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Milé kolegyně a kolegové!

Při vzpomínce na 80. léta se nám vybaví spousta 
důležitých událostí: zakládá se strana „Zelených“, 
Olympijské hry v Moskvě bojkotuje 64 států kvůli vstupu 
vojsk SSSR do Afghánistánu, lidé mnoha zemí ve 
východním bloku jdou do ulic, v Maďarsku, Polsku, 
Československu a Rumunsku proběhnou svobodné 
volby.

80. léta byla však také právě pro náš podnik vzrušující 
dobou. Po startu podniku Schlote v roce 1968 a úspěšném
prvním desetiletí se podnik rozvíjel také v následujících 
letech nadále velmi dynamicky a úspěšně. Především 
rychlé prostorové rozšíření provozní plochy a technický 
vývoj se zavedením tehdy ještě nových CNC-technologií
jsou ovlivňující události, které zůstanou v paměti.

Carsten Schulz, generální ředitelJürgen Schlote, generální ředitel

EDITORIAL

Pořízením nových CNC-vrtacích a frézovacích strojů
na začátku 80. let byl položen základní kámen pro další
úspěšný rozvoj našeho podniku. Ještě dnes nasazujeme
tyto technologie při zpracování našich zakázek, elektronické
ovládání tvářecích strojů nelze z naší výroby již odmyslet.

Kromě této technické inovace však došlo v 80. letech
k dalším důležitým událostem a změnám, které podstatně
ovlivnily vývoj našeho podniku. Proto se vyplatí zaměřit 
se podrobněji právě na toto desetiletí našich firemních 
dějin. Ponořte se tedy ještě jednou s námi do dějin 
podniku Schlote a čtěte v článku tohoto vydání, co se 
událo v Harsumu v letech 1979 až 1989. 
 
Přejeme Vám při tom příjemnou zábavu!
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HRA V HLEDÁNÍ S VÝHROU!
V tomto vydání Vás vyzýváme jako čtenáře. Na různých
stranách časopisu jsme vyznačili modře písmena, která –
správně poskládaná – tvoří tajenku. Najděte tedy všechna
písmena, pošlete nám tajenku do 15. srpna 2011 na
e-mail redaktion@schlote.com a vyhrajte Schlote-přívěšek
na klíče z hliníku. Hodně úspěchů!              Vaše redakce.

„MEET THE BOSS“ (SETKEJTE SE S ŠÉFEM): 
PRVNÍ ZAMĚSTNANEC HLEDÁ DIALOG
S JEDNATELSTVÍM
Komplexní témata jako hospodaření s časem a FMEA
– samotný název? – (analýza chyb, možností a vlivů nebo
zkráceně analýza důsledků) určila první rozhovor našeho
zaměstnance s jednatelstvím během nově iniciované
řady rozhovorů „Meet the Boss“. Výzvu, diskutovat
s jednateli Jürgenem Schlote a Carstenem Schulzem otázky
a témata v rozhovoru v malém kruhu, využil Dirk Koch
z týmu výroba a v otevřené atmosféře diskutoval ze svého
pohledu důležitá témata své pracovní oblasti. Dirk Koch
k tomu dává následující závěr: „Tento první rozhovor byla
tak dobrá možnost prodiskutovat pro mě důležitá témata,
že bych nabídku „Meet the boss“ kdykoliv znovu využil. 
Ostatně jsem neodešel z tohoto rozhovoru bez výsledku,
neboť jsme společně definovali další konkrétní aktivity
k dalšímu rozvoji témat, které mohou být využity
ve všedním provozu.“

Vyburcujte se tedy k tomu, poslat přání témat, otázek a
podnětů jednatelství. To bude pak v návaznosti vybráno
a příslušný pracovník bude pozván k rozhovoru. Přihlaste
se jednoduše e-mailem u paní Iny Trümper. Těšíme se 
na Vaše témata a podněty!              Dirk Koch/Fink

VELETRŽNÍ ZPRÁVA - VELETRH PRACOV-
NÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ
„Kolem dokola se zadařilo“ - tak by se mohly popsat 
průběh a účast skupiny Schlote na 4. veletrhu pracovních
příležitostí v Hannoveru. Přes 10.200 návštěvníků využilo 
šanci se ve dnech 28.-29.05.2011 informovat u dobrých 
60ti vystavujících podniků na více než 3.950 pracovních,
školicích a studijních míst, stejně tak i možností dalšího 
vzdělávání pro všechny generace a všechny kvalifikace.
Schlote skupina byla při tom podruhé a mohla tento rok
nabídnout četné pracovní a vzdělávací možnosti.

Tato událost otevřela rozličné cesty a šance do pro-
fesní budoucnosti nejen mnoha mladým lidem, ale i 
profesionálové a lidé s jiným oborem studia se mohli 
s námi v přímém kontaktu pobavit o možnostech ve 
Schlote skupině. S uchazeči bylo uskutečněno hodně 
dobrých rozhovorů. Náš celkový dojem po dvou vele-
tržních dnech vypadá vesměs pozitivně. „Zdařilá akce, 
kterou využijeme i v budoucnu, abychom získali pro 
podnikovou skupinu další dobré zaměstnance,“ říká 
personální vedoucí Kai Aurin.      Kai Aurin

INFORMACE V KOSTCE

EDITORIAL 

INFORMACE V KOSTCE 

S NOVOU TECHNOLOGIÍ
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Vývoj podniku v 80. letech
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Ve skupině Schlote mají muži i ženy rovnoprávné postavení. 
Přesto v některých článcích zaměstnaneckého časopisu 
upouštíme z důvodu lepší čitelnosti od podrobného způsobu 
psaní „zaměstnanci a zaměstnankyně“, jak vyplývá se 
zákona o rovnoprávnosti. Pokud se Vás toto osobně dotýká,
prosíme Vás, abyste nás na to upozornili. Při přípravě 
příštího vydání to budeme respektovat. Mnohokrát díky
za pochopení.
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Po prvních deseti bouřlivých, ale velmi úspěšných letech
ještě mladého podniku pokračuje Schlote & Co Harsum KG
ve svém dynamickém a úspěšném vývoji taky v dalším 
firemním desetiletí. Na začátku 80. let roste nadále objem
zakázek, jsou přijímáni noví zaměstnanci, zvětšuje se 
plocha podniku, investuje se do modernizace strojového
parku. Pořizují se tak NC vrtací a frézovací stroje britské 
firmy Matchmaker, stejně jako soustruhy firmy Gildemeister.

