okamžik, který něco stojí.

Navíc ruská agresivní válka na Ukrajině vedla k význam-

nému nedostatku dodávek, příkladmo zemního plynu. 

To mělo za následek další rychlý růst cen. Další okamžik, 

který stojí peníze.

Současné výzvy, které představuje vysoká inflace 

a pokračující narušování dodavatelských řetězců 

prostřednictvím spekulací nebo coronou jsou něčím, co 

zažíváme na vlastní kůži i ve společnosti.

S těmito stigmaty je více než potěšující, že plán pro 

tento rok překročíme a že do nadcházejího roku vstou-

píme v plné síle. Díky velkým investicím do skladova-

cích prostor i výrobních technologií jsme se významně 

kapacitně i technologicky posílili. Tyto investice jsme 

z velké části financovali z vlastních zdrojů a pro některé 

z nich využíváme bankovní financování. To vše s cílem 

realizovat se zajištěním potřebných pěněz naše 

investiční plány.

Velmi mě těší, že naši partneři jsou našim cílům nakloně-

ni a že zde panuje velmi dobré podnikatelské prostředí. 

Pojišťovny, banky i poskytovatelé faktoringových 

služeb se v důsledku předchozích krizí staly odolnějšími 

a nejsou (zatím) tak strategicky vyhraněny, jako tomu 

bylo v nesrovnatelném období corony v roce 2020. 

Podařilo se nám získat nové zdroje provozního kapitálu 

a vytvořit si peněžní rezervu.

Oživení a posílení v roce 2022 lze pozorovat také při porovnání 
prodejních čísel z minulých let:

Tuny
Srovnání

2018 - Předpověď 2022

Celkem
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PRACOVNÍ VÝROČÍ A OSOBNÍ JUBILEA Hans-Peter Vogg

PRACOVNÍ VÝROČÍ 2022

KULATÉ NAROZENINY 2022

Martin Gerhard
17.03.1962 | 60

Schwarz Gerhard
09.04.1962 | 60

Goldgräbe Jürgen
30.04.1962 | 60

Bozdogan Hüseyin
10.07.1962 | 60

Sivaslioglu Duran
04.09.1962 | 60

Vogler Michael
08.10.1962 | 60

Daiber Marcus
19.03.1972 | 50

Canonico Nicola
23.05.1972 | 50

Ilica Erdal
29.05.1972 | 50

Sandikci Yonis
20.06.1972 | 50

Schmid Torsten
01.07.1972 | 50

Augustin Philipp
15.12.1981 | 40

Chalil Impram Chalil
26.04.1982 | 40

Kamenjasevic Jasmin
13.01.1982 | 40

Vurmaz Onur
05.08.1992 | 30

Canonico Vincenzo
19.08.1992 | 30

Hupfer Regina
17.09.1962 | 60

Cam Halil
15.07.1977 | 45

Maier D.

1.9.2002 | 20

Martin G.

1.9.1987 | 35

Betz R.

1.9.1982 | 40

Tuna H.

1.9.1982 | 40

Dirr H.

1.9.1987 | 35
Dursun Isik

05.10.1987 | 35
Tekyildirim Arif
19.10.1987 | 35

Rukavina Viktor
25.10.1992 | 30

Weiß Harri
09.01.1997 | 25

Bajrami Fehmi
08.09.1997 | 25

Wolf Oleg
01.09.2002 | 20

Fischer Karin
01.10.2002 | 20

Betz Karin
16.01.1997 | 25

Dürr Silke
01.04.2007 | 15

Schlichenmaier Edith
01.03.2012  | 10

Kostak Yalcin 17.03.1987 I 35

Baysal Arif 24.02.1992 I 30

Berner Stephan 01.04.1992 I 30

Saric Zeljko 06.04.1992 I 30

Vlahek Damir 21.04.1992 I 30

Vlahek Zoran 09.06.1992 I 30

Kostak Mehmet-Salih 07.04.1997 I 25

Tuzsus Mustafa 05.05.1997 I 25

Gökmen Abdullah 01.09.1997 I 25

Kapisiz Ayhan 17.11.1997 I 25

Chalil-Impram Zeinel 01.01.2012 I 10

Gündüz Osman 04.06.2012 I 10

Mack Tonia 01.08.2012 I 10

Weißbrot Waldemar 01.09.2012 I 10

Kirkuva Metin 01.09.2012 I 10

Emmert Daniel 01.09.2012 I 10

Calasso Antonio 11.11.1962 I 60

Krasniqi Nuhi 01.11.1972 I 50

Majcen Mario 23.11.1972 I 50

Jurewicz Bartolimiej 11.10.1982 I 40

Kovacs Kalman 26.08.1992 I 30

Kirkuva Metin 13.12.1992 I 30
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ZA HRANICEMI FABRIKY

Veletrh Euroguss v Norimberku je považován za největší 

evropský veletrh v oboru tlakového lití. Mezi 638 vysta-

vovateli z 34 zemí byl Oetinger zastoupen i tentokrát. 

