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Vážené dámy a pánové, milé spolupracovnice a milí 
spolupracovníci, je hezké, že jste tady!
Dnes držíte v rukou s novým vydáním Vašeho 
zaměstnaneckého časopisu hned dvě zvláštnosti! 
První zvláštnost jste jistě už odhalili: náš nový lay-
out. Druhou je: trvalost. 360 STUPŇŮ – magazín od 
zaměstnanců pro zaměstnance.  

Časopis, který se narodil z rozumu. Za prvé z rozu-
mu chtít se a taky muset se navzájem informo-
vat. Za další také z rozumu, že se čas od času 
musí případně něco změnit, aby došlo ke 
zlepšení. Také my se chceme neustále zlepšovat, 
takže jsme naším novým layoutem získali ještě 
lepší rozvržení sešitu. Můžeme do článků přidat 
ještě více obsahu, jsme flexibilnější v uspořádání 
stránek a tím pro Vás ještě čitelnější. Pro layout i 
tisk jsme zvolili nového, flexibilnějšího a cenově 
výhodnějšího dodavatele, který nás při tom pod-
poruje. Nejen s ohledem na flexibilitu jsme se 

vylepšili. Díky klimaneutrálnímu tisku můžeme 
neutralizovat emise z celkové tiskové výroby 
prostřednictvím nákupu CO2-certifikátů a tím  
podporovat v celém světě projekty přátelské ke 
klimatu. A to za jen 0,05 EUR za vytištěný časopis. 
Je to malá investice do ekologicky prospěšné 
budoucnosti. Nyní máme všechno z jedné ruky! 
A jak Váš 360 STUPŇŮ vzniká, to pro Vás podrobně 
zdokumentujeme v příštím vydání.

I v tomto vydání jsme opět pátrali po množství 
napínavých témat. Sledujeme téma motivace a 
kvalita, ukážeme Vám, jak se dá zabránit 
vnitřnímu vyhoření a jaký užitek a nebezpečí  
se skrývá v sociálních sítích.

A nyní hodně zábavy při šmejdění v našem  
„novém“ 360 STUPŇŮ 
 Ina Trümper 

PS: Samozřejmě bude 360 STUPŇŮ vycházet 
nadále čtvrtletně a stejně tak se vždy bude-
me těšit na Vaše podněty, chválu a kritiku, 
příspěvky a články na adrese redaktion@
schlote.com.

EDITORIAl

Krásný start do léta  
Vám přeje celá redakce  
360 STUPŇŮ!
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Schlote Se ZÚČAStNIlo fIremNího 
běhu b2ruN v hANNoveru! 

7. června 2012 odstartoval v Hannoveru čtvrtý běh firem 
b2Run . V tomto roce se této výzvě postavilo přes 20 kolegyní 
a kolegů. Mnozí se již dříve potkávali každý týden a běhali spo-
lu, aby nastoupili na start špičkově připraveni. A to se vyplati-
lo! Nejen, že SCHlOTE tým podal vynikající výkon, ale hodně 
kolegů se dostavilo i k běžecké trati povzbudit sportovce. A je 
zase o čem psát.

firemní běh obnášel trasu dlouhou 6 kilometrů kolem jezera 
Maschsee s cílem na stadionu fotbalového klubu Hannover 96 
AWD-Arena. Těšte se i Vy na zprávy a fotografie v příštím vydá ní 
tohoto časopisu! Tiel Sellmann

ObSAHINfORMACE V KOSTCE

360 StuPŇŮ Soutěž v hledáNí –  
S TAJENKOU „KVAlITA“ KE šTěSTÍ!

blahopřejeme panu Julianu Dullienovi z oddělení technické 
údržby našeho závodu v Harsumu k výhře v soutěži v hledání  
z minulého vydání tohoto časopisu. Ten správně poskládal 
ukrytá, modře označená písmena do tajenky „kvalita“ a může 
se nyní těšit z hliníkového SCHlOTE–otvíráku na láhve. 

Také v tomto vydání to znovu znamená: nová šance – nové 
štěstí! Poskládejte správně skrytá modrá písmena, pošlete nám 
tajenku e-mailem do 24. srpna 2012 na adresu redaktion@
schlote.com a vyhrajte lED kapesní svítilnu.
 Hodně úspěchů! 
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Jak přesně můžeme definovat kva-
litu? Zcela jednoduše. Kvalita je to, 
co chce zákazník – je to naplnění 
jeho očekávání. Kvalita je proces, na  
jehož zdokonalování působí všichni 
zaměstnanci.

A CO Má KVAlITA SPOlEČNÉHO  
S MOTIVACÍ ZAMěSTNANCŮ?  
VElMI MNOHO!

Motivace vzniká z nadšení zaměstnance 
pro svoji činnost. Každý zaměstnanec au-
tomaticky podává špičkový výkon, když 
v podniku pracuje s potěšením. Také po-
kud je mu známo, že je součástí firmy a že 
je jeho práce oceňována. Zaměstnanci 
potřebují perspektivu – je jedno, zda 
perspektivu jistého pracovního místa, 
finančního polepšení nebo možnosti ka-
riérního růstu. Nejde o to se zaměstnanci 
vždy zavděčit. Jde spíše o to, aby člověk 
dělal to správné. Dobrý vedoucí pra-
covník zajišťuje sounáležitost, umí na-
slouchat a je zkrátka „ČlOVěK“.