Velký podíl na tomto rozvoji má Michael Schlote. Ten 
začíná, po ukončení svého vzdělávání u hildesheimské 
slévárny Kloth-Senking na konci 70. let, pracovat ve 
firmě a zavádí tehdy novou CNC-technologii do firmy. 
Tato nová forma elektronického řízení obráběcích 
strojů se stává hlavním stavebním kamenem dalšího
rozvoje podniku. Když je v roce 1984 stav zakázek 
nadále velmi dobrý, využívají Christlinde a Johannes 
Schlote možnost rozšířit podnikovou plochu během
pár měsíců ze 450 na 1.200 m2. K tomu účelu je zakou-
pena v únoru toho roku hala sousedního obchodu 
se zemědělskými stroji. Již tři měsíce po podpisu kupní 
smlouvy se sem stěhuje nová provozovna, ve které

teď pracuje 35 zaměstnanců. Tady se nyní zpracovávají
zakázky pro firmu Kloth-Senking, jakož i pro firmy Bosch, 
Volkswagen a Porsche.

Již o tři roky později naráží firma i s těmito kapacitami
opět na své hranice. Nové zakázky a zákazníci vyžadují,
aby se v rámci v té době sedmého opatření k rozšíření 
postavila nová výrobní hala. Tak je na konci roku 1987 
podniková plocha na 1.650 m2 a 54 zaměstnanců vyrábí
stavební díly pro automobilový průmysl. Zákazník Volks-
wagen navyšuje podstatně svůj již existující objem zakázek.

Tento nadále dynamicky a hospodářsky velmi úspěšný 
rozvoj vede nejen k budování výrobních kapacit, ale i
stavu personálu. Početné nové zakázky vyžadují, aby se
podnik změnil ve své struktuře a rostl. Pro rozšíření spektra
služeb je založen 1. října 1988 podnik Alu-Point GmbH
v Harsumu. Založením této firmy se získávají zakázky
na obrábění dílů podle výkresů. Tímto způsobem může
vzniknout výroba jednotlivých dílů popřípadě výroba
nástrojů, ze které se postupně vyvinul podnik Schlote FormTec. 
           Jürgen Schlote/Fink

Vývoj podniku v 80. letech 

S NOVOU TECHNOLOGIÍ ÚSPĚŠNĚ DO BUDOUCNA

Vyobrazení vlevo:

Christlinde Schlote
(vpravo) s montérem firmy
Matchmaker (vlevo) při převzetí
prvního CNC stroje k obrábění 
olejových van pro Volkswagen

Vyobrazení vpravo:

Stroj Matchmaker
k obrábění

odvzdušňovacích těles
z hliníkovo-kokilových odlitků

Co se událo od 1968 do 1978?
1968 Zpracování první zakázky na starém soustruhu v garáži v Bavenstedtu
1969 Objem zakázek vzrůstá; založení pracovního spolku CH. Schlote U. Eichborn, obrábění lehkých kovů;
 ke zpracování zakázek se využívají sklepní prostory
1974 Bývalý kravín v Bavenstedtu je přestavěn na tovární halu
1977 Stěhování do nových prostor na dnešním stanovišti; od teď je podnik zapsán do obchodního rejstříku
 jako Schlote & Co Harsum KG; je pořízen první NC vrtací a frézovací stroj
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pomíná dnes Jürgen Hussmann. Především dobrý 
kolegiální přístup a podpora vedení, které při práci
o víkendech připravovalo kávu a koláče, to zůstalo
v paměti dnešnímu mluvčímu kvality.

Když se Jürgen Hussmann podívá zpět na průběh své 
profesní dráhy v podniku Schlote, může říci, že získal
mnoho dalších cenných zkušeností z nejrůznějších stanovišť:
Po nástupu jako kontrolor sbíral mimo jiné i zkušenosti
v oblasti obsluhy stroje a seřizování strojů, nákupu i jako
asistent vedení společnosti. Dnes pracuje vyučený 
zámečník v oblasti kvality.        Jürgen Hussmann/Fink

Podnik Schlote pohlíží zpět na dlouhou a zážitků plnou 
minulost. Velký podíl této historie sdílí Jürgen Hussmann 
spolu s podnikem. Tehdejší jednatel Johannes Schlote 
provedl s rozeným Harsumanem přijímací pohovor a ten
následně, v lednu roku 1984, nastoupil do podniku 
Schlote. Právě díky svým zkušenostem jako zámečník a 
odlévač hliníku, mohl účinně podpořit další rozvoj pod-
niku. Spolu se 17ti kolegy pracoval na tehdy nových 
strojích. „Vedle technických inovací nám přinesly velké 
výhody především změny prostor. S nově vybudovanou
halou, jsme dostali nejen lepší pracovní podmínky, ale
měli jsme také větší kanceláře, nové sprchy a WC,“ vz-

Solidarita, kolegiální přístup a mnoho novinek
Jürgen Hussmann pohlíží zpět na 80. léta

Zbytečné znalosti Užitečné znalosti
Walt Disney chtěl Mickeyho nejprve pojmenovat
Mortimer Mouse – jeho žena však považovala
toto jméno za staromódní a naštěstí jej dokázala
přesvědčit, aby to nedělal.

Jsou neustále v pohybu, točí se a obracejí kolem doko-
la a neustále se snaží dokončit úspěšně práci – to jsou 
„paže“ nového robotického odjehlovacího zařízení
ve výrobě v Harsumu. Protože paže obou těchto robotů
připomínají svou aktivitou a cílevědomostí oba vedoucí
směny Dirka a Franka, nabádaly označit je nikoliv jako 
své předchůdce číslem, ale jmény. Tak získali oba mluvčí
směny jmenovce. Které úkoly Dirk a Frank teď přesně 
převezmou, se můžete dočíst v některém z příštích vydání
s podrobným portrétem obou!