O pestrý ruch během veletržních dnů se postaralo cca 

11 000 návštěvníků. Výjimečným okamžikem pro nás 

byla návštěva pana Rolanda Weigerta, státního tajemní-

ka Bavorského ministerstva hospodářství, územního 

rozvoje a energetiky.

Dodnes si připomínáme mnoho zajímavých diskusí 

z letošního ročníku 2022 a již se těšíme na rok 2024.

EUROGUSS 2022

Od 4. do 6. dubna 2022, po dvouleté koronavirové 

pauze, se ve sportovní hale ve Weißenhornu opět konal 

náborový veletrh, jemuž předcházely informační dny, 

a my jsme byli u toho. 

Mnoho žáků 8. a 9. tříd středních a reálných škol 

se účastnilo informačních dnů, aby se dověděly 

o možnostech své budoucí profesní dráhy. Studentům 

jsme představili naše učňovské obory a vyměnili si 

s nimi řadu informací. Náš tým zodpovídal dotazy 

v našem informačním stánku a absolvoval mnoho 

zajímavých rozhovorů. Po přednáškách jsme pro  

studenty uspořádali soutěž, v níž měli možnost vyhrát 

Nintendo Switch. K tomu museli odhadnout hmotnost 

hliníkových třísek v tubusu (5,96 kg). 

Žák reálné školy (technická třída 8a) byl nejpřesnější se 

svým odhadem 6,08 kg a zajistil si tak těsné vítězství před 

svým spolužákem s odhadem 5,82 kg. Nintendo Switch 

vítězi osobně předalo vedení Oetingeru.

Také vlastní veletrh v poslední den této třídenní akce byl 

hojně navštěvovaný a přinesl zajímavé rozhovory se žáky 

i rodiči. Když se ohlédneme zpět, veletrh učňů byl pro 

nás velmi úspěšný. Od všech účastníků jsme obdrželi 

za naše přednášky velmi pozitivní zpětnou vazbu.

Veletrh učňů 2022 - Fuggerhalle Weißenhorn
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ZA HRANICEMI FABRIKY

V pátek 3. června se naše dva týmy Weissenhorn 

a Neu-Ulm zúčastnily fotbalového turnaje MTC CUP 

Velvary. V 5 hod ráno jsme s řidičem autobusu  

„Branim“ vyrazili na cestu. 

První zahřívací rozcvička začala už v autobuse, kdy byly 

mezi hráči distribuovány první drinky. Po několika izoto-

nických nápojích a několika pauzách se ve 13 hod 

rozcvička přesunula z autobusu na hřiště ve Velvarech. 

V tomto okamžiku se konečně dostal do hry míč. 

Rozcvička na hřišti byla mnohem kratší než ta v autobu-

se a plynule přešla v první zápas obou týmů ve skupi-

nách. Úspěch ve skupině zajistil týmu Weissenhorn 

postup do semifinále, ve kterém musel nejprve uznat 

porážku, ale hned druhý zápas vyhrál a to mu zajistilo 

3. místo na stupních vítězů. Tým Neu-Ulm vyhrál zápas 

o umístění ve skupině a obsadil 7. místo. 

Po mnoha soubojích a gólech při teplotách přes 30 

stupňů a spoustě slunečního svitu byly oba týmy viditel-

ně vyčerpané. Následná regenerační fáze v hotelu, kde 

mohli hráči načerpat nové síly, dokázala divy, takže na

společnou večeři v Praze se dostavili viditelně "svěží".

Sotva se naše rezervní akumulátory dobily, zahájili jsme 

třetí poločas. Ten jsme strávili nočním životem nad 

střechami Prahy. Co vše se tam dělo, zůstane skryto, 

protože co bylo v Praze, zůstane v Praze.

Jak dlouho trval třetí poločas u každého z nás, bylo 

možné vidět druhý den při hotelové snídani. A následná 

zpáteční cesta autobusem byla o poznání tižší než cesta

 do Velvar předchozího dne.

