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Milé kolegyně a kolegové!

V četných projektech jsme si psali na prapory 
v minulých týdnech a měsících téma komunikace.  
 
Jako výsledek se dnes nemůžeme ohlížet pouze 
na náš zaměstnanecký časopis naší skupiny podniků. 
Daleko větší radost máme z toho,  že skupina podniků 
Schlote disponuje od začátku července také novou 
internetovou scénou. 
 
Ta je dalším důležitým  základním pilířem naší práce, 
neboť nabízí zainteresovaným návštěvníkům četné 
informace o celé skupině podniků a současně je svým 
moderním a čerstvým designem více než vizitkou 
na síti. Přesvědčte se sami, výsledek je viditelný!

Carsten Schulz, generální ředitelJürgen Schlote, generální ředitel

EDITORIAL

Vedle opětovného spuštění našich internetových 
stránek byl v minulých týdnech ještě další vrchol v naší 
podnikové skupině. S mottem „15 let kompetence 
na stanovišti Wernigerode“ jsme v červnu mohli oslavit 
15-leté jubileum GAW.  
 
Společně se zaměstnanci a jejich rodinami, zákazníky, 
dodavateli a dalšími hosty z politiky jsme se ohlédli 
ve slavnostním duchu nejen za uplynulými úspěšnými 
lety ve Wernigerode, ale také jsme se podívali dopředu.  

Víc informací ohledně těchto obou akcí naleznete ve 
dvou podrobných příspěvcích tohoto vydání. Přejeme 
Vám při čtení  příjemnou zábavu! 
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PODNIK SCHLOTE SE ROZRŮSTÁ 
 
Od 1. listopadu 2011 bude do skupiny Schlote patřit další 
podnik. Firmou IWESA Präzisionstechnik GmbH ze Saar-
brückenu rozšíříme naše spektrum služeb o specialisty 
pro opracování Getriebegehäuse a Einspritzpumpe. 

Tato firma, před časem v insolventním řízení, pracuje 
pro velkoodběratele jako například ZF Saarbrücken a 
Continental. Důvodem ke koupi bylo z našeho pohledu 
především uzavření nových smluv s nejdůležitějšími  
zákazníky a stejně tak i dohoda s leasingovými společnostmi 
o vykoupení objemného strojového parku. Mimo jiné 
bylo toto splněno, výbor věřitelů odsouhlasil uprostřed 
srpna kupní smlouvu, a tím byla zachována pracovní 
místa u IWESA v Saarbrückenu.

Už se těšíme, až od listopadu 2011 přivítáme asi 140 
nových kolegů ze Saarbrückenu. Tento nový podnik, 
Schlote Saar GmbH, bychom chtěli do budoucna 
přestavit na moderního a produktivního poskytovatele 
výrobních služeb, abychom mohli do budoucna také 
v Sársku úspěšně působit.  Díky dlouhodobým dodava-
telským zakázkám podniku ZF a Continental se díváme 
na tento vývoj pozitivně.

Těšte se na příští vydání časopisu 360°, ve kterém 
Vám blíže představíme nejdůležitější poskytované 
služby a zákazníky tohoto podniku.       Jürgen Schlote/Fi 
 

VÝHERCE SOUTĚŽE JE ZNÁM
 
Gratulujeme panu Jiřímu Tihelkovi z týmu mechanické 
výroby v Uherském Hradišti. Poskládal modře značená 
písmena, která byla schována v červnovém vydání 
časopisu Schlote 360°, do správné tajenky „ventilátor“ 
a může se těšit z klíčového přívěsku SCHLOTE. 
 
Také v tomto vydání máte možnost něco vyhrát! 
Poskládejte od nás označená písmena správně 
dohromady a pošlete nám vyluštěné slovo 
do 28. října 2011 na adresu redaktion@schlote.com. 
Můžete vyhrát LED-kapesní svítilnu. Mnoho štěstí!                  