CO TEDy MŮžEME UDělAT PRO 
UDRžENÍ MOTIVACE NAšICH 
ZAMěSTNANCŮ A TÍM TRVAlE 
ZlEPšOVAT KVAlITU?

Člověk by měl vycházet z toho,
že každý nový zaměstnanec je
motivovaný. Dovednost každého
dobrého vedoucího pracovníka
je v tom, aby tuto motivaci
dlouhodobě udržel. 

 
To se samozřejmě snadno řekne, ale  
v běžném pracovním dni je to  
opravdová výzva. Motivovat může 
jen ten, kdo je sám motivován. A 
právě tady nacházíme časté ohnis-
ko problému. Mnoho nadřízených 
je přepracovaných, stresovaných 
a pod tlakem. Důsledek: pracovní  
klima trpí a motivace je v háji. Cílem 
je, aby z toho háje našla cestu ven – 
nebo ještě lépe, aby se tam vůbec 
nedostala. Dostáváme se tedy zpět  
k původní otázce: co mohu udělat 

pro motivaci zaměstnanců? Měli 
bychom si každý den připomínat 
naši energičnost a pozitivní postoj 
k životu. Například děti se smějí až  
400 krát za den, dospělí oproti tomu 
jen asi 15 krát. Člověk je schopný  
povzbudit jedině tehdy, pokud se sám 
umí zasmát – i třeba dokonce sobě sa-
mému.

Kolektivní duch nevzniká bezpod-
mínečně jen díky společnému výletu. 
Vzniká tehdy, pokud jsou uspokojeny 
základní potřeby. To neznamená vždy, 
že zaměstnance utišíme zvýšením pla-
tu. Motivace pracovníků následkem 
přidání peněz sice krátkodobě funguje 
velmi dobře, nevydrží ale moc dlouho. 
Zaměstnancům musí být spíše ukázá-
no, že jsou potřební. Když si pracovník 
všimne, že se dá na jeho mínění a  
že jeho znalosti se aktivně využívají, 
posílí to na jedné straně jeho vnímání 
vlastní hodnoty a na straně druhé vztah 
k podniku.

TITUlNÍ TÉMA

„Člověk miluje to, o co se snaží, a snaží se o to, co miluje.“  (Erich Fromm) 

Jak dosáhnout kvality po mocí motivace.
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CO MŮžEME TEDy UDělAT? 
NADřÍZENÝ MUSÍ SlOUžIT JAKO 
VZOR.

Pokud si vezmeme do ruky návod 
na ideál vedoucího pracovníka a 
 nebudeme ho jen číst, ale ztotožníme 
se s ním – ano, budeme ho žít – dojde 
k velkému pokroku. Příjemné pracovní 
klima a malá pochvala na správném 
místě mohou způsobit zázrak. Dobrý  
výkon chvalte hned a individuálně,  
nikdy v týmu. Něco takového by mo-
hlo být dotyčnému trapné a pro zbytek  
kolektivu spíše demotivující. Pracovní 
vztah mezi nadřízeným a zaměstnan-
cem by neměl být založen na dohledu  
a kontrole, nýbrž na spolupráci.  
Pokud se vyskytne chyba, není  
důležité, aby se hledal viník. Spíše by  
se měla zjistit příčina závady a ta 
by měla být následně odstraněna. 
Velmi pomůže, když se každý prob-
lém a každá nedokonalost posuzuje 
z pohledu zákazníka. Co ten by na 

to říkal? Položte si otázku: Jak bych  
se zachoval já, kdybych obdržel zá-
vadný výrobek nebo neuspokojivou 
službu?

Musíme si uvědomit, že naše práce  
má rozhodující vliv na kvalitu celého 
podniku.

Každý je zodpovědný za kvalitu
své práce a drží tím ve svých 
rukou důležitý příspěvek 
k úspěchu firmy. 

Naši zákazníci si přejí dokonalost nebo 
přesněji: předpokládají ji. A mají na 
to právo. Když my osobně nakupuje-
me zboží nebo objednáváme služby, 
požadujeme rovněž vysokou kva-
litu. Měli bychom proto všichni do-
jít ke stejnému závěru: Jen podnik 
na kvalitativně vysoké úrovni může 
být dlouhodobě úspěšný a tím také 
dlouhodobě zajišťovat naše pracovní 
místa.  Ru

Prozkoumejte své 
vědomosti: 

✔ Mám co dočinění s kvali-
tou?

✔ Jsem obeznámen  
s důležitostí kvality?

✔ Mohu kvalitu ovlivnit?

✔ Jsem dobrým vzorem?

✔ Jednám se všemi tak, jak 
bych chtěl, aby bylo jed-
náno se mnou?

Odpověděli jste na 
všechny otázky „ano“? 
Výborně!

Ne? Tak se na to  
podívejte z pohledu 
zákazníka.

Nezapomeňte . . .

❚ Každý je zodpovědný za 
kvalitu své práce.

❚ Všechny pozice mají vliv na 
kvalitu.

❚ Nezbytné jsou jisté a stabilní 
procesy.

❚ Předcházet je lepší než 
spravovat.

❚ Náklady za chyby pouka-
zují na vysoký hospodářský 
potenciál.

❚ Zaměstnanci musí být 
adekvátně informováni, 
školeni a motivování.

❚ Se zaměstnanci musí 
být zacházeno jako se 
svéprávnými občany.

❚ Nadřízení musí působit jako 
vzor.