Firemní areál
Rozšiřující úseky
od 1978 do 1987

1978

1987
1984
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Stavba nové správní budovy v Harsumu postupuje. 
Začátkem května bylo započato s prvními stavebními 
pracemi. Přípravné práce a inicializace podlážky jsou
v současné době již ukončeny. Do konce července bude
probíhat stavba přízemí. Na to bude přímo navazovat 
stavba horního patra. Současné plány předpokládají, 
že celá budova bude dokončena koncem listopadu. 
Pracovníkům bude k dispozici od příštího roku okolo 680
metrů čtverečních nových kanceláří, sanitárního zaří-
zení a dostatečné množství zasedacích místností, což 
přinese výrazné zlepšení jejich pracovních podmínek.
Díky novým, v dubnu vystavěným 39 parkovacím místům,
budou mít kolegové v kancelářích podstatně víc místa.
Nová parkovací místa mají již štěrkový podklad, tento 
stav bude zachován až do plánované stavby nové
logistické haly v příštím roce. Po výstavbě logistické haly
se bude pokračovat v práci na parkovacích místech.

Celkové stavební práce jsou pod přímým dohledem firmy
KUBERA z Hildesheimu, podzemní práce na stavbě jsou 
prováděny firmou JOTA z Hildesheimu.

Stavba správní budovy je jen částí nové podoby
firemního areálu v Harsumu. Celkem jsou naplánovány 
3 stupně výstavby, které kromě novostavby pro ad-
ministrativu a centrály koncernu Schlote, zahrnují také 
rozšíření Logistiky, servisního traktu a výstavbu dalších 
parkovacích míst. V květnu bude právě tak započato
se stavbou servisního traktu, nové příjezdové cesty pro výro-
bu, novým místem pro nakládání kontejnerů se špona-
mi, odpařovacím zařízením a napojením na peinskou
silnici, tak aby se mohlo říci: Stavba v Harsumu postupuje!
Pokud byste se chtěli dozvědět něco více o stavbě a 
nebo pokud máte konkrétní dotazy, pak se obraťte
na Vašeho nadřízeného.                       Matthias Schneider/Fink

Postupuje se! Aktuální stav nové
podoby firemního areálu v Harsumu.

DALŠÍ KROKY STAVEBNÍHO PROJEKTU

Staveniště Harsum
Stav kal. týden 21

my, podniková rada v Harsumu, bychom Vám chtěli 
připomenout naše konzultační hodiny. Ty se konají 
každou druhou středu od 13:30 do 14:30 hod. v jídelně. 
Přesné termíny se můžete dozvědět na informačním 
sloupu podnikové rady ve výrobě. Využijte příležitosti a 
hovořte s námi o Vašich starostech, přáních a nápa-

dech. Budeme Vám naslouchat! Vaši nadřízení Vás 
musí na tuto dobu uvolnit. Avšak je nezbytně důležité, 
abyste se předem nahlásili!

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vaše podniková rada v Harsumu

Milé kolegyně,
milí kolegové,
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„Mým cílem je pečovat o zákazníky individuálně.“
Nový obchodní manažer v Harsumu Dirk Baumgarten
Dirk Baumgarten je od 1. března obchodním manažerem
pro tým zákazníků 1. Již přes 30 let pracuje v oblasti 
marketingu, komunikace a odbytu problematických 
výrobků. Jeho profesní vývoj začal v jedné hildesheimské
firmě na výrobu strojů a zařízení v Bavenstedtu. Na jeho 
poslední pozici, dříve než přešel ke Schlote-skupině, se 
jako manažer vývozu zabýval budováním celosvětové 
sítě distributorů v jednom italském podniku.

Vzhledem k jeho činnosti v odbytu klade Dirk Baum-
garten důraz především na dobrý vztah se zákazníkem. 
„Člověk by měl zákazníky akceptovat takové, jací jsou.
Stejně jako v soukromém vztahu se tímto dlouhodobě
nabízejí nejlepší šance, jak zůstat partnery.“ Z jeho pohledu
jsou v konkurenčním prostředí předností nejen výrobky.

Taky pohled na zákazníka má centrální význam, neboť jen
tak se dají přesně rozpoznat potřeby zákazníka tím i komu-
nikativně správně zabalit vlastní zprávy přizpůsobené 
speciálně na konkrétního zákazníka. V popředí jeho kaž-
dodenní práce tak dle jeho názoru nestojí dosažení co 
nejvyššího počtu zákazníků, nýbrž budování trvalých, 
prospěšných obchodních vztahů a stálá péče o ně. 

„Zákazníci musí vědět, že s námi jako partnerem se 
dnes i zítra rozhodnou správně. Zákazníci kupují dnes 
nejen výrobky a služby, ale i vlastní užitek a řešení
problémů. Kde má zákazník jeho problémové místo? 
A jak můžu naší nabídkou zcela individuálně jeho
problém řešit?“ vysvětluje Dirk Baumgarten jeho před-
stavu optimální péče o zákazníka.