                 Vaše redakce

 

125 LET „AUTOMOBIL“ 
 
„Věřím koni. Automobil je dočasný objev,“ tak viděl 
pruský král Wilhelm II. tehdy budoucnost. Zajisté byl 
taky přesvědčen, že jeho říše vyhraje první světovou 
válku! My jako dodavatel automobilového průmyslu 
jsme rádi, že se v obou případech mýlil a že je automobil 
nyní již 125 let jedním z největších pilířů inovace ve 
světové historii. A tak to i v budoucích letech zůstane. 
Každopádně se díváme do budoucnosti automobilu 
s nadějí a radostí. Happy Birthday, auto!              Tr/CS77

INFORMACE V KOSTCE

EDITORIAL 

INFORMACE V KOSTCE 

15 LET KOMPETENCE VE WERNIGERODE
Jubileum se šarmem a elegancí

HISTORIE PODNIKU
Razantní 90. léta: Schlote jde novými cestami 

DALŠÍ KROKY STAVEBNÍHO PROJEKTU 

VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KOLEGŮ
Sportovní potápění – fascinace 
„podvodního světa“ 

PERSONÁL / INTERNÍ

NOVÁ INTERNETOVÁ SCÉNA ONLINE
Vnořit se klik po kliknutí 

NAŠE PŘEDSTAVA VEDENÍ
Společný úspěch díky 
komplexnímu myšlení a jednání 

OPATŘENÍ, PLÁNOVANÉ POČTY, 
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Fotografie titulní strana:
O. Winter, vedoucí logistiky ve harsumu  
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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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15  let kompetence na stanovišti Wernigerode – to 
pro nás byla zvláštní událost a současně dostatečný důvod 
oslavit úspěch našeho podniku ve zvláštním rámci
s našimi zaměstnanci a jejich rodinami, kolegy z ostatních 
podniků skupiny Schlote, zákazníky, dodavateli 
a dalšími hosty v Kulturním a kongresovém hotelu 
ve Wernigerode.  

Ve své slavnostní řeči informovali Jürgen Schlote a 
Rainer Gillmann na základě  čísel, dat a faktů o bytí 
a růstu stanoviště Wernigerode a GAW jako části 
skupiny Schlote. V těchto vystoupeních patřil zvláštní 
dík zaměstnancům za jejich neúnavné nasazení, 
stejně jako za jejich spolehlivou a kvalitativně hodnot- 
nou práci v posledních letech. Jako řečník za hosty 
stručně shrnul zemský rada  okresu Harz, pan Dr. Ermrich, 
vynikající výsledky v tomto relativně krátkém 
časovém období. 

Oslava výročí byla pro podnik přiměřenou příležitostí  
jednou se více sociálně angažovat. Z výnosů tomboly, 
organizované podnikovou radou, jejíž losy byly velmi 
rychle prodány, bude podpořena rodina, jejíž syn 

onemocněl před čtyřmi lety mukoviscidózou, a která 
se angažuje v dalším výzkumu této nemoci. Výnos 
ve výši 2.080,- EUR už byl v mezičase předán rodině. 
 
K dobrému úspěchu přispěl rozhodujícím podílem také 
plesový orchestr Julia Graeber,  který se postaral jak o 
vybranou taneční a poslechovou hudbu, tak o různá arti-
stická vystoupení pro lepší zábavu až do ranních hodin. 

Dalším vrcholem bylo vyznamenání Detleva Schmidta.  
V jeho pochvale oslavoval  Jürgen Schlote aktivní 
tvůrčí práci Detleva Schmidta při navazování kontaktů 
k rodině Schlote ve fázi zakládání až doposud.  „S velkou 
iniciativou se chopil také těžkých problémových řešení 
a hledal dosažení  rovnováhy mezi zaměstnanci a 
jednatelstvím“, tak dále hovořil  Jürgen Schlote 
o angažovaném předsedovi podnikové rady.  

Závěrem zvláštní poděkování odpovědným za organi-
zaci této akce. „Byla to velmi vydařená oslava, která 
musela stát hodně úsilí“,  upozorňuje Sven Albrecht, 
zaměstnanec GAW, na pozitivní resumé akce. 
                  Rainer Gillmann/Fi

Jubileum se šarmem a elegancí

15  LET KOMPETENCE VE WERNIGERODE 
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Ale podnik se dále rozvíjí nejen z pohledu svých podni-
kových prostor. S převzetím oddělení výroby pryžových 
forem firmy Annahütte z Hildesheimu v roce 1993 a 
založením dceřiné společnosti Schlote FormTec GmbH 
v r. 1995 u závodu Harsum rozšiřuje podnik své spektrum 
práce. Schlote FormTec se dodnes zabývá nástrojařstvím 
a výrobou přípravků jakož i výrobou jednotlivých i 
sériových dílů.

Dalším mezníkem ve vývoji firmy se stává rok 1996.  
V tomto roce se vedení společnosti rozhodne založit 
Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
(GAW), ačkoliv správa již podnik označila jako neschopný 
záchrany. Přesto se nasazení vyplatilo:  GAW se rozvíjí 
ve spolehlivého partnera automobilového průmyslu.
            Jürgen Schlote/Fi

80. léta byla z pohledu podniku Schlote ovlivňována 
rostoucím objemem zakázek, budováním prostorových 
kapacit a rostoucím počtem zaměstnanců. S ohledem 
na tento růst je tak na začátku nového desetiletí konec 
v nedohlednu.