„Člověk miluje to, o co se snaží, a snaží se o to, co miluje.“  (Erich Fromm) 

Jak dosáhnout kvality po mocí motivace.
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Protože je tato forma  
komunikace přístupná  
kdykoliv a prostřednictvím  
Smartfonu kdekoliv, používá  
mnoho, především mladých  
lidí sociální sítě.

SCHlOTE AKTUálNě

facebook, Twitter, Xing a spol. jsou  
v dnešní době hodně propírány.  
Mnoho, především mladých lidí sází na 
tuto formu komunikace přes sociální 
sítě, které jsou přístupné kdykoliv a 
prostřednictvím Smartfonu kdekoliv. 
Avšak nejen v osobním životě hrají  
tyto online-portály stále větší roli, také 
při hledání zaměstnání a vzdělávání je 
používá již hodně žadatelů. 

Kromě toho německé podniky uznáva-
jí, že se jim s používáním těchto so-
ciálních sítí nabízejí rozličné možnosti 
pro obchodní účely. Prostě se nastavily 
na rostoucí význam portálů tak, že je 
nasazují např. pro reklamní účely  
nebo využívají při hledání zaměstnanců. 
Tak zveřejňují známé podniky na face-
booku svůj firemní portrét, spojují jej  
s internetovými stránkami a předávají 
nejrůznější informace uživatelům. 

Jak stoupá využívání facebooku a  
ostatních sítí v osobním i obchodním 
prostředí, narůstají také obavy z této 
speciální formy komunikace. Pokud 
jsou to z pohledu osobních uživatelů 
rozšiřování a zveřejňování osobních  
informací a fotografií, cítí se firmy 

ohrožené především tématem ochra-
ny dat a prozrazení podnikových ta-
jemství. 

„Také my jsme zjistili, že internet a zde 
hlavně sociální sítě mohou být využity  
k výměně informací a novinek o pod-
nicích,“ sděluje Kai Aurin, vedoucí  
personálního managementu SKUPINy 
SCHlOTE. „Museli jsme v nedávné  
minulosti sbírat vlastní zkušenosti  
s těmito portály a zjistit, že na inter- 
netu byly zveřejněny firemní vnitřní 
záležitosti.“ Komunikace o datech 
vlastních firmě a informacích může – 
jak ukazuje tento případ – končit 
okamžitou výpovědí. Takové chování 
ze strany vedení podniku vůči 
zaměstnancům, kteří nedbají zacho-
vání mlčenlivosti, je naprosto 
opodstatněné. Potvrdily to již v minu-
losti pracovní soudy. 

„Také my budeme nuceni – pokud bu-
dou zjištěny nové případy – v podob-

ných případech vyvodit důsledky.“  
Kai Aurin se přimlouvá za citlivé 
používání sítí jako facebook, Twitter a 
pod. Z jeho pohledu je rozsah vlastního 
používání často těžko odhadnutelný. 
Vedle zveřejnění firemních údajů, které 
představují pro SKUPINU SCHlOTE  
jako podnik riziko, skrývá aktivní 
používání sítí nebezpečí také pro 
zaměstnance, neboť jsou často přes 
tyto portály provozovány nové, mo-
derní formy mobbingu. Jeden apel na 
zaměstnance leží Kai Aurinovi obzvlášť 
na srdci: „Přemýšlejte vždy o násled-
cích, které mohou nastat zveřejněním 
Vašich osobních údajů na facebooku 
a jiných sítích. Pokud máte otázky, je 
náš personální management připraven 
Vám kdykoliv pomoci.“ 
V současné době nepřichází používání 
sociálních sítí pro podnikovou skupinu  
v úvahu. Ani při hledání zaměstnanců 
nebyly tyto ještě aktivně zapojeny.  
Personální management je si zcela 
vědom této možnosti, avšak z důvodu 
popsaných rizik a se zřetelem na  
aktivní používání nutných personálních 
zdrojů budeme nejprve pouze sledo-
vat vývoj.  
 Kai Aurin/Fr

„To se mi líbí“ . . . nelíbí!! 
Podnik Schlote a jeho postoj k sociálním sítím 
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Vysokotlaké vstřikovací pumpy pro 
naftové motory  
V posledním vydání jsme blíže popsali 
funkci turbodmychadla, které stlačuje 
a přivádí k motoru vzduchovou směs, 
nutnou pro spalování. Optimálnější 
spalování vyžaduje vedle vzducho-
vé směsi samozřejmě také pohonnou 
hmotu, jejíž přívod může probíhat 
přes různé vstřikovací systémy. V tom-
to vydání blíže popíšeme funkčnost 
vysokotlakého čerpadla naftových 
motorů.

Naftové motory mají využití od 
nejrůznějších užitkových vozidel až 
k lodím a lokomotivám. Z důvodu 
různých požadavků byly vyvinu-
ty různé naftové vstřikovací systé-
my, které jsou nastavené na dané 
požadavky. V popředí vývoje přitom 
stojí snižování zplodin spalování, 
zvýšení specifického výkonu a nižší 
emise CO2 .