V souhrnu vzpomínáme na nezapomenutelný den plný

akce, zábavy a fotbalu a se těšíme na příště!

MTC Cup Velvary 2022

Einstein maraton v Ulmu se stal nejen lokální kultovní 

událostí, ale přerostl v maraton mezinárodní velikosti. 

V letošním ročníku samozřejmě nemohl chybět tým 

OETINGER. S novými běžecký-mi tričky jsme v neděli 25. 

září vyrazili na start s 19 účastníky. Naši kolegové 

z COMAXu se účastnili se 7 běžci.

Každý z našich účastníků předvedl skvělý výkon. 

Za pozornost stojí zejména výkon Marianne. Absolvovat 

10 km chůzi ve věku 85 let v čase 1:41:09 h, je hodno 

velké úcty!

Jsme hrdí na každého účastníka a těšíme se na příští 

ročník!

Einstein maraton 2022
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MY JSME BUDOUCNOST

V rámci firemní zkrášlovací kampaně byl v sobotu 

14. května na řadě výrobní závod Neu-Ulm. Za nádher-

ného počasí se přes 80 dobrovolníků z Weißenhornu 

a Neu-Ulmu včetně 2 kolegů z Velvar sešlo na nádvoří 

závodu, kde byla perfektně připravena potřebná 

pracovní výbava. Na programu dobře zorganizovaného 

dne bylo broušení, malování, úklid a řada dalších úkonů,

což umožnilo realizovat naráz několik projektů.

O catering se jako vždy postaral Gerhard Martin. O polo-

čase se všichni pomocníci dočkali svačiny, složené 

z obložené housky, sladkých koláčků a kávy. Po skonče-

ní prací jsme byli rozmazlováni výborným teplým jídlem 

z řeznictví Rahn a studenými nápoji všeho druhu. Ještě

jednou srdečně děkujeme všem zúčastněným.

Za krásnější Oetinger 2.0

Při loňských oslavách Vánoc, v roce našeho 75. výročí, 

jsme se rozhodli nadělit radost dětem a mladým lidem,

kteří to v životě nemají jednoduché. 

Jelikož jsou děti naším největším bohatstvím, zkoumali 

jsme sociální instituce, které podporují děti a mládež 

s těžkými ranami osudu. Celkem 7.500 € jsme věnovali 

dětskému hospicu sv. Mikuláše v Bad Grönenbachu

a dětskému domovu sv. Kláry v Gundelfingenu.

Dary byly institucím předány prostřednictvím ředitelů 

Oetingeru pana Lubomíra Pajonka a Uwe Bodenhause-

na za přítomnosti prokuristů Clemense Webera 

a Tobiase Botzenharda.

Sponzoring
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MYJSME BUDOUCNOST

V sobotu 1. října se v areálu závodu ve Weißenhornu 

konala velká firemní oslava. V souladu s heslem 

"Oktoberfest" byl pro tento účel postaven velký stan 

s příslušnou výzdobou. A bavorské bylo nejen prostředí,

ale i řada hostů byla oděna v bavorských krojích.

Po krátkém přivítání vedením společnosti následoval 

pestrý program. Pořádaly se prohlídky areálu 

OETINGER-Express vláčkem, připravena byla zábava 

pro děti a také fotobox, ve kterém vzniklo mnoho 

pěkných památečních fotografií. Překvapením ve 20:00 

byla premiérová projekce čerstvě natočeného videa 

o udržitelnosti. A nechybělo samozřejmě ani něco pro 

uši – Attahofer Pressband s Clemensem Weberem 

se postaral o pravou atmosféru Octoberfestu. 

Poté se mikrofonu ujala Bine se svou kapelou Schmid-

treissend a svým vynikajícím výkonem znovu rozehřála

stan.

Za zmínku stojí výtěžek ze speciálně organizované 

dárcovské akce. Z dobrovolných příspěvků na kávu 

a koláč se podařilo vybrat 782 €. Společnost Bartz

přispěla dalšími 500 € - ještě jednou zde děkujeme. 

Vedení společnosti částku nakonec zaokrouhlilo na 

3 000 € a obnos bude věnuje školám. 

Všestranně vydařená akce nám přinesla krásný 

společně strávený čas. Děkujeme všem zúčastněným, 

kteří k zážitku přispěli. 

Oetinger Octoberfest 2022
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MY JSME BUDOUCNOST

Jmenuji se Jacqueline Bochinski, je mi 21 let a od 1. září 

2021 v Oetingeru absol-

vuji praxi v oboru průmy-

slový obchodník. Ve 

volném čase ráda čtu, 

nejraději v angličtině, 

a mou důležitou součástí 

je také hudba, která mě

provází celý život. 