Velký vliv na SKUPINU SCHLOTE měl i pád Berlínské zdi 
v roce 1989. Po otevření východního Německa a nové 
možnosti, budovat s východoněmeckými podniky 
obchodní vztahy, uzavírá vedení společnosti v roce 
1990 smlouvu o kooperaci s nástrojárnou tehdejšího 
národního podniku Reißverschluss v Rathenow. Z této 
kooperace vzniká o rok později Firma Schlote GmbH 
Rathenow. Tento specialista pro nástrojařství a speciální 
strojírenství se od této chvíle zaměřuje na výrobu forem. 

Ale i v Harsumu jde vývoj dál, stoupá objem zakázek. 
Opětovný nedostatek místa a přibývající logistické pro-
blémy vedou k tomu, že se v roce 1992 rodí v rekordním  
čase nová firemní stavba. V těsném sousedství dosa-
vadních podnikových prostor je získán v ulici Carl-Zeiss- 
Straße pozemek s 28.500 metry čtverečními.  Zde vzniká 
novostavba, ve které jsou umístěny všechny podnikové 
úseky – výroba, logistika a administrativa. 

RAZANTNÍ 90. LÉTA: SCHLOTE JDE NOVÝMI CESTAMI

Vývoj podniku od 1989 do 1999

Co se událo od roku 1979 do roku 1989? 
1984  Rozšíření podnikových ploch z 450 na 1200 metrů čtverečních díky koupi haly sousedícího 
 podniku se zemědělskými stroji. 35 pracovníků je zaměstnáno v podniku.
1987 Zákazník VW dále navyšuje objem zakázek. Znovurozšíření podnikových ploch na 1650 metrů  
 čtverečních, 54 pracovníků vyrábí díly pro automobilový průmysl.
1988 Rozšíření spektra služeb založením firmy Alu Point GmbH v Harsumu.
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Tak jako v předchozích letech proběhla v březnu to-
hoto roku opět zaměstnanecká anketa v celé SKUPINĚ 
SCHLOTE. Anketa se týkala např. spokojenosti na pra-
covních pozicích, vztahu ke kolegům a představeným 
nebo také možnosti dalšího vzdělávání.  
 
Průzkumu se zúčastnily právě dvě třetiny všech spolu-
pracovníků našich poboček.  Z ankety byla manage-
mentem provedena strategická rozhodnutí, vedoucí 
k trvalým zlepšením spokojenosti pracovníků. 
 

Stavební práce na nové správní budově v Harsumu 
jí daly v uplynulých týdnech stále větší podobu, první 
dokončené úseky jsou již velmi dobře patrné. 
 
V srpnu byl položen strop nad prvním patrem nové 
správní budovy. Díky tomu, že byla mezitím namon- 
tována také okna ve správní budově, můžou další 
řemeslníci začít začátkem září s pracemi.  
 

Účast na zaměstnanecké anketě stoupla

Firemní pozemek dostává podobu

DALŠÍ KROKY STAVEBNÍHO PROJEKTU

Staveniště Harsum 
Stav v kal. týdnu 34 
 
Vyobrazení vlevo 
Novostavba 
administrativní 
budovy 
 
Vyobrazení vpravo 
Podlahová 
deska a příjezd 
k novému 
servisnímu traktu 
 
Vyobrazení dole 
Servisní trakt, 
průchod stará 
budova / nová 
budova 
a administrativa  
Stav v kal. týdnu 35

Navíc se začalo i se spojovací budovou mezi správní 
budovou a servisním traktem. 
 
Poslední trakt disponuje již betonovou podlahou a tím 
mohly být umístěny v těchto prostorách kontejnery 
na špony a likvidace odpadu. 
                                                           

          Tr/Fi

Jako zásadní výsledek provedeného průzkumu lze 
na tomto místě právě uvést, že vedení podniku se bude 
v budoucnosti zaměřovat na oblast personálního vývoje.  
 
Cíl je současné a budoucí úkoly zvládnout s dobře 
vyškolenými a motivovanými spolupracovníky. Strategický 
personální vývoj SCHLOTE SKUPINY bude v nadcházejí-
cích vydáních obsáhleji představen vedoucím personálního 
oddělení SCHLOTE SKUPINY, kterým je pan Kai Aurin.                                   
    Kai Aurin/Fi
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Fascinace „podvodním světem“ 
Sportovní potápění 
jako koníček

Hledáte nové koníčky? 