Vstřikovací systémy se rozlišují na 
konvenční a moderní vysoko-
tlaké techniky. U vysokotlakých 
vstřikovacích čerpadel jde o systé-
my jako např. PDE – pumpa – trys-
ka – jednotka, které mohou vytvořit 
vstřikovací tlak 2000 barů (říká se jim 
také tlakem řízený vstřikovací sys-
tém) nebo také Common-Rall-systém 
(CRS), který se používá častěji. CRS 
je známý oddělenou výrobou tla-
ku a vstřikování. Narozdíl od jiných 
vstřikovacích systémů je vstřikovací 
tlak připraven trvale a nevytváří se 
teprve při procesu vstřikování. To  

má výhodu, že i při nízkých otáčkách 
je možné optimální vstřikování pod 
vysokým tlakem. 

fUNKČNOST VySOKOTlAKÉHO 
ČERPADlA 

 
Palivo nasáté palivovým čerpadlem 
je dopravováno tlakem cca 2 bary  
k vysokotlakému čerpadlu. Čerpadlo, 
které je poháněno např. řetězem 

nebo ozubeným řetězem, má zde 
za úkol dosáhnout potřebného 
vstřikovacího tlaku paliva až 1600 
barů. Čím vyšší je tlak, tím menší jsou 
kapičky paliva  a tím lepší tvorba směsi 
pro spalování s nízkou úrovní škodlivin. 
Výroba tlaku probíhá přes excentr, 
který rozhýbe píst, který se nachází 
v čerpadle o 180° (u dvou pístových 
čerpadel) příp. 120° (u tří pístových 
čerpadel). Přitom excentr tlačí píst 
nahoru, přičemž se zavře vpouštěcí 
ventil v těsnícím prostoru. Jakmile je 
dosaženo tlaku v zásobníku, otevře se 
vypouštěcí ventil a stlačené palivo se 
přepraví do zásobníku. Proces je pak 
uzavřený, když píst čerpadla dosáh-
ne horního mrtvého bodu. Poté se 
sníží tlak, vypouštěcí ventil se uzavře 
a vpouštěcí ventil se otevírá pro další 
utěsnění. 

Aktuálně vyrábíme v podnicích  
GAW a Schlote Saar GmbH přes 
800.000 vstřikovacích čerpadel pro 
VW a Renault. Na základě dalších  
získaných zakázek se toto číslo  
v příštích letech zdvojnásobí. 
 Murat Cam

NOVINKy Z VÝVOJE A ODbyTU

Stavba vysokotlakého čerpadla 
Zdroj: Continental

Tělo naftového 
čerpadla – Diesel-
pumpengehäuse, 
vyrobené ve Schlote 
Saar GmbH

Utěsnění paliva ve vysokotlakém 
čerpadle 
Zdroj: http://www.vwclub.bg/ 
~dragocl/pdf/SSP/ssp442_d.pdf

těsnicí prostor   vpouštěcí ventil, uzavřený

těsnicí prostor vpouštěcí ventil, 
otevřený

palivo z ventilu pro 
dávkování paliva

pístk systému 
rail

vypouštěcí 
ventil, 
otevřený

píst

vypouštěcí 
ventil, uzavřený

excentr



360 STUPŇŮ/červen 20128

lUCIEN SCARPINO 
vedoucí mechanické výroby 2

Poslední měsíce byly pro vás 
obzvláště nejisté a divoké.  
Které věci hrály v této době pro  
vás důležitou roli?
Určitě byla poslední dlouho trvající  
insolvence velmi rázná. Nicméně jsem 
měl pocit, že se svými kolegy jsme  
jedna rodina, zvláštní pocit. Máme 
skvělý tým, který navzdory všem 
různým úkolům funguje velmi dobře. 
To nám pomohlo nejen k dosažení 
výroby vysokých počtů kusů, ale i  
k úspěšnému překonání dlouhého  
období úpadku.

Jak vypadají vaše představy  
o budoucnosti ve Schlote Saar?
Do budoucna si přeji, abychom ne-
ztratili ten pocit „rodiny“ a abychom si 
s kolegy z ostatních šesti závodů vybu-
dovali dobré vztahy.

 
VINCENZO bUffONE 
vedoucí plánování/řízení výroby
Nedávná insolvence přinesla s sebou 
do firmy mnoho změn. došlo také ke 
změnám ve vašem osobním pra-
covním prostředí? 
Minulá insolvence byla pro mě spoje-
na nejen s velkou nejistotou, ale ved-
la také, z důvodu odchodu kolegů,  
k rozšíření mých denních úkolů a pra-
covních povinností. Takže dnes se 
nestarám jen o vše kolem materiálové-
ho hospodářství, ale také o vyúčtování 
odpadů, faktury, zpracování návrhů a 
péči o systémové hospodářství zboží.

mnoho z vašich kolegů vyzdvihuje 
do popředí dobrou spolupráci a dob
rou náladu ve firmě a rozhodně by 
rádi toto prosadili ve Schlote Saar. Jak 
vypadají vaše zcela osobní přání do 
budoucna?
Po celé období byla pro mě obzvlášť 
důležitá soudržnost mezi kolegy a 
bezproblémová spolupráce ve všech 
různých oblastech. Velmi by mě těšilo, 
kdybychom i nadále v týmu dobře 
spolupracovali a jako kolegové byli 
jednotní v rozhodovacích procesech. 
Navíc doufám, že se také seznámím 
se strukturou a procesy na jiných 
pracovištích skupiny Schlote.