Nezáleží na tom, zda je ze 

70. let nebo současná, 

líbí se mi každý hudební 

směr. Nicméně hudba 80. let je můj absolutní favorit, 

který zatím nebyl překonán. I proto se mi velmi líbil náš

firemní Octoberfest, protože se tam hrála i tato hudba.

Můj otec je součástí Oetingeru od roku 2005, kdy 

Oetinger koupil firmu Konzelmann. Už jako dítě jsem 

byla jeho prací fascinována a se zájmem poslouchala,

když o práci vyprávěl.

Vysvětlil mi, jaká je jeho úloha ve firmě, co Oetinger dělá, 

pro které odvětví průmyslu vyrábí a kterým zákazní-

kům dodává.

Vyrostla jsem s Oetingerem a o to víc mě těší, že teď 

můžu být jeho součástí. Pracoval tu i můj dědeček 

a já jsem hrdá na to, že jsem třetí generací.

Díky školení můžu propojit dosavadní znalosti s praxí, 

protože vidím všechny související procesy naživo. Od 

nákupu materiálu, přes výrobu až po dodávky. Díky 

tomu je moje vzdělávání zajímavé a pestré. A moji

kolegové velmi milí.

V dubnu 2022 jsem byla na veletrhu učňů ve Weißen-

hornu. Odpovídat na dotazy studentů a potenciálních 

uchazečů a vysvětlovat jim průběh duálního vzdělávání 

v Oetingeru a na odborné škole mě hodně bavilo. Velmi 

oceňuji možnosti interního rozvoje, protože bych velmi 

ráda po aktuálním výcviku pokračovala v dalším 

vzdělávání.

Do budoucna počítám s tím, že mě Oetinger přijme 

do svých řad a těším se na spoluprací s kolegy.

Jacqueline Bochinski 
- 2. ročník učňovského oboru „průmyslový obchodník“
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MY JSME BUDOUCNOST

Luca Lüning - 17 let - 1. ročník učňovského oboru „průmyslový obchodník“

1.  Proč ses rozhodl pro vzdělávání v Oetingeru?
Oetinger jsem objevil na veletrhu učňů ve Weißenhornu. Lidé na stánku 

byli velmi sympatičtí a hodně si se mnou povídali, to vzbudilo můj zájem. 

Když jsem se vrátil domů, prozkoumal jsem web společnosti. Zdálo se mi 

zajímavé, co dělá, proto jsem se rozhodl pro vyučení jako průmyslový

obchodník ve společnosti Oetinger.

2.  Jak se ti líbily první měsíce tvého vzdělávání? 
První měsíce se mi líbily velmi. Byl jsem přijat přímo přátelsky, všichni jsou 

zde milí a nápomocní, když si s něčím nevíte rady. A činnosti jsou zajímavé 

a pestré.

3.  Co očekáváš od svého vzdělávání?
Očekávám, že díky němu budu přínosem pro svou profesi. Očekávám taky, 

že budu školen kompetentními lidmi, abych si mohl procvičit dovednosti 

a naučit se věci, které o této profesi ještě nevím.

4.  Jaké plány máš pro svou další budoucnost?
Do budoucna chci nejprve dobře dokončit vzdělávání zde v Oetingeru a pak se vzdělávat dál, jak jen to bude možné.

5.  Co děláš ve svém volném čase?
Většina mého volna se točí kolem fotbalu. Jsem fotbalový trenér dorostu TSV v Obenhausenu. Kromě fotbalu jsem

také aktivní ve vodní záchranné službě ve Weißenhornu a rád kreslím.

Massimo La Marca - 16 let - 1. ročník učňovského oboru „procesní technologie“

1.  Proč ses rozhodl pro vzdělávání v Oetingeru?
Protože jsem o této společnosti slyšel spoustu skvělých věcí a chtěl si 

udělat vlastní obrázek, znělo to hodně zajímavě, hned se mi to zalíbilo.

2.  Jak se ti líbily první měsíce tvého vzdělávání?
První měsíce byly skvělé, nemůžu si stěžovat. Jsem velmi rád, že jsem se 

rozhodl pro vzdělávání u společnosti Oetinger. Všichni jsou tu milí a to mi

hodně usnadnilo start do pracovního života.

3.  Co očekáváš od svého vzdělávání?
Očekávám, že i v budoucnu se ke mně budou kolegové a kolegyně chovat 

stejně velkoryse a laskavě. Očekávám také kvalitní vzdělání.