K vyvážení pracovního dne je Dirk Baumgarten vášnivým
běžcem. Pokud je to možné absolvuje tři- až čtyřikrát 
týdně trasu od sedmi do deseti kilometrů. Rychlost zde 
nehraje žádnou roli. Důležitější je pro něj, že může být 
venku na čersvém vzduchu a může si vyčistit hlavu. Běh
je tak pro něho svoboda, životní radost a tělesná
kondice v jednom. Zcela podle hesla: Ve zdravém těle,
zdravý duch. Pan Baumgarten se taky rád odreaguje 
u dobré knihy, kdy může povolit meze své fantazii. Fas-
cinují ho především knihy „Pád titánů“ od Kena Folleta 
nebo “Pán prstenů“ od Tolkiena. Nejen v soukromém, ale
i v profesním životě se řídí Dirk Baumgarten následujícím
heslem, které by chtěl předat i Vám: „Život je dávat a 
brát. Pokud chybí rovnováha, vzniká nespokojenost.“
                                                 Dirk Baumgarten

NOVÝ OBCHODNÍ MANAŽER V HARSUMU

„Zákazníci musí vědět, že s námi jako 
partnerem se dnes i zítra rozhodnou 
správně. Zákazníci kupují dnes nejen 
výrobky a služby, ale i vlastní užitek a 
řešení problémů…“

Dirk Baumgarten
obchodní manažer v Harsumu
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Srdečný dík a všechno nejlepší!
Blahopřejeme k Vašemu
10-ti letému firemnímu jubileu:

Blahopřejeme k Vašemu 30ti letému firemnímu výročí:

Schlote GmbH & Co. KG 
Serghei Borsci Datum nástupu: 01.06.2001  TMF
Robert Pulawski Datum nástupu: 05.06.2001  TMF

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Frank Schattenberg Datum nástupu: 11.06.2001  TQ

Schlote GmbH Rathenow 
Bernd Gottschalk Datum nástupu: 15.08.2001  TMF

Schlote FormTec 
Stefan Rasch Datum nástupu: 01.06.2001  TKC

Schlote GmbH & Co. KG 
Hans Laabs   Datum nástupu: 11.08.1981  TLL

Blahopřejeme k Vašemu 15ti letému firemnímu výročí:
Schlote GmbH & Co. KG 
Vera Schlote Datum nástupu: 01.07.1996  KRF
Evelyn-Maria Winter Datum nástupu: 01.07.1996  KRR

Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Thomas Hille Datum nástupu: 05.06.1996  TMF
Peter Coo Datum nástupu: 17.06.1996  TMF
Thomas Adenstedt Datum nástupu: 01.08.1996  TMFT

Schlote GmbH Rathenow 
Thomas Rahn Datum nástupu: 17.05.1996  TMF

PAMÁTKA
Se zármutkem a velkým ohromením se účastníme náhlého úmrtí
našeho dlouholetého zaměstnance pana Gurdeep Singh Walia.
Zemřel ve věku 55 let dne 20. května 2011.

Pan Walia byl v našem podniku zaměstnán od roku 1995. Naposledy
pracoval v oblasti mechanická výroba FG2. Ztrácíme nejen nesmírně
kompetentního a angažovaného zaměstnance, ale i člověka, kterého
si všichni kolegové a nadřízení vážili a měli ho rádi.

     Jsme hluboce zasaženi a nebudeme pana Walia jen postrádat,
     nýbrž si jej udržíme ve vzpomínkách s jeho přátelským chováním.

     Vyslovujeme upřímnou soustrast jeho rodině.

     Jürgen Schlote    Carsten Schulz 
      Jednatel    Jednatel   Harsum, v květnu  2011
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Komunikace je definována jako proces přenosu zpráv 
mezi vysílačem a jedním nebo více přijímači. Logické, 
ne? Ale přece co dělat, když vysílač „nevysílá“ nebo 
přijímač „nepřijímá“?

Jako první se musí zduchovnit, jak neuvěřitelně důležitá je
komunikace. Bez správného dorozumění nejde nic. To
se nevztahuje jen na pracovní prostředí. Také v osobní 
oblasti je komunikace životně důležitá. Nebo už někdo 
zkusil bez komunikování objednat si v McDonalds ham-
burger? Nevím, jak je to u druhých, ale mé přenosy 
myšlenek bohužel nefungují zcela správně… Ani když 
budu dlouho zírat na zaměstnance za pultem, aniž 
bych mu hodila na hlavu primitivní „burger“, nedostanu
nic k jídlu. A jídlo = uspokojení potřeby = spokojenost.

Co chci humorným způsobem říci je, že komunikace je 
základ našeho soužití a spolupráce. Jistě, jsou i kolegové,
kteří bez verbální komunikace vykonávají perfektně 
práci, ale to zapadá spíš pod rutinu nebo pod pojem
„sehraný tým“ než pod porozumění přes přenos myš-
lenek. Obecně se dá říci: čím lepší je komunikace mezi
sebou, tím lepší je spolupráce. Dobrá spolupráce zlep-
šuje kvalitu práce, což opět přispívá k úspěchu podniku

Nejjednodušší cesta dorozumění

KOMUNIKACE

a tím také tak nějak zajišťuje naše pracovní místa. Je to 
zatím jasné?

Každý by se měl zamyslet nad tím, jaké informace by sám
rád obdržel. Co by usnadnilo moji práci? Jaké informace
by zamezily dvojité práci nebo urychlí pracovní procesy?
Pokud nalezneme odpověď, je další krok naprosto jed-
noduchý. Předejte informace, které sami považujete za
důležité, a o kterých si myslíte, že by ulehčily práci nebo
ušetřily. Nedělejte předání závislé na osobních sympatiích
příjemce. A co je důležité, když něco nevíte, prostě se 
zeptejte. Vlastně to ani není tak těžké, že?

Když se budeme držet těchto jednoduchých pravidel, 
pomůžeme tím nejen podniku. Bezproblémový průběh 
práce, společné řešení úkolů a problémů a pocit „jsme 
úspěšní“ usnadňuje práci.

Záměrně jsem nepoužila žádné příklady z denní práce, 
protože těch jsou stovky, možná i tisíce. Každý bude mít
svou vlastní situaci, která se hodí k tomuto Textu. Nehraje
žádnou roli, jestli se jedná o „vysílač“ nebo „přijímač“. 
Když se teď nad tím zamyslíte, reagovali byste příště třeba
jinak? Jednoduše to zkuste. Vyplatí se to.            Rudolph

PAMÁTKA
Se zármutkem a velkým ohromením se účastníme náhlého 
úmrtí našeho učně Philippa Rösslinga.  

Pan Rössling se učil v našem podniku od 1. 9. 2009 v učebním 
oboru mechanik třískového obrábění. Ztrácíme nejen nesmírně kompetentního 
a angažovaného zaměstnance, ale i člověka, kterého si všichni kolegové 
a nadřízení vážili a měli ho rádi.  