Podvodní svět mě vždy fascinoval. V roce 2004 jsem 
si udělal potápěčský průkaz. Ve více lekcích teorie 
budete seznámeni s technikou, výstrojí a fyzikálními 
zákony pro pozdější použití v praxi.  
 
Pak už jen- potápět, potápět, potápět, abyste byli 
jistější v nejrůznějších podmínkách. Od té doby si 
užívám tohoto krásného sportu, protože tímto se Vám 
otevře krásná část našeho světa, bez které již nechci být. 
   Marc Fiene/Fi

Kolegové představují své 
neobvyklé volnočasové aktivity
Fotbal, čtení, vaření – podobné koníčky mají a znají 
mnozí z nás. Ale mezi aktivitami jsou i takové, které 
nejsou všeobecně známé. V tomto a v příštím čísle 
vydání bychom chtěli využít příležitosti a s těmito aktivitami 

Vás blíže seznámit. Provozujete také nějaký zajímavý 
koníček a chtěli byste nás s ním seznámit? Potom nám 
tedy napište na adresu redakce redaktion@schlote.com. 
 Budeme se těšit na Vaše zprávy.                   Vaše redakce

NEOBVYKLÉ VOLNOČASOVÉ AKTIVITY KOLEGŮ
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Srdečný dík a všechno nejlepší!
Blahopřejeme k Vašemu
10-ti letému firemnímu jubileu:
Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Steven Mayer Datum nástupu: 01.09.2001   TMF
 
Schlote FormTec GmbH 
Sebastian Köhler Datum nástupu: 01.10.2001   TMF

Před nějakou dobou museli být okamžitě propuštěni dva kolegové z Harsumu kvůli požívání alkoholu během 
pracovní doby. Z tohoto důvodu bychom chtěli ještě jednou poukázat na následující: V rámci SKUPINY SCHLOTE 
platí během pracovní doby absolutní zákaz alkoholu. Tento zákaz se také nachází v pracovním řádu. 
Prosíme touto cestou o jeho dodržování.              Podniková rada

Z aktuálních událostí – podniková rada informuje

PERSONÁL / INTERNÍ

Blahopřejeme k Vašemu 15ti letému firemnímu výročí:
Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH 
Annemarie Markus Datum nástupu: 10.10.1996   TMF
Romana Kohlhase Datum nástupu: 10.10.1996   TMF
Ingrid Schmied Datum nástupu: 10.10.1996   TMQS

Může nás těšit, že za poslední roky se používání recy- 
klovaného papíru značně zvýšilo. Zvýšil se koeficient 
recyklace. Také musíme být pokáráni, jelikož se spotře-
ba papíru zvýšila na více jak 200 kg na osobu za rok.

Samotná recyklace nepomůže, používání papíru 
musíme také promýšlet a naši spotřebu omezit. Toto 
není jen ekologicky smysluplné, ale může to také  
vést k úspoře 20 % papíru v kancelářích.
 

Zlaté pravidlo 
k úspoře papíru tedy zní:  
dvakrát si promysli, jestli  
opravdu potřebuješ něco vytisknout.

Přemýšlej než budeš tisknout 
Tipy na téma „papír“

Zde je pár jednoduchých a 
rychlých rad jak uspořit papír:  

 Používejte při kopírování a tištění především papírově  
    náročnějších dokumentů jako jsou smlouvy a faktury  
    obě strany papíru.

 Tiskněte jen ty strany, které opravdu potřebujete, 
    pomocí funkce Vašeho softwaru: ,,Výběr/označení tisk“.

 Pokud možno, tiskněte 2 nebo 4 strany na jednu  
    stranu. Toto je také smysluplné při archivování a šetří  
    místo v pořadači. 

 Prohlédněte si Vaše dokumenty před tiskem 
    vždy na náhledu.

 Posílejte informace e-mailem místo papírové formy. 
 Vystavujte kopie vždy jen podle potřeby. 

    Mathias Wünsche/Fi
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První dojem se počítá: z tohoto důvodu se vedení 
rozhodlo přepracovat internetovou prezentaci skupiny 
podniků. Z mnoha hlav se kouřilo, až vznikl nový 
koncept pro internetovou scénu a odpovídal poža- 
davkům. Od začátku července je skupina  SCHLOTE 
online pod www.schlote-gruppe.com ve zcela novém 
designu. 