4.  Jaké plány máš pro svou další budoucnost?
Rád bych úspěšně dokončil svou současnou praxi v Oetingeru a získal 

pár let zkušeností. Poté bych se chtěl dál vzdělávat na technika.

5.  Co děláš ve svém volném čase?
Ve volném čase poslouchám hodně hudby a jsem rád s lidmi - se svými 

přáteli nebo rodinou.

Pět dotazů na naše nové učně
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Petra RitterCHVILKA FIREMNÍ POEZIE

Schwäbisch

Übersetzung ins Hochdeutsche

Ein Mittelständischer Betrieb in Schwaben

Was sind die personellen Anforderungen an eine Firma 2022,

die Aluminium für die Automobilindustrie liefert?

Es werden Speditionen benötigt, die den Schrott anliefern

Und die Zugangskontrolle die ihn entgegennimmt

Der Regulus ist für die Wareneingangskontrolle zuständig

Die Gattierung stellt die Legierungskomponenten zusammen

Für das Einfassen der Behälter ist die Auffahrkolonne zuständig

Der Ofenmann bestückt den Ofen damit und legiert es nach Vorschrift auf

Ein großer Fuhrpark wird für die Bereitstellung von Schrott, Salz und Krätze benötigt

Die Flüssigmetallbehälter werden von der Abteilung Maurer instandgesetzt

Die Elektriker sind für die elektrischen Anlagen zuständig

Und die mechanischen Komponenten werden von der Schlosserei gewartet 

und instandgesetzt

Für die Sauberkeit und Sicherheit der Flüssigmetallbehälter ist viel 

Aufmerksamkeit gefordert,

dafür sind die Mitarbeiter im Schmelzbetrieb gut auf Arbeitssicherheit 

und Qualitätsanforderungen geschult.

Koordiniert wird es im 3-Schicht-Betrieb im Meisterbüro

Dazu benötigt man Computerkenntnisse, Sprachgewandtheit, Geduld und viel 

Erfahrung

Das Labor kontrolliert den Warenausgang

Und die Speditionen liefern es termintreu an den Kunden

Die Verwaltung benötigt gut ausgebildete Verwaltungsangestellte,

Industriekaufleute und Key Account´s  damit die Kostenkalkulation erfüllt wird

Es gibt noch sehr viel mehr Arbeitsplätze in einem mittelständischen Betrieb

Die hier zu erwähnen würde den Rahmen sprengen

Doch was benötigt man damit so ein Betrieb funktioniert?

Die Menschen die diese Stellen besetzen.

Ein Lächeln am Morgen, ein kleiner Pausentalk

Man bespricht das bevorstehende Tagesgeschäft und die weiteren Vorgehensweisen

Man sollte sich über kleine Sachen freuen

Und sich nicht mit unnötiger Bürokratie hemmen lassen.

Ein freundliches Wort an seine Mitarbeiter und Kollegen

Ist immer herzlich willkommen

In dem Workflow der heutigen Zeit

Mit Bedacht und Relaxt an den Arbeitstag gehen, denn

Den Partner für das Leben den sucht man oft ein Leben lang

Den Kollegen am Arbeitsplatz hat man den ganzen Tag ein Arbeitsleben lang.

A it so kloina Firma im Schwäbischa

Was braucht ma in ra Firma heit,

dia Alu produziert für viele Leit?

Da Lastwagafahrer der s´ Material herbringt

Und da Pförtner ders entgeganimmt.

Dr Regulus guggat sich des ganz gnau a

Und d´ Gattierung sagt nau dia Mischung a

D´ Auffahrkolonne dia richt es dann na

Das dr Ofamann es so schmelza ka

Mit starke Maschena duat ma Salz und Krätze macha

Behälter richta dont Maurer mit ma Lacha

D´ Elektriker haltat da reachta Strom bereit

Maschina richtat d´ Schlosserleit

Für D´ Sauberkeit und Sicherheit von de Diegl muas 

ma sportlich sei

Dau drfier sind sich d Buaba vom Schmelzbetrieb it zfei

Koordiniera dont des die Herra vom Moistrbüro

Mit Computer, Telefo und  Geduld sowieso

S´ Labor hat dia letzt Kontroll

Vor der Lastwaga wird gmacht ganz voll.