Jsme hluboce zasaženi a nebudeme pana Rösslinga jen postrádat, 
nýbrž si jej udržíme ve vzpomínkách s jeho přátelským chováním. 

      Vyslovujeme upřímnou soustrast jeho rodině. 
 
     Jürgen Schlote   Carsten Schulz  Frank Grasshoff  
      Jednatel   Jednatel   Vedoucí vzdělávání učňů  

       Wernigerode, v červnu 2011



10 SCHLOTE 360 

„Orientace na řešení“ zkracuje cestu k řešení,
na které konstruktivně a orientováni na cíl zvládáme výzvy.

 Myslíme v řešeních.
 Ptáme se po skutečných příčinách, vypracováváme se všemi zúčastněnými návrhy

    řešení a zavádíme pevné standardy a procesy.
 Rozhodujeme se včas a přijímáme rozhodnutí vždy s přihlédnutím k hospodářským hlediskům.
 Přijímáme kritiku – i na vlastní osobu – jako podnět ke zlepšení.
 Reagujeme důsledně na nesprávné chování a stanovujeme hranice.
 Končíme kritické rozhovory vždy s upozorněním na potenciály ke zlepšení a na řešení.

Denní změny v konkurenčním prostředí, v chování 
zákazníků a ve zpracování zakázek nás vyzývají každý 
den k něčemu novému. V tomto případě to znamená 
stále znovu rychle a konstruktivně řešit vznikající problémy.
Je zde vyžadována jasná a společná orientace na 
řešení. Z tohoto důvodu má taky orientace na řešení
hlavní význam v nově vzniklé představě vedení. Kon-
krétně to znamená: „Orientace na řešení zkracuje cestu
k řešení, na které konstruktivně a orientováni na cíl 
zvládáme výzvy.“ Tak se stává řešení problémů důležitou
součástí partnerské podnikové kultury, jakož i součástí 
vedení orientovaného na rozhovor.

Jak v soukromém, tak v profesním životě vznikají neustále
problémy: cíle, které si stanovíme, nejsou dosaženy. 
Právě v týmové práci, kde je spolupráce často velmi 
těsná, dochází ke konfliktům. V takových situacích je 
důležité, aby se neinvestovalo příliš mnoho energie 

PŘEDSTAVA VEDENÍ

Otevřeně tvořit a
konstruktivně zvládat výzvy

do hledání viníka, aby se hledala konkrétní příčina a byla
společně odstraněna. Dále záleží na tom, aby se vzniklé
konflikty včas a konstruktivně řešily. Je důležité najít al-
ternativní možnosti jednání a případně si stanovit nové
cíle. Otevřená komunikace, rychlý tok informací a včasná
rozhodnutí – taky v týmu – jsou v těchto situacích obzvláště
důležitá. Mimo to mají velký význam při řešení problémů
hospodářské aspekty a určení pevně stanovených procesů.

Pokud budou konflikty a výzvy urovnány férově, otevřeně
a přímým rozhovorem, projeví se to i na zažité kultuře 
ve firmě. Neboť dobrý pracovní vztah, který je ovlivněn 
důvěrou, respektem a průhledností, vzniká jen tehdy,
pokud společně zvládáme konflikty a společně hledáme
řešení. Pokud se takto děje, má každý vlastní radost 
z práce. Radost a zábava pak podporují motivaci, kreativitu,
pracovní spokojenost a tím produktivitu, což je základem
úspěchu každého podniku.      Vedení podniku/Fink

Vyobrazení vpravo:

M. Schwenke 
Personální oddělení, Harsum

Vyobrazení vlevo:

S. Mierzwa 
Příprava výroby, Wernigerode 

F. Schattenberg 
Skupinový mluvčí řízení kvality, 
Wernigerode
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Vždy připraven…
Všední pracovní den zaměstnance údržby

TECHNIKA – NOVINKA ZE ZÁVODU

Mnozí nás denně vidí procházet výrobní halou a šplhat 
po strojích. Někteří nás volají, když potřebují pomoc a
druzí nevědí přesně, kdo jsme. „My“ stojí pro tým technické
údržby. Vedle týmů pracovišť Wernigerode, Branden-
burg a Česko jsme také v Harsumu denně v nasazení. 
Tým TI v Harsumu se skládá z: Julian Dullien, Andreas 
Quast, Lars Pullner, Michael Haase, Sascha Haecks, Jörg
Pelzer und Bernd Sackewitz. Pro údržby jsou příslušní 
Klaus Wirries a Helge Weegen a oblast managementu
chemie zastřešují Sascha Ibendahl, Marius Bialas a 
Guntram Winkler. Carsten Kruse jako vedoucí skupiny
bedlivě dohlíží a naslouchá. A v neposlední řadě Swenja
Rudolph jako „dobrý duch oddělení“ pro oblast TIS.

Avšak kdo ví, jak vypadá normální pracovní den 
zaměstnance TI? Upřímně řečeno to nemůžeme přesně
říct ani my sami, protože slovo „normální“ u nás nemá 
význam. Každý den má svá vlastní pravidla a probíhá 
zřídka jak je plánováno. Jeden zaměstnanec našeho 
týmu to jednou vyjádřil velmi trefně: „děláme vše 
od porodu po pohřeb“.

Náš pracovní den začíná a končí předáním směny. 
Zde se domlouvají týmy TI předávajících směn a získávají
přehled o aktuální situaci: které práce je třeba udělat
a jaké mají priority? K tomu, abychom mohli rychle 
reagovat na problémy je podmínka, že dostaneme 
od kolegů u strojů rychlé a detailní chybové hlášení 

přes náš BDE-systém. Tak se staráme denně o menší opravy
jako např. problémy s inicializací, vadné přívodní potrubí
(pneumatické a/nebo hydraulické), přerušení kabelů a
všeobecné úkoly – nazývejme je prostě činnost domovníka.