PATRICK DOUX
vedoucí přípravy výroby

RENÉ KIEffER 
Projektový management/zákaznický 
servis

Pracovní zátěž a pracovní nasazení 
kolegů v minulých měsících a letech 
byla obzvlášť velká. Jak jste prožívali 
a vnímali toto dlouhé období insol-
vence? 
Kieffer: Při zpětném hodnocení můžu 
říci, že jsme se v posledních třech 
letech pro podnik IWESA doslova 
vymačkali. Přes každodenní napětí 
a nejistotu, což pro nás období  
insolvence neustále znamenalo, jsme 
urputně pracovali až po hranice  
svých sil. Myslím si, že se často ne-
stává, aby podnik, který se dostal do 
insolvence, získal ještě zakázky, mohl  
vytížit výrobní stroje a získal úspěšně 
nové zakázky, ačkoliv vlastně musel 

k jejich zvládnutí do strojů dále in-
vestovat. 
Doux: Vedle pracovního nasazení 
našich vlastních lidí nám pomohli 
především zákazníci, že nám i  
přes vzniklou špatnou situaci dále 
důvěřovali a přes rizika s námi uzavřeli 
nové zakázky. To nás při naší práci  
velmi povzbudilo a obzvlášť motivo-
valo.

oba dva již mnoho let pracujete  
ve firmě a můžete se tak ohlédnout 
na mnohé události, nálady a etapy 
vývoje firmy. S těmito bohatými 
zkušenostmi z minulosti – jaké jsou 
vaše přání a představy do budoucna 
o pracovišti Saarbrücken uvnitř 
skupiny Schlote?
Doux: V minulosti jsme prožívali in-
tenzivní výměny ve všech oblastech 
podniku. Rozhodování probíhaly zde 
v týmu. Myslím si ale, že je potřeba 
pracovat ruku v ruce nejen na vlast-
ním pracovišti, ale i společně s dalšími 
pracovišti skupiny Schlote, postupovat 
tak kupředu a dosáhnout tím snadněji 
zvolených cílů. Takže si hlavně přeji 
více se setkávat s kolegy z různých 
pracovišť.
Kieffer: Jako část skupiny Schlo-
te máme na trhu vybudované své  
jméno. Je to dobrý pocit pro 
každodenní práci. Jako zaměstnanec, 
jehož podnik je součástí společnosti 
skupiny Schlote, si přeji, aby naše 
úspěchy z posledních let si získaly  
uznání a s našimi zkušenostmi jsme  
tak mohli přispět k úspěchu celé  
skupiny Schlote. Tr/Fi

lIDÉ VE SCHlOTE SAAR 

Zkušenosti, přání a cíle

Patrick Doux (vlevo) a René KiefferLucien Scarpino Vincenzo Buffone 
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Tlak na výkon, konflikty v soukromém  
a pracovním prostředí, přetěžování, 
časová tíseň, konkurence, finanční  
problémy – to jsou věci, které mnozí  
lidé jmenují jako příčiny stresu. Ano, 
každý člověk prožívá stres různě a 
pociťuje stres jiným, zcela osobním 
způsobem. Přitom hraje u každého vel-
kou roli psychický pocit, schopnost a 
připravenost k výkonu a vnímání vlastní 
hodnoty. 
 

VyHOřENÍ – POSTIHUJE VÍCE 
lIDÍ NEž SI MySlÍME!

Člověk sám si dnes klade stále více a 
vyšší požadavky na svou osobu. To 
může dříve nebo později vést k to- 
mu, že se cítí ubitý a vyčerpaný.  
Tento tak zvaný „burn-Out“ není  
žádný nový fenomén, patří v dnešní 
spol ečnosti již k velmi často se vyskytu-
jícím nemocem. Permanentní stres 
nesmírně škodí lidskému organismu, 
negativně se odráží na těle a duši.  
Ale jak si poradit s hrozícím nebo již exis-
tujícím vyhořením, jak znovu najít vnitřní 
rovnováhu a jít životem šťastně a 
spokojeně?

VlASTNÍ POTřEby A PřáNÍ 
PATřÍ DO POPřEDÍ!

Tady existuje mnoho tipů a doporučení. 
Pokud je shrneme dohromady, je 
zřejmé, že musíme nejdříve striktně na-
plánovat nejrůznější oblasti, které hrají 
roli při zvládání stresu. Neboť jen když 
máme jasnou představu o tom, co má 

pro nás význam osobně, v rodině a  
v zaměstnání a tyto definované 
potřeby potom i striktně prosazujeme a 
dodržujeme, můžeme kráčet životem 
opět s energií a radostí. 

DObÍT bATERKy POHybEM, 
SPáNKEM A VHODNOU 
VÝžIVOU

Kromě této jasné definice vlastních 
osobních potřeb je významným fakto-
rem k zabránění stresu tělesné  zdraví. 
Tady existují nejrůznější cesty, jak dát 
stav vlastního zdraví do pořádku. Pro 
mnohé dotčené je tak kouzelným slo-
vem pohyb, protože ten podporuje 
přívod kyslíku a pozitivně působí na lát-
kovou výměnu. Naproti tomu pro jiné je 
důležitým faktorem spánek. Hodně 
pacientů „burn-Out“ má příliš málo 
spánku, nemůže dostatečně zpraco-
vat zážitky a posílit se spánkem na další 
příchozí věci. během spánku se mají 
dobít vlastní „baterky“ a natankovat 
energie. Vedle faktorů jako pohyb a 
spánek hraje velkou roli vhodná výživa. 
Především pravidelná strava na-
pomáhá tomu, že se člověk stává 
odolnější ke stresovým situacím. 