Cíle pro novou koncepci byly nastaveny vysoko: 
Nová scéna na síti neměla pouze obsáhle a otevřeně 
prezentovat všechna stanoviště podniku, představit 
výrobky a podat informace o podniku samotném.  
Daleko větší důraz se kladl na přehlednost, uživa-
telskou vlídnost a optický dojem. Výrazně nás přitom 
podpořila naše agentura CS77 v Hildesheimu. 

Výsledek je viditelný: nová internetová prezentace okouzlí 
svou přehlednou navigací s komfortním vedením 
menu přes všechny obsahy a stránky. V neposlední řadě 
doplňuje scéna také jednotný design společnosti. 

Vnořit se klik po kliknutí

NOVÁ INTERNETOVÁ SCÉNA JE ONLINE

Jednotlivé prvky, barvy, typografie a také obrázky jsou 
sladěny s novým vzhledem skupiny podniků. 

„Pro naši skupinu podniků je internetová scéna více 
než jen vizitkou na síti. Vidíme v ní optimální možnost 
vést otevřenou komunikaci s našimi zákazníky a za-
městnanci,“ říká Jürgen Schlote. Tak jsou k dispozici 
vedle mnoha zajímavých informací ke všem stanovištím 
a výrobkům také tento časopis a nový vzor vedení 
ke stažení. Kromě toho se věnuje zvláštní oblast oboru 
vzdělávání v naší skupině podniků. Tak nehledáme 
pouze aktivně nové odborné síly pro všechna stano- 
viště, ale představujeme jednotlivé oblasti vzdělávání  
a popisujeme nejrůznější možnosti vyučení, abychom 
také získali dorost pro náš podnik. 

Ale nejlepší bude, když se přesvědčíte sami: ať 
hledáte jakoukoliv informaci, pár kliknutími jste 
na  www.schlote-gruppe.com rychle na správném 
místě.                                             Tr/Fi

Vyobrazení vlevo

Kompetence na pohled 
Strana „komponenty 
převodovky“ pod 
nabídkou „produkty“
 

Vyobrazení vpravo

První dojem se počítá 
Úvodní strana nového 
internetového portálu 
SKUPINY SCHLOTE
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„Komplexní myšlení“ zapojuje pokud možno všechny zúčastněné 
a faktory, aby se dosáhlo obsáhlého hodnocení pro získání rozhodnutí.  
 
 

 Myslíme v propojeních a tím orientováni na proces.
 Vnímáme firemní cíle jako naše cíle a podílíme se na jejich utváření. 
 Následujeme cíle společně se zaměstnanci a podle toho směřujeme naše jednání.
 Posuzujeme naše jednání v celkových souvislostech – k dobru podniku a tím i našich zaměstnanců.
 Zprůhledňujeme naše procesy a standardizujeme je tak, aby mohly být dobře následovány dalšími. 
 Uděláme si čas na strategické plánování.

V dnešní době se stávají výjimečné situace stále více 
běžností. Právě s ohledem na všední den podniku 
se stávají výzvy stále komplexnější a těžší. V těchto 
situacích neexistují často žádné vzory nebo modely,  
které by si člověk mohl přizvat a na kterých by se 
mohl orientovat.  
 
Na tomto místě jsou požadováni právě takoví vedoucí 
pracovníci, kteří naleznou správné řešení a popíší cestu 
do budoucna. 
 
Zde musejí taky neustále objasňovat, že jejich společné 
jednání je ve spojení s ostatními oblastmi a událostmi 
podniku a že zde dochází k vzájemnému ovlivňování 
těchto faktorů.

PŘEDSTAVA VEDENÍ

Společný úspěch díky 
komplexnímu myšlení a jednání

Abychom byli na tyto výzvy vyzbrojeni, musíme ve 
všedním pracovním dnu myslet především v propojeních 
a tím orientováni na proces. Zde se berou na zřetel 
všechny faktory a všichni účastníci, konají se společná 
vyhodnocení situací a definují se cíle.  
 
Toto komplexní řešení ústí tím pádem i do komplexního 
jednání, při kterém vystupují všichni zúčastnění vedoucí 
pracovníci a zaměstnanci a tímto způsobem vytvářejí 
úspěch podniku.