Kromě toho dochází pravidelně k náročnějším 
opravám. Sem patří výměna kuličkových šroubových 
převodů, čerpadel, krytů, vřeten nebo brzd opěrného 
ložiska. I když se při denním provozu strojů stále vyskytují 
opravy, je nezbytně nutné průběžně si udělat čas 
na preventivní údržbu. Tak přispívají např. naše pravidelné 
údržby strojů k dosažení maximální výtěžnosti strojů. 

Abychom mohli vykonávat svou práci svědomitě, 
musíme se přizpůsobit aktuální situaci a být extrémně 
flexibilní. Flexibilní, připravení se učit a kompetentní, 
protože každý stojící stroj a každá chyba stojí čas – a 
čas jsou jak známo peníze. I my se snažíme denně 
zamezit zbytečným nákladům, avšak někdy se musí 
nejprve investovat, aby se pak dlouhodobě šetřily 
náklady. Tak jsme například nedávno vyměnili v celé 
výrobě světla za efektivnější a úspornÁ.

Práce zaměstnance údržby není v žádném případě 
nudná. Téměř denně se musíme postavit výzvám, 
nalézat nové cesty řešení a rozvíjet inovativní nápady. 
Je dobrý pocit být důležitou součástí podniku a moci 
přispívat k jeho úspěchu.                   Meilin Kasper/Rudolph

Julian Dullien (vpravo) a Andreas Quast (vlevo)
technická údržba, Harsum

Julian Dullien,
technická údržba

Julian Dullien, 
výměna vřetene na stroji 
23 256 (výroba a montáž 
Turbinengehäuse pro 
BorgWarner Turbo Systems 
GmbH)
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VZDĚLÁVÁNÍ VE SKUPINĚ SCHLOTE

Dobrý pracovní tým
Obchodní učni skupiny Schlote Gruppe v závodě Harsum
Janice Aigner, Julia Langolf, Nadine Gilke, Till Seelmann
a Andreas Ortlieb – to jsme my, obchodní učni skupiny 
Schlote-Gruppe a chtěli bychom nás dnes představit.

Toho času jsme tři obchodnice v průmyslu a jeden ob-
chodník v průmyslu v různých ročnících studia. Janice
Aigner und Julia Langolf se nacházejí ve třetím ročníku 
a mají písemnou část závěrečné zkoušky již za sebou.
V druhém ročníku se nacházejí Nadine Gilke a Andreas
Ortlieb, kteří právě absolvovali dílčí zkoušky. Till Seelmann
začal v srpnu loňského roku teprve studovat. Andreas
Ortlieb absolvoval již vzdělání v oboru informatiky a 
představí se v příštích vydáních zaměstnaneckého 
časopisu samostatně.

Vzdělání obchodnice/obchodníka v průmyslu trvá 
zpravidla 3 roky. V rámcovém učebním plánu obchod-
ní a průmyslové komory jsou uvedeny všechny úseky 
průmyslového podniku, které máme během našeho 
studia projít a poznat.

Vzdělání u SchlotE GmbH & Co KG nám umožňuje být
nasazen v každém oddělení podniku. Od příchodu po-
ptávky zákazníka až po vyskladnění hotových dílů
budeme vtaženi do všech procesů a jejich dílčích kroků.
Toto zahrnuje oblasti odbytu, materiálového hospo-
dářství, produkci, účetnictví, logistiku a personalistiku. 

Tímto nám bude dána také příležitost, poznat prosesy
a spolupracovníky v jiných závodech Schlote skupiny.
Janice Aigner a Julia Langolf jsou právě v účetním
oddělení, resp. na odbytu, kde budou také po ukončení
studia zařazeny. Ke konci studia musí napsat projektovou
práci z oblasti jejich umístění. Janice Aigner si vybrala
řízení faktoringu ve skupině Schlote a Julia Langolf 
vystavení nabídky. Na tomto místě již teď velké díky za 
podporu při práci na projektových pracích.

Nadine Gilke byla umístěna na personální oddělení a 
má spolupracovat mezi jinými činnostmi i na přijetí
nových učňů, aktuálně je zařazena do oddělení odbytu.

Till Seelmann je nyní v oddělení materiálového hospo-
dářství a podporuje tam spolupracovníky v jejich denní 
činnosti. Kromě toho jsou na něj přeneseny menší 
projekty, které jsou právě před ukončením. Kromě času
na vzdělávání klademe hodnotu také na společné 
aktivity. V loňském roce jsme, my učni, byli koučováni, 
vánoční večírek se konal ve „sněžném domě“ v Bispin-
genu. V létě máme naplánováno na konec studia pro
Juliu Langolf und Janici Aigner jízdu na drezíně v Rintelnu.

Děkujeme všem spolupracovníkům, kteří nás při studiu 
činně podporují a těšíme se na další dobrou spolupráci. 
                      Schwenke

Zleva doprava

Andreas Ortlieb
uč. obor obchodník 
v průmyslu,  2. ročník  
 

Janice Aigner
uč. obor obchodnice 
v průmyslu, 3. ročník

 
Till Seelmann
uč. obor obchodník/informatik,
1. ročník

Nadine Gilke
uč. obor obchodnice 
v průmyslu, 2 ročník

Julia Langolf
uč. obor obchodnice 
v průmyslu, 3. ročník
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NOVINKY ZE ZÁVODŮ RAW | SAC

Plníme rostoucí požadavky zákazníků
České Schlote investuje do nového měřícího
přístroje značky Zeiss CONTURA G2
Od roku 2008 se kvalita hotových dílů v závodě Schlote-
Automotive Czech úspěšně měří přístrojem Zeiss Prismo 
Navigator. Vzhledem k narůstajícím požadavkům zákazníků 
na kvalitu a množství dodávaných dílů jsme letos inves-
tovali do dalšího měřícího přístroje firmy Zeiss. Tentokrát
jsme se rozhodli pro trochu menší model s označením
Zeiss Contura G2. I tento měřící stroj dosahuje velice dobrých

Rozmanitá odborná praxe jako základ
pro kvalifikované ukončení vysoké školy
Praktikant a jeho zkušenosti
u Schlote GmbH Rathenow 
Od 7. března 2011 působím jako praktikant v Rathenow
a pracuji nyní na mé bakalářské práci. Tématem této 
práce je organizace procesů výrobního prostředí 
od konstrukce přes přípravu výroby až po výrobu.