Für da Schreibkram braucht ma scheane Mädla

Und s´ Geld bsorgat d´Ver- und Eikaifer mit Ihre Reda

So gibt´s viele Posta in so ma Betrieb

Alle zum Aufzähla da roicht it oi Schrieb

Doch des Wichtigst das des allz funktioniert guat

Sind Kollega mit dene ma schaffa duat

A Lächla am Morga, an Kaffee zwischadur

Ma lacht und schwätzt über Sorga, vom Gschäft 

natürlich nur

Drum frei di über kloine Sacha

Und dua dir s´ Leaba it schwer macha

Sag amol a klois netts Wort

Des duat it wea und bleibt am Ort.

Bei all dem Streba und dem „lass me au no mit“

Reg de it Auf und Vergiß es it:

Da Partner für s Leaba den find ma it glei

Da Kollega muasch hau bis da hasch frei.
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ROZLOUČENÍ S LEGENDOU

Johann Willbold vypráví o svých 46 letech v Oetingeru

Vyúčtování mzdy – výplatní páska

Své 46leté působení ve společnosti Oetinger se pokusím 
shrnout ve zkratce. Dne 1. září 1976 jsem u firmy nastoupil 
do učení jako průmyslový obchodník. Oba zakladatelé 
společnosti Karl a Walter Oetinger byli tehdy ještě aktivní 
a moje první výplatní pásky byly ve formě papírových 
proužků. Po skončení vyučení mi bylo dovoleno organizo-
vat distribuci tekutého kovu a bloků, dokud jsem se nestal 
manažerem logistiky. Tyto úkoly jsem plnil více než 20 let 
a během nich se setkával i s nákupem surovin a jejich 
zpracováním. Díky této práci jsem znal všechny zákazníky 
a dodavatele. 
Na konci roku 1997 jsem byl povýšen na vedoucího 
oddělení nákupu surovin. Roky mého působení zazname-
naly řadu vzestupů a pádů.
První krize přišla hned na začátku mé kariéry koncem 70. 
let. Ropná krize udělala z ropy nedostatkovou a velmi 
drahou komoditu. Na všech našich výstupních fakturách 
byl účtován tzv. ropný příplatek. Všichni zákazníci sléváren 
ho respektovali, s výjimkou automobilek VW, Daimler 
a BMW.
O několik let později došlo v závodě Weissenhorn 
k sabotáži; bývalý zaměstnanec v sobotu po skončení 
výroby naklonil všechny ustalovací pece, takže veškerý 
tekutý hliník vytekl. Následující neděli všichni zaměstnanci 
odstraňovali škody.

Hliník, který mezitím vychladl, byl vyřezáván svářecími 
hořáky a pece musely být znovu naplněny. Přesto se nám 
podařilo zachovat rozpis dodávek na následující pondělí, 
s výjimkou jedné jediné, takže zákazníci se o incidentu
nedozvěděli.
Až do otevření hranic NDR jsme mohli naše výrobky 
z našeho berlínského závodu prodávat výhodně. Stát platil 
všem berlínským podnikům náhrady ve výši 4,2 %. Tato 
výhoda se nám při našich jednáních se zákazníky velmi 
vyplácela. Zrušení celních dokladů pro dodávky v rámci 
EU bylo také velkou úlevou pro pohyb zboží. 
V roce 1989 vyrobila první tunu naše nově založená 
dceřinka Affinage de Lorraine ve francouzském Gorcy. Byl 
to zvlášť významný rok, ve kterém se slavil pád Berlínské zdi 
a začátek sjednocení.
Dne 1. ledna 2002 bylo zavedeno Euro. Na začátku bylo 
v denním obchodování ještě pilně přepočítáváno, až po 
určité době byly všechny smlouvy a faktury vystavovány 
pouze v eurech.
Když Oetinger v roce 2005 koupil firmu Konzelmann, získali 
jsme počítačový systém Alumen, který byl v pozdějších 
letech nahrazen současným systémem SAP. Zajímavé 
je také zmínit, že až do roku 2005 nedocházelo ve společ-
nosti Oetinger téměř k žádné fluktuaci, odcházeli pouze 
zaměstnanci, kteří šli do důchodu.
V letech 2008/2009 došlo k vážné hospodářské krizi, 
kterou Oetinger dobře zvládl. Pro staré vozy bylo zavedeno 
šrotovné s cílem znovu stimulovat ekonomiku. 
V roce 2013 však přišla další krize a tehdy Oetinger musel 
podat návrh na insolvenci. Následovalo převzetí Oetingeru
firmou Orlando a v roce 2017 firmou Comax. 
U příležitosti ukončení svého působení v Oetingeru jsem 
natočil krátké video na rozloučenou ve stylu "Akta XY", 
abych svým kolegům zanechal malou vzpomínku.