Prosadit komplexní myšlení a vnímat těžkosti jako po-
zitivní signály, to jsou budoucí výzvy na naše vedoucí 
pracovníky. 
           Jednatelství/Fi

Multidisciplinární rozhovor 
v závodě Brandenburg 

Zleva doprava:   

Jörg Müller 
(tým vedení managementu kvality)

Michaela Giese 
(asistentka vedoucího podniku) 

Frank Radons 
(vedoucí podniku) 

Stephan Bielicke 
(vedoucí výroby/logistiky)
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Fazety procesu předcházení a odstraňování chyb

OPATŘENÍ, PLÁNOVANÉ POČTY, STANDARDY KVALITY

Abychom mohli během každodenní práce předejít 
a zabránit chybám, zavedli jsme systematický proces 
předcházení a odstraňování chyb. Tím, že shromažďujeme 
a uplatňujeme zkušenosti, myšlenky a cíle k předcházení 
chyb, vyhodnocujeme výsledky a zpracováváme opatření 
k dalšímu zlepšení, zajišťujeme kvalitativní standard 
našich výrobků a služeb.   
 
Pokud se přesto vyskytne chyba, popíšeme ji a analy- 
zujeme, najdeme příčinu a řešení, vyzkoušíme zvolený 
způsob řešení a uskutečníme jej.  
 
Závěrem znovu vyhodnotíme účinnost použitých 
opatření a toto zavedeme u stejných a/nebo podob-
ných procesů.  
 

Tento proces předcházení a odstraňování chyb zahrnuje 
mnoho zajímavých kroků a opatření. Co se skrývá 
například konkrétně za plánem opatření, co se rozumí 
pod systémem FMEA nebo co je Ishikawa?  
 
Abychom Vám přiblížili celý tento proces se svými různými 
součástmi, chtěli bychom Vám v příštích vydáních 
představit trochu blíže jednotlivé oblasti.  
 
Nechejte se tedy překvapit!    Tr/Fi
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VZDĚLÁVÁNÍ VE SKUPINĚ SCHLOTE

Konec je nadosah 
Student – bakalář  
u Getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode GmbH
Můj všední pracovní den se dosud sestával z mnoha 
vzdělávacích kurzů a studia, takže mě mnoho z vás 
vůbec nezná. Moje jméno je Christian Achtermann 
zvaný Brandt. Je mi 23 let a pocházím z Ilsenburgu. 
Absolvoval jsem binární plán studia až k titulu bakaláře 
v oboru „mechanik-elektronik pro automatické systémy“.

Nahlédnutí do výroby nástrojů
Návštěva u firmy „Walter Deutschland“

Osm učňů ze vzdělávacího oddělení navštívilo se svým 
vedoucím jménem Frank-Karsten Grasshoff začátkem 
července výrobu nástrojů u firmy Walter Deutschland 
v městech Frankfurt am Main a Tübingen. Ve Frankfurtu  
nám byla vedle historie podniku a vzdělávací dílny předsta-
vena také výroba na vysoce moderních CNC strojích. 

Na konci naší návštěvy ve firmě Walter Deutschland 
GmbH ve městě Frankfurt am Main jsme dostali možnost 
navštívit pobočku v Tübingenu, firmu Walter AG. Tak 
jsme měli možnost nahlédnou do vlastní firemní vzdělávací 
akademie, která je vybavena CNC-řízenými a vlastními 
tradičními soustruhy a frézami.  
 
Po zajímavých rozhovorech s učni následovala obchůzka 
výrobou, ve které jsou vedle obrovských fréz na vymě- 
nitelné břitové destičky vyráběny také vyměnitelné systémy 
otočných nástrojů, které najdou své uplatnění na tra-
dičních soustruzích. Závěrem můžu říci, že to byly dva 
zajímavé dny, které se vyplatily.
       Björn Augustin, učeň 1. ročníku/Fi

9 semestrů trvající studium začalo podrobným základ-
ním vzděláním o kovu v učňovské dílně a učňovské 
škole. „Vlastní studium“ začalo teprve ve třetím semestru 
na vysoké škole Harz. V průběhu semestru přišla fyzika, 
matematika nebo elektrotechnika, k tomu stále nové 
zajímavé předměty jako automatizace a programování.  
 
Abych mohl absolvovat praktické vzdělání, byl jsem 
mezi semestry nasazen v mnoha oblastech v GAW.  
V tomto období jsem prošel místy od logistiky až k tech-
nické údržbě.  
 
Můj stálý doprovod tvořili a dodnes jsou pánové 
Grasshoff a Böttcher, kterým bych chtěl na tomto 
místě poděkovat za jejich stálé nasazení a pomoc. 