Abychom se sami úspěšně postavili 
hrozícímu syndromu vyhoření, měli by-
chom si vzít k srdci následující moto: 
Poznám-li moje vlastní osobní potřeby 
a postavím-li je do centra mého jed-
nání, půjdu tak denním životem 
šťastně, vyrovnaně a fit.   
 Tr/Fi

Syndrom vyhoření  
(Burn-Out) není nic  

nového – dříve se  
nazýval neurastenie  

nebo také „NewYorkitis“. 

a pracovním prostředí, přetěžování, 
pro nás význam osobně, v rodině a 
v zaměstnání a tyto definované 

Tlak na výkon, konflikty v soukromém pro nás význam osobně, v rodině a 

Vyhoření a možné cesty zabránění stresu

Boj o vnitřní rovnováhu.

Kromě této jasné definice vlastních 
osobních potřeb je významným fakto-

zdraví. 
Tady existují nejrůznější cesty, jak dát 
stav vlastního zdraví do pořádku. Pro 
mnohé dotčené je tak kouzelným slo-
vem pohyb, protože ten podporuje 
přívod kyslíku a pozitivně působí na lát-
kovou výměnu. Naproti tomu pro jiné je 
důležitým faktorem spánek. Hodně 

urn-Out“ má příliš málo 
spánku, nemůže dostatečně zpraco-
vat zážitky a posílit se spánkem na další 

ěhem spánku se mají 
dobít vlastní „baterky“ a natankovat 
energie. Vedle faktorů jako pohyb a 
spánek hraje velkou roli vhodná výživa. 
Především pravidelná strava na-
pomáhá tomu, že se člověk stává 
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VÝHlEDy PRO 2012 

Regina Seibel v práci svého otce  
Alexandra Seibela

Geraldine Grondkowski  
a její otec Stefan Grondkowski

Dívky a chlapci by měli poznat typicky ženské a  
typicky mužské povolání! Nebo ne? 
Již dlouho tomu tak není. Rozhlédneme- 
li se dnes kolem sebe, je stále více  
mužů kadeřníků nebo vychovatelů  
v mateřských školách, ale stejně tak na-
jdeme strojní inženýrky, automechaničky 
a další. Proto byl zaveden „Den bu-
doucnosti“ (= obdoba českého „Dne 

otevřených dveří“): možnost nahléd-
nout do profesí typických pro opačné 
pohlaví, přehodnotit své 
představy o vlastní volbě 
povolání nebo se zde jen  
nechat inspirovat. letos 
se „Den budoucnosti“ 
uskutečnil 26. dubna 
2012, kdy děti a mládež 
mohly navštívit vysoké 
školy, univerzity, instituce 
a společnosti, kde se setkaly s odborníky 
a poznaly profese, které doposud ne-
braly v úvahu. žáci a žákyně mohli také 
ve firmě Schlote GmbH & Co. KG na 
„Den budoucnosti“ navštívit například 
své rodinné příslušníky a známé na jejich 
pracovištích a seznámit se s jejich prací 
a získat nové názory na typicky ženské a 
typicky mužské profese a vybrat povo-
lání, které by jim nejlépe vyhovovalo. 
Některých z nich jsme se zeptali na jejich 
názor...

12-letá Geraldine Grondkowski byla již 
podruhé na „Dnu budoucnosti“. „Vy-
brané povolání ještě nemám, tak jsem 
využila této příležitosti a přišla se podívat 
na práci svého otce, který je ve Schlote 
zaměstnán ve výrobní skupině č. 1 a 
mohla jsem mu nahlížet přes rameno na 

jeho práci. Můj otec je 
mimo jiné zodpovědný 
za stroj K5, který opra-
covává ve velkých 
množstvích „Kurbel-
wellenlager deckel“ (je 
to výrobní díl, který se 
pak instaluje do mo-
toru),“ říká žákyně 

základní školy Hohen hameln. „Zvláště 
napínavé pro mě bylo, když došlo  

k poruše stroje a můj otec musel zařízení 
dle pokynů nastavit do výchozí polohy a 
cílové pozice a opět uvést do provozu. 
Také jsem ho mohla doprovázet při jeho 
další činnosti jako např. zápis do 
směnové knihy a aktualizovat údaje na 
informační tabuli ve výrobě. byl to pro 
mě vzrušující den!“

leon Hußmann, student třídy 5.b školy 
Molitoris z Harsumu, také doprovázel 
svého otce, Jürgena Hußmanna, při 

jeho denní činnosti kvalitáře. „Je zajíma-
vé vidět na vlastní oči, jak můj otec kon-
troluje na výrobních dílech možné zdro-
je chyb, jako jsou praskliny, rzi nebo póry 
a v případě reklamace řeší tyto chyby 
buď interně nebo se zákazníky,“ řekl 10-
letý nadšenec pro auta. Kromě obsáhlé 
prohlídky mechanické výroby se mohl 
leon Hußmann také podívat do měřicí 
místnosti na sériové díly a seznámit se s 
rozsáhlým obsahem měřícího protokolu. 
Jeho závěr: „V budoucnu bych určitě 
rád pracoval s automobily. Nejlépe, 
něco jako táta, na počítači.“

„Pořád nemám konkrétní výběr svého 
povolání, ale to by se mohlo dnes 
změnit,“ říká 14-letá Regina Seibel. Také 

ona se mohla dívat přes rameno je-
jího otce Alexandra Seibela na jeho 
práci. „Můj otec pracuje v oddělení 
přípravy výroby a je zodpovědný  
za přípravu měřicích a zkušebních 
plánů. Zde jsem dnes společně  
s ním procházela jednotlivé body 
zkušebního plánu a také jsem si 
mohla důkladně prohlédnout měřicí 

místnost.“ Zajímavý den pro studentku 
Scharnhorstké školy v Hildesheimu.