Jako student strojírenství na Univerzitě Otto-von-Guerickeho
v Magdeburgu jsem se již po třetím semestru rozhodl pro
obory technika výroby a vývoj výrobků. Nyní jsem krátce
před ukončením bakalářského studia, pro které je pod-
mínkou absolvovat po pátém semestru odbornou praxi.

Jako podnik pro praxi jsem zvolil Schlote GmbH Rathenow,
protože ve firmě této velikosti můžu poznat všechny 
vnitropodnikové procesy – od konstrukce přes provoz 
strojírenských zařízení až po výrobu nástrojů pro tlakové 
lití. Mimoto mi zde byla nabídnuta možnost vyhotovit

Úpravy areálu firmy
Schlote-Automotive Czech s.r.o.
V letošním roce proběhnou ve Schlote-Automotive Czech
s.r.o. další úpravy areálu firmy. Poté, co se koncem roku 
2010 započalo s přípravami, proběhly s příchodem jara 
2011 jednání s úřady a dodavateli o realizaci těchto 
úprav. První z četných změn se týká rozšíření parkoviště
pro naše zaměstnance. Dokončení těchto prací je plá-
nováno na konec května příp. začátek června 2011. 
Současně byly rozeslány poptávky na řešení zastřešeného
stání pro jízdní kola, jakož i kamerového systému k mo-
nitorování odstavených kol, parkovišť, vjezdu, vchodových
dveří a prostoru logistiky. Další změna se týká dopravního
napojení našeho podniku. Městský úřad Uherské Hradiště
dokončil po dvouletém odkladu novou příjezdovou 

mou bakalářskou práci přímo ve spojení se stáží.
Vypracování této závěrečné práce v průmyslu a s tím 
spojené zaměření na praxi má pro mě velmi vysoký 
význam, protože tím můžu sbírat zkušenosti pro můj 
budoucí profesní život. Během stáže vedu mnoho
rozhovorů se zaměstnanci a shromažďuji informace, 
které mohou být významné pro napsání bakalářské
práce. Tyto zprávy o zkušenostech pracovníků mi pomá-
hají, abych získal přehled o výrobních procesech 
ve Schlote GmbH Rathenow. Tak se mi podaří úspěšně 
ukončit moji závěrečnou práci a tím i mé studium. Těším
se na další dobrou spolupráci se zaměstnanci v Rathenow.
Po získání bakalářského titulu bych chtěl od října tohoto
roku zahájit magisterské studium na univerzitě v Mag-
deburgu, abych dosáhl magisterského ukončení, které
je rovnocenné titulu diplomovaný inženýr.                Fink

výsledků v oblasti rychlého a přesného měření. Tím je 
pro nás výborným pomocníkem při řešení nejrůznějších 
úkolů, které výroba pro automobilový průmysl přiináší.
Touto investicí jsme pokryli požadované kapacity měření.
Vzájemná zastupitelnost jednotlivých měřících strojů
zaručuje jak flexibilitu v případě poruch strojů, tak i pružnou
reakci v případě neplánovaných měření.     Rostislav Hrobař

komunikaci s novým sjezdem k naší firmě. Ihned 
po kolaudaci této nové cesty bude dosavadní prozatímní 
příjezd uzavřen. Naše firma využije této zrušené silnice 
k vybudování parkoviště pro návštěvy. Po dokončení
této zóny budou provedeny podle projektového návrhu
zahradní úpravy předního pozemku areálu. Realizace je
plánována na červenec 2011. Poslední úpravou v letošním
roce bude oplocení firmy. U vjezdu bude nainstalována
závora a brána. Pro pěší budou vybudovány dva vchody.
Jeden se bude nacházet v přední části a druhý ze strany
od řeky Moravy. Samozřejmostí je ovládání těchto vstupů
pomocí čipových karet nebo přímo z kanceláří. Termín 
dokončení je plánován na říjen 2011.          Pavel Svoboda
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Rainer Gillmann
Jednatel GAW

GAWNOVINKY ZE ZÁVODŮ

Dynamický rozvoj s perspektivou budoucnosti
Už při vstupu do podniku je cítit,
že se zde něco děje

GAW se od svého obnovení v dubnu 1996 úspěšně 
etablovala na trhu jako dodavatel automobilového 
průmyslu v sekci motory, převodovky a podvozky.

V průběhu let se začalo stále znovu se ctižádostivými a
inovativními úmysly. Důležitý základ zde tvořilo jak zadání
zakázky od Volkswagen CG, tak také stavba nové výrobní
haly v roce 2002 pro výrobu těles převodovky a spojky 
pro VW-Bus „T5“. Další důležité investiční projekty jsou 
od roku 2009 výroba naklápěcího ložiska Schwenklager a 
Schwingen pro BMW, těles převodovek a spojek 
pro DSG-Getriebe od Volkswagenu i realizace TOP-projektu
„Palivové čerpadlo“ pro zákazníka Continental.

Tento kontinuální pozitivní rozvoj GAW umožnil přede-
vším nadměrný růst, který si vykračoval s permanentním
procesem vývoje. Dnešní pozice na trhu našeho podniku
je ale také výsledkem spolehlivé a kvalitní práce našich
zaměstnanců, kteří neustále pracují s neúnavným
nasazením na dosažení daných cílů. Vedle optimálního
technologického vybavení naší výrobní haly získal náš 

podnik právě vůlí nasazení našich zaměstnanců rozho-
dující výhodu v soutěži a zaslouží si na tomto místě naše 
důrazné poděkování!

Po 15 letech GAW se však nemůžeme ohlížet pouze 
s hrdostí na dosažené. Také pohled do budoucnosti
slibuje dobré. Vývoj obratu probíhal dynamicky i nadprů-
měrně, od 1,2 mil. po 45 mil. € v roce 2010. Do konce 2011
se bude investovat dalších 12 mil. € do strojního a výrobní-
ho vybavení pro nové projekty. Tímto se od začátku 
podniku profinancovalo na tradičním místě přes 40 mil. €.