Po té, co před průmyslovou a obchodní komorou 
úspěšně obhájím moji odbornou závěrečnou 
práci k aktuálnímu tématu „Conti-projekt“, nastoupím 
začátkem roku jako odborný pracovník.  
             Christian Achtermann zvaný Brandt/Fi

 

Skupinové foto našich učňů s Marcem Bierschenkem z firmy 
WALTER Deutschland GmbH (vlevo) a Frankem Grasshoffem 
(druhý zprava), vedoucím učňů „technologické vzdělávání“, GAW
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NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Postupuje se 
kupředu…  
Stavební práce v SAC

Frankenguss 
se Schlote v 
předjížděcím pruhu 
Nový strategický zákazník 
u Schlote GmbH RathenowStavební práce na parkovacích místech jsou nyní 

ukončeny: vzniklo tak parkoviště jak pro zaměstnance, 
tak i pro návštěvy firmy. Na venkovní ploše se 
uprostřed července začalo se zahradními úpravami 
a firma Garden zasadila do země první kůly plotu.  
                             Vá/ Fi

Schlote GmbH Rathenow může ohlásit dalšího nového 
strategického zákazníka. Od 2010 je formami na tlakové 
odlitky z Rathenow zásobována firma Franken Guss 
Kitzingen GmbH & Co. KG.  Na začátku s obratem ve výši 
102.000,- €, v letošním roce stojí v účetních knihách již 
328.000,- €. Jedná se o formy, ze kterých se odlévají válečky 
pro díl 8HP-Wandlergetriebe (ZF Sachs AG, Schweinfurth). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velká rozmanitost variant s sebou přináší vysokou 
potřebu forem na tlakové odlitky. Zdařilý start se svádí 
také na tým v Rathenow, který svým nasazením 
zajistil bezchybnou kvalitu a neobyčejný dodací servis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Velmi potěšitelné a zároveň i základem pro budoucí 
potenciál je, že Frankenguss po těžké době a obnovení 
v roce 2009 položil strhující nový začátek. Po původních 
75 mil. obratu a ca. 400 zaměstnancích je nyní u 105 mil. 
a 518 zaměstnanců.                               Na

SAC | RAW | GAW

GAW získává čestné  
uznání  IHK Magdeburg

Za jejich úspěšnou činnost v podniku GAW a u příležitosti 
15-letého firemního výročí získali jednatelé Jürgen Schlote, 
Carsten Schulz a Rainer Gillmann čestné uznání od 
Průmyslové a obchodní komory Magdeburg (zkratka IHK). 
IHK vyslovila vedení podniku svoji chválu a uznání 
za práci uplynulých let prostřednictvím písemného 
osvědčení.                   Rainer Gillmann/Fi

Polovina formy na válečky, pevná strana

Polovina formy na válečky, pohyblivá strana
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NOVINKY Z ODBYTU

Představujeme naše nové projekty.

Getriebe- und 
Antriebstechnik 
Wernigerode GmbH 
Continental Automotive GmbH
Pro náš podnik ve Wernigerode jsme získali novou 
zakázku od Continental Automotive GmbH. Jedná se 
o další dieslové pumpy. Start produkce je naplánován 
na začátek roku 2012. 
 
Díly budou vyváženy do montážního závodu pro 
dieslové pumpy Continental Trutnov v České republice. 
               Michael Kern/Fi

Schlote 
Brandenburg 
GmbH 
Audi AG
Podniku v Brandenburgu byla vybrána zakázka od Audi 
pro nastupující generaci stávajících převodovek.  
 
Tyto převodovky jsou montovány v celém koncernu 
do více variant modelů.          Michael Kern/Fi

Schlote 
GmbH & Co. KG 
Harsum
ICSI Charging Systems Int. 
Podniku ze skupiny Schlote v Harsumu byla přidělena 
zakázka na zpracování dalšího Turboladeru Gehäuse 
pro novou generaci Volkswagen MQB motorů.

Zadavatel zakázky, ICSI Charging Systems International, 
je německo- japonský Joint Venture akciové společnosti 
Daimler a IHI skupiny. IHI vyvíjí , produkuje a prodává 
Turbolader do evropského automobilového průmyslu. 

Turbolader získávají stále větší význam v automobilovém 
průmyslu, protože významně redukují spotřebu benzínu 
a dieselu ve vozidlech, snižují emise motorů a celkově 
zvyšují efektivitu.                                  Michael Kern/Fi

Schlote 
Automotive 
Czech s.r.o
G.A. Röders GmbH & Co. KG 
Od firmy G.A. Röders GmbH & Co. KG jsme dostali 
zakázku pro nástupce aktuálního Opel Schaltdoms.                               
              Michael Kern/Fi

Užitečné znalosti Velmi užitečné znalosti

Zvuk může být od 200 decibelů smrtelný, protože 
nám lidem by mohl prasknout důležitý plicní sklípek.