Všem žákům a žákyním se tento den ve 
firmě Schlote GmbH & Co. KG vyplatil. 
Určitě si s sebou odnesli kromě spousty 
nových dojmů, také zajímavé infor-
mace o práci a odpovědnosti svých 
rodičů. A možná se zde opravdu někteří 
inspirovali pro volbu svého budoucího 
povolání. 
 Tr

Leon Hußmann v práci s jeho otcem 
Jürgenem Hußmannem
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Jako volnočasový běžec běhám již  
10 let a v r. 2005 jsem si troufl na první 
půlmaratón, při kterém mi šlo „jen“  
o doběhnutí. Mezitím se stal tento zá-
vod každým rokem vrcholem v mém 
běžeckém životě. Pro mě mimořádným 
běžeckým rokem byl rok 2007, protože 
jsem běžel společně s mojí ženou New-
york-City-půlmaratón. Avšak nepřetržitě 
ve mně dozrávala myšlenka zaběhnout 
si jednou opravdový maratón...

Impulzem byl dárek k mým naro-
zeninám v březnu 2011: běžecké ho-
dinky s GPS. Tyto hodinky se zobra-
zením rychlosti a záznamem trasy mě 
nadchly. Vysoce motivovaný jsem se 
chtěl hned přihlásit k zářijovému ma-
ratónu v berlíně, ale zjistil jsem, že tento 
je již od února plně obsazený. Takže 
jsem začal hledat další atraktivní ma-
ratónské akce a našel jsem je v Ham-
burku. Po první euforii přišel úlek – už 
jen 7 týdnů na přípravu. Tréninkové 
plány, které jsem našel na internetu, 
trvaly přes 12 týdnů nebo ještě déle. 
Přesto – chtěl jsem to zkusit!

22. května 2011 jsem se po 650 natré-
novaných kilometrech postavil na start 
společně s 16.000 běžci. Startovali 
jsme v ulici Reeperbahn, potom se 
běželo přes Elb-Chaussee k přístavišti. 
Zde, kde se diváci na sebe obzvlášť 
těsně mačkali, jsem uviděl můj osobní 
fanklub: moji rodinu. běžel jsem dál 
přes most Kennedy-brücke k řece  
Außenalster a přes Ohlsdorf do fuhls-
büttelu. Všude byly hudební skupiny, 

bubeníci a zapálení diváci – pocit husí 
kůže. Někteří usedlíci podávali nápoje, 
banány nebo se starali při vysokých 
letních omamných vedrech o ochla-
zení pomocí zahradní hadice. Po ulici 
Alsterkrug-Chausse přišla v Eppendor-
fu obávaná hranice 35 kilometrů. Ale 
muž s kladivem na sebe nechal čekat 
ještě ke kilometru 38, k ulici Rothen-
baum-Chaussee. Odtud se zdálo, že 

se moje nové běžecké hodinky zasta-
vily. Teď, právě na pokraji svých sil, 
jsem uviděl po čtvrté v tomto závodě 
moji rodinu. Volajíc tvrdili, že to zvlád-
nu. Sotva uvěříte, jak můžou taková 
slova od známých tváří pomoci.  
Potom najednou ležela přede mnou – 
nejkrásnější část závodu: 500 metrů 
dlouhá cílová rovinka. Tisíce diváků 

nalevo a napravo cílové uličky  
křičely jména běžců a chrastěním a 
bubnováním rozpalovaly atmosféru.  
S myšlenkou, že to budu mít hned za 
sebou, jsem přidal ještě jednou plyn – 
aby to rychleji skončilo. V cíli jsem za-
stavil moje hodinky na 04:14:12   h.  
Úchvatný pocit – zvládl jsem to!

Jakmile se všechny puchýře zahojily, 
měl jsem pocit – „nebylo to vůbec  
tak hrozné“. Poté jsem si ale dal 
nejdříve delší přestávku. Tlak byl pryč, 
chuť taky. V září 2011 následoval po-
tom 10- kilometrový závod v Magde-
burgu a v říjnu 2011 magdeburský 
půlmaratón, který běhám pravidelně 
od r. 2005. Teď chci vylepšit svůj čas a 
přihlásil jsem se na maratón v berlíně 
dne 30. září 2012. V současné době 
pilně trénuji, abych jej zaběhl v čase 
pod 4 hodiny.

Avšak potěšení stojí pro mě vždycky  
v popředí! Maratónský běh je skvělý 
zážitek s velkými emocemi – více ale, 
pro mě jako volnočasového běžce, 
ne. Mým cílem je především udržet si 
zdraví, zvyšovat fyzickou kondici, jakož 
i možnost odbourat stres. Kromě toho 
prostě člověka baví moci se pohybo-
vat přírodou. Jak vím, pravidelně běhá 
i více kolegů z GAW a zúčastňují se 
závodů, jako například běhu Harz-
gebirgslauf. Snad jsem mohl mým 
článkem motivovat ještě další spolu-
pracovníky, aby se věnovali tomuto 
skvělému hobby.
 Frank-Karsten Graßhoff/Tr

10 let a v r. 2005 jsem si troufl na první kůže. Někteří usedlíci podávali nápoje, 
nalevo a napravo cílové uličky 
křičely jména běžců a chrastěním a 