Ukazuje se také vývoj pracovních sil z tenkrát 3 zaměst-
nanců na 190. Kromě toho je GAW v rámci skupiny 
Schlote centrální vzdělávací místo pro technická povo-
lání, takže jsme také dobře postavení ve věci
vzdělávání dorostu.

S ohledem na naše 15-leté jubileum založení buďte 
jako zaměstnanci GAW ve skupině Schlote pyšní na 
vše v krátké době dosažené.                    Rainer Gillmann

„S ohledem na naše 15-leté
jubileum založení buďte jako
zaměstnanci GAW ve skupině 
Schlote pyšní na vše v krátké
době dosažené.“
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Letadlo

• Postavte se prosím rovně
• Roztáhněte ruce na obě strany
• Přeneste váhu na Vaši
   pravou nohu
• Veďte levou nohu napnutou
   dozadu a špičku přitahujte
   směrem dopředu
• Tělo držte vzpříma!
• S narovnanými zády se
   předkloňte dopředu
• Vraťte se zpět 
   do výchozí polohy
• 5-krát toto cvičení opakujte
   a pak si nohy prohoďte

Fit v trupu a bocích
aktivně a zdravě na pracovišti 

Po hodinovém sezení za počítačem nebo po delší 
práci u stroje ve výrobě by mnohdy pomohla trocha 
aktivnější relaxace, abychom se drželi stále aktivní a

fit při práci. Pojďte s námi využít druhého dílu cvičebního
programu, který Vám společně s naším partnerem, 
firmou Barmer GEK, představíme!                               Fink

TIPY PRO PŘESTÁVKY NA PRACOVIŠTI

Ploché bříško

• Zaujměte vzpřímenou
   pozici v sedu 
• Zatněte pevně bříško
   a zadeček
• Přitáhněte kolena 
   ve směru k hrudi
• Záda lehce nakloňte dozadu
• Nohy držte u sebe
• Setrvejte krátce v této pozici
• Poté vraťte nohy zpět
   a uvolněte se 
 
 
Obrázek: Heike Drechsler

Zdraví na pracovišti
První úspěšné Dny zdraví v GAW
Téma jako stravování se, pohyb, ochrana sluchu, krevní
tlak nebo diabetes stály začátkem března ve středu
zájmu  prvních dvou Dnů zdraví v GAW. Všichni pracovníci
byli pozváni, aby se informovali o různých tématech a 
nechali si individuálně poradit od expertů přes zdravý 
životní styl. Tím vznikla na bezpočtech informačních 
stanovištích nejen možnost udělat si obrázek o práci 
skupiny na téma podnikové zásady ochrany zdraví, 
nýbrž si mohl také každý nechat analyzovat například 
efektivitu svých rukou nebo celého těla.

Přetažení, krátké pauzy, hektické stravování a značný stres
- tak vypadá všední den pro mnoho z nás. Tímto akčním
dnem chtělo vedení společnosti GAW dát směr a 
ve věcech zdraví sensibilovat: Protože často stačí jen malé
změny ve všedních zvycích, abychom podpořili vlastní 
zdraví. „Cílem je minimalizovat zátěž našich pracovníků, 
posilovat zdroje a zvyšovat dobrý zdravotní stav našich 
zaměstnanců,“ informuje Kai Aurin, vedoucí personál-
ního oddělení skupiny Schlote. GAW je v těchto Dnech 

zdraví podporováno svými partnery, firmou BARMER 
GAK Wernigerode, Profesní společností, Úřadem pro zdraví
při práci – BAD a studiem zdraví BodyLine, se kterými 
byla již v předchozích letech uzavřena kooperace 
v oblasti zdravotních podmínek podniku.

Tato nabídka byla přijata většinou z řad našich zaměst-
nanců. Tímto se informovalo přes 60 procent pracovníků
u nejrůznějších poradců a partnerů kooperace GAW.

K tomuto číslu se počítá například studio zdraví BodyLine 
Wernigerode. Pod mottem ,,GAW se hýbe” se můžou 
všichni pracovníci ve studiu BodyLine dotrénovat až 
k výborné kondici. Mnozí během Dnů zdraví přijali tuto 
nabídku a spolu s ní i trénink. Pracovní skupina BGM a
všichni účastníci kooperace byli ohromeni výbornou ozvě-
nou a dobrou náladou v těchto dnech. Abychom toto 
téma také v budoucnu udrželi aktivní, bude pořádat GAW
v roce 2011 bezpočet podnikových zdravotních akcí.
     Kai Aurin/Fink



SC
H

LO
TE

Časopis pro zaměstnance Schlote skupiny

VYDAVATEL 
Schlote GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 1
31117 Harsum 

www.schlote.com 

Tel.: +49 (5127) 971-0
Fax: +49 (5127) 971-390 

redaktion@schlote.com

REDAKCE
Ina Trümper (Zodpovědná za obsah)

Kathrin Fink  PŘEKLAD
Michaela Giese  ČESKÉHO VYDÁNÍ
Meilin Kasper
Susanne Kotowski Leona Borowská
Helga Lippel  Martina Burešová
Sonja Nothdurft  Jarmila Vávrová
Swenja Rudolph  Alena Vávrová
Miriam Schwenke
Alena Vávrová
Petra Woge
Klaus Nagel

FOTOGRAFIE 
Schlote GmbH & Co. KG 
CS77 Werbeagentur/Jörg Eisbach Fotografie

VÝROBA 
CS77 Werbeagentur

Všechny příspěvky a fotografie jsou chráněny 
autorským právem. Přetisk jen po domluvě s redakcí.

IMPRESSUM

A tohle Vás očekává v příštím vydání:
STARTOVNÍ VÝSTŘEL PRO NOVOU FIREMNÍ STAVBU 

 oficiální první zapíchnutí rýče v Harsumu

S DYNAMIKOU ÚSPĚŠNĚ DO BUDOUCNA 
GAW slaví 15-leté firemní jubileum