Ne vždy platí, čím vyšší hlučnost tím větší výkon stroje. 
Toto platí také pro tlakové pistole používané v našem 
podniku. Používání hluk tlumících pistolí vede nejen 
k optimálnímu rozptylu vzduchu a šetření energie, ale 
také snižuje hlučnost a chrání naše uši. 
    Michael Gembus/Fi



15SCHLOTE 360 

Kroužení chodidlem

• Posadit se vzpříma na psací stůl 
• Paže držet v pravém úhlu  
  (dlaně směřují dopředu) 
• Nohy visí volně dolů 
• Kroužit chodidly: obě vpravo, 
   obě vlevo, obě proti sobě

Pata a špička

• Zatnout sedací svaly 
• Uchopit okraj kancelářské židle 
• Střídavě stát na patách 
   a na špičkách chodidel. 
 
Zde se posilují lýtkové a holenní svaly 
a intenzivně se prokrvují.
Nevzniká tak vůbec pocit těžkých 
nohou a chodidel.

Zdravá chodidla  
a uvolněné nohy 
Aktivně a zdravě 
na pracovišti
Nic není v našem životě tak zatěžováno jako chodidla 
a nohy. Když je člověk ještě mladý, nepociťuje večer, 
jakou těžkou práci nohy přes den odvádějí. Právě 
dlouhé postávání nebo sezení, málo pohybu, málo 
sportu a také  nevyvážené stravování vedou často 
k problémům s chodidly a nohami. Abychom šli tomuto 
problému naproti, sestavili jsme pro Vás pár cvičení, 
která Vaše chodidla a nohy udrží přes den v dobré 
fyzické kondici.                  Fi

TIPY PRO PŘESTÁVKY NA PRACOVIŠTI

Ruce pryč

• Pokrčit levou nohu 
• Pravou nohu postavit 
   napnutou dopředu 
• Zadeček tlačit dolů 
• Záda držet zpříma 
• Váha je na zadní noze 
• Zvednout natažené paže  
   dopředu a tlačit proti 
   imaginární zdi 
• Pohled směřuje vpřed  
 
Tímto cvičením se posilují stehna, 
břicho a záda.

Kdo je Heike Drechsler?
„Světová sportovkyně století v lehké atletice“1 se ohlíží 
na úspěšnou a bouřlivou kariéru: dvakrát olympijské 
zlato, čtyři tituly mistryně světa, desetinásobná mistryně 
Evropy, 16 světových rekordů.  

Svůj první mezinárodní úspěch slavila bývalá německá 
atletka již v r. 1983 v Helsinkách, kde vyhrála poprvé 
mistrovství světa ve skoku do dálky. V 18 letech se tím 
stala dodneška nejmladší nositelkou titulu v dálce. 
V této disciplíně pokračovaly její úspěchy: v letech 1986- 
1998 získala při každém mistrovství Evropy v lehké atle-
tice zlatou medaili, v r. 1993 vyhrála titul na mistrovství 
světa ve Stuttgartu a stala se dvakrát olympijskou 
vítězkou (1992 a 2000). 

Vedle skoku do dálky se může dnes ohlédnout také 
za početnými úspěchy na olympijských hrách, mist-

rovstvích světa a Evropy ve sprintu jakož i v sedmiboji. 
Navíc získala tato výjimečná sportovkyně mimo tato 
období další tituly: stala se v r. 1986 v NDR sportovkyní 
roku, o rok později následoval titul světová sportovkyně 
roku. V roce 2000 byla zvolena nositelkou stříbrného 
vavřínového listu2 a americkým časopisem „Track and 
Field“ sportovkyní století. K tomu může Heike Drechsler 
zavzpomínat na dvojnásobné udělení ceny Bambi (1998 a 
2000) jakož na medaili za zásluhy země Baden-Württemberg. 

Heike Drechsler je dnes na cestách jako reprezentantka 
pro sport, pohyb a výživu a pracuje u společnosti Barmer 
GEK v oblasti podnikového managementu zdraví.  
 
Kdo chce vědět více o této výjimečné sportovkyni, 
může se kdykoliv podívat na její internetové stránky  
www.heike-drechsler.de.

Vyobrazení: Heike Drechsler
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Časopis pro zaměstnance SCHLOTE SKUPINY

IMPRESSUM

A tohle Vás očekává v příštím vydání:
HARSUMSKÝ ÚSEK LOGISTIKY 

Harsumský úsek logistiky se stěhuje na nové stanoviště do přístavu v Hildesheimu.  

SCHLOTE SAAR GMBH 
Nové stanoviště se představuje 
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