Jako volnočasový běžec běhám již bubeníci a zapálení diváci – pocit husí nalevo a napravo cílové uličky 

Běhání je více než tvrdohlavě klást jednu nohu před druhou 

Můj první maratón

KONÍČKy KOlEGŮ

Frank-Karsten 
Graßhoff:
„Vidět moji 
rodinu mě hodně 
popohnalo.  
Jeli dopředu 
metrem a tak  
mě mohli šestkrát 
povzbudit. 
Dodání odvahy 
(skandování) 
uvolnilo novou 
energii a zvedlo 
náladu.“

„Vlevo na  
obrázku: můj syn 
a jeho přítelkyně, 
vpravo moje 
žena.“
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Vědecká práce a otázky uplatnění 
jdou v podnikovém kontextu často 
ruku v ruce. To se obzvlášť ukáže, když 
se vědecká práce koná v konkrétním 
pod nikovém prostředí a slouží ke 
zlepšení podnikových procesů a 
trendů. 

Právě tento cíl sledovala i moje dip-
lomová práce, kterou jsem vypraco-
val v závodě SCHlOTE brandenburg 
v rámci mého strojírenského studia se 
zaměřením na výrobní techniku na 
univerzitě v Magdeburgu. Úkoly mé 
práce spočívaly v rozvoji a odhalení 
cest a nástrojů, které povedou v pod-
niku ke zvýšení produktivity. To proběhlo 
v rámci projektu Getriebegehäuse 
1089.301.093 zákazníka Zf friedrichs-
hafen AG. Abych dosáhl stanovené-
ho cíle diplomové práce, vyvinul jsem 
nejdříve společně s výrobci nástrojů 
dva nové koncepty nástrojů, které  
v rámci výroby navyšují rychlost posu-
vu a tím zlepšují produktivitu výroby.  
V této souvislosti jsem analyzoval exis-
tující problémy při měření a přezkoušel 
jsem i situaci ve výrobě. 

Testy nových nástrojů ještě trva-
jí. Dosud se po dlouhém testování 
osvědčily obě nové varianty jednoho 
výrobce. Nadále budou pokračovat 
ještě zkoušky s ji ným výrobcem. 
Pokračujícím úkolem je dále pracovat 
na procesní způsobilosti a přesvědčit 

se, zda se dosud získané výsledky dají 
použít i na jiné díly.

Moje diplomová práce blízká praxi 
ukazuje, že se spolupráce univerzity  
v Magdeburgu s podnikem SCHlOTE 
vyplatila pro obě strany. Již delší dobu 
je mezi Jürgenem Schlote a Dr. Han-

sem-Jürgenem Pieperem, vědeckým 
pracovníkem na univerzitě v Magde-
burgu, úzký kontakt, který vedl na-
konec k této diplomové práci. Tak 
jsem já jako student vysoké školy  
dostal možnost vědecky pracovat  
v blízkosti praxe. Tato zkušenost mi  
jistě pomůže i při startu do profesního 
života. 

Jsem rád, že po ukončení jak mé  
diplomové práce, tak i mého studia 
mi podnik umožnil pracovat v závodě 
Schlote brandenburg GmbH & Co. KG 
a získávat tak nové poznatky. Ze sou-
kromých důvodů bylo pro mě velmi 
důležité najít podnik v oblasti berlín/
brandenburg, který se zajímá o moji 
práci a podporuje mě v ní. Na tomto 

místě bych chtěl ještě jednou 
obzvlášť poděkovat mým 
opatrovníkům v závodě, fran-
ku Radonsovi, Jörgu Müllerovi 
a Mathiasu Keitzlovi, kteří mi 
pomohli se všemi otázkami 
týkajícími se měřicí techniky 
a přípravy výroby.

Po ukončení mé diplomové 
práce se můžu dívat do bu-

doucnosti velmi pozitivně, 
protože mi SCHlOTE 
brandenburg prodloužilo 
moji diplomovou  smlouvu 

do poloviny roku a – co mě 
velmi těší – bylo mi ze stra-

ny pod niku nabídnuto k prvnímu 
červnu tohoto roku pracovní místo 
pracovníka přípravy výroby. Toto místo 
jsem samozřejmě rád přijal a těším se 
na práci v podniku. 
 Mario Lüders

NOVINKy ZE ZáVODŮ

Mario Lüders se  
zadní částí výrobku 
Getriebegehäuse 093

Diplomová práce zvyšuje produktivitu v závodě Brandenburg 

Partnerská spolupráce se vyplácí.
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Erowa upínací systém nulového bodu na stole stroje

Zvýšit produktivitu na všech úrovních  
ve výrobě je důležitý cíl. Na CNC stro-
jích je dodnes promarněna spousta 
drahého času přípravou a seřizováním. 
S upínacím systémem nulového bodu 
se obrobky připravují během doby, 
kdy stroj vyrábí. To výrazně zvyšuje ren-
tabilitu. Také Rathenow se rozhodl pro 
upínací systém nulového bodu od fir-
my Erowa.Další značnou výhodou je, 
že se zjednodušuje polohování obrob-

ku na stole stroje nebo ve svěráku. 
Jednou upnutý obrobek si zachová 
také po přestavění svůj nulový bod. 
Díky tomu získáme na flexibilitě. Obrob-
ky s dlouhým cyklem opracování se 
mohou například na konci směny dát 
na stroj, aby stroj dál pracoval v noci. 
Předtím přerušený obrobek