Mnohokrát děkuji za krásné roky!

    Váš Johann Willbold
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PŘÍBĚHY NAŠICH SPORTOVCů

U příležitosti mého 40. výročí působení v Oetingeru 

jsem si splnil sen. Sice mi už není 20 let, ale sportovní 

výzva a dobrodružství v Alpách mě lákaly. Společně 

s pěti přáteli a pod vedením MTB průvodce jsme se 

10. července vydali do St. Anton na 6denní cyklotúru 

TransAlp. Hned první den se nám při lehkém dešti 

povedlo dosáhnout Heilbronnerovy chaty ve výšce 

2 330 m. Odtud jsme pokračovali do slavného lyžařské-

ho střediska Ischgl. Druhý den ráno následoval sjezd 

z výšky 2 790 m n. m. Každý, kdo si myslí, že s e-bike 

je vše dětská hra, se velmi mýlí. 

Aplikace v mobilním telefonu nám pravidelně ukazova-

la denní spotřebu až 6 500 kalorií, takže večerní spole-

čenské setkání s vynikajícím jídlem jsme si opravdu 

zasloužili. Trasa nás nevedla jen po silnicích a cyklostez-

kách. Jednalo se hlavně o horské turistické stezky 

a náročné šotolinové nebo štěrkové cesty. Přejeli jsme 

čtyři státní hranice a několik horských průsmyků, jako je 

Forcola di Livigno (2 315 m n. m.), průsmyk Bernina 

(2 328 m n. m.) či průsmyk Maloja (1 812 m n. m.).

Mimoto se denně konal velmi poučný výcvik v jízdě, 

kde se učily důležité dovednosti pro obtížné jízdní 

situace. 

Na túře jsem jezdil po trasách, o kterých bych nikdy 

nemyslel, že se tam vůbec dá jet na kole. Túra byla velmi 

zábavná a v cíli u jezera Como, po překonaných 

7 500 výškových metrech nahoru a dolů, jsme mohli 

být hrdí, že jsme transalpskou túru zvládli.

Přes Alpy na horském elektrokole - Rainer Betz

Triatlon v Rothu 2022

Etapy túry v 6 dnech: St. Anton am Arlberg - Ischgl Scuol
 - Müstair - Livigno - Pontresina Nähe St. Moritz - Como

Dne 3. června se dva naši kolegové zúčastnili legendárního triatlonu v Rothu u Norimberka: 3,8 km plavání 

v kanálu Mohan-Dunaj, 180 km na kole a 42,195 km běhu dělají z tohoto závodu největší dálkový triatlon na světě. 

Mezi 3 200 startujícími dosáhli naši kolegové Zeljka Wais a Michael Backeler svými grandiozními výkony senzačních

výsledků a podělili se s námi o své zážitky:

Ze zkušeností Zeljky:
„Vzrušení před mým prvním dálkovým triatlonem bylo obrov-

ské. Protože jsem přijel už ve čtvrtek, mohl jsem si atmosféru 

Challenge Roth užít naplno. Na startu bylo cítit koncenrované 

napětí, byl to nepopsatelný pocit. Nejmenší překážkou 

pro mě bylo plavání na 3,8 km, pak jsem se vydal na 180 km 

dlouhou cyklistickou trať, na které panovala skvělá nálada, 

jízda mi připadala skoro jako jeden šestihodinový večírek. 

Největší respekt jsem měl z 42kilometrového běhu, který jsem 

nakonec zvládl lépe, než jsem doufal. Po 12 hodinách 

a 13 minutách jsem prošel cílem s bolavými končetinami, 

ale šťastný.

Bolest odchází, ale pýcha, 

že jsem to dokázal, zůstává."

Ze zkušeností Michaela:
„I přes dlouholeté zkušenosti s triatlonem jsem byl před 

startem velmi vzrušený. Budík mi zazvonil brzy ráno ve 3:45 

hodin, načež jsem si doplnil zásoby energie vydatnou snídaní. 

Plavání mi šlo skvěle, i když to vlastně ani není moje oblíbená 

disciplína. Na souši se pak během dvou cyklistických kol 

odehrála 6hodinová bitva. A jako poslední se běžela maraton-

ská trasa dlouhá 42 km, kde jsem ze sebe ještě jednou vydal 

vše, co jen bylo možné. Divácká kulisa se postarala o husí kůži 

a intenzivní atmosféru a hnala mě vpřed. Po 12 hodinách 

a 32 minutách jsem dorazil do cíle, 

vyčerpaný, ale šťastný. Byl to nepopsa-

telný pocit a rozhodně vrchol mé 

triatlonové kariéry!"
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PŘÍBĚHY NAŠICH SPORTOVCů

Naši údržbáři museli letos vylézt vysoko, aby absolvo-

vali svůj pravidelný výcvik. Součástí jejich práce je mani-

pulace se zvedací plošinou, k čemuž jsou zapotřebí 

vhodné osobní ochranné prostředky (OOP). A protože 

je občas při tzv. přelézání nutné koš/klec opustit, potře-

bují i odpovídající OOPPP (osobní ochranný prostředek

proti pádu). 

V lesním lanovém centru Wallenhausen byla simulová-

na správná a bezpečná manipulace, ale i rizika a nebez-

pečí. Poté se procvičovalo "dvojité jištění". Velké podě-

kování patří Therese (manažer bezpečnosti podle IAPA) 

a Lesnímu lanovému centru Wallenhausen, které nám 

toto praktické školení umožnilo.

Robert začal jezdit na motokárách v 6 letech a má za 

sebou řadu úspěchů. Jeho otec, náš kolega Max Welz 

(vedoucí oddělení elektrotechnické oddělení NU), ho 

velmi podporuje. Spolu absolvují jeden až dva tréninky 

po 3 hodinách týdně, plus denně posilují 6x 25 kliků. 

Krom toho Robert trénuje každou sobotu 4-5 hodin 

v klubu MSC Pfaffenhofen, za který jezdí motokárový 

slalom. Za rok absolvuje 12 až 16 závodů, při kterých

je mu otec Max psychickou i fyzickou oporou.

Píle se jednoznačně vyplácí: Bavorský mistr 2021 ve 

slalomu na motokárách pro mládež, 2. místo v Bavor-

ském poháru ADAC eKart Slalom Cup 2022, 2. místo 

v Allgäu Youth Kart Slalom na mistrovství 2021 z celko-

vého počtu 88 řidičů, to je jen malý výčet Robertových 

úspěchů. 

Jsme napjati, co přinese budoucnost, a přejeme Rober-

tovi nadále hodně zábavy a úspěchů v jeho sportovní 

kariéře!

Školení PSAgA v lesním lanovém centru Wallenhausen

Bavorský šampión 
v motokárovém slalomu mládeže - Robert Welz



Chiara Knopp 
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NÁŠ MALEBNÝ HOTEL   

Chiara Knopp, manažerka hotelu Sonja Miller, manažerka restaurace

Thomas Arenz, kuchař

Tabea Kunze, recepční

Bettina Hardegger, recepční

Mesalanie Wengler, pokojská



Milí kolegové a přátelé Oetingeru, 

jak jste si už jistě všimli, i my "Lvi" jsme od léta 2021 součástí Oetingeru. 

Někteří z vás už možná měli to potěšení přenocovat v našem hotelu uprostřed malebné-

ho Weißenhornu anebo ho znáte z doby, kdy ho vedla místní rodina Ländle.

Rok 2022 byl pro nás velmi vzrušující, ať šlo o restrukturalizaci zaměstnanců, renovaci 

prostor či dlouho očekávané znovuotevření restaurace. Jsme potěšeni, že vás můžeme 

od 4. října opět přivítat v restauraci a hýčkat kulinářskými specialitami. Náš kuchař 

Thomas překvapuje hosty bravurní klasikou, jako je sýrový řízek, ale přináší i nové 

nápady, jako je třeba veganské kari z batátů a čočky.

Přijďte k nám a přesvědčete se sami:

Rádi pro vás uspořádáme i společenskou akci, jako je oslava narozenin nebo jiná 

slavostní událost.

Tým ZumLöwen

Chiara Knopp 
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NÁŠ MALEBNÝ HOTEL  

Seznamte se:Seznamte se:
Hotel zum Löwen WH GmbHHotel zum Löwen WH GmbH

Po - Ne vás čeká bohatý snídaňový bufet

Po - Pá od 14:30 h podáváme zákusek a kávu 

17:30 h nabízíme teplou kuchyni



OETINGER ALUMINIUM GmbH

Robert-Bosch-Straße 16+18

D-89264 Weißenhorn

Telefon +49 7309 83 - 0

Fax +49 7309 83 - 231

info@oetinger.net

www.oetinger.net

DĚKUJEME ZA VŠE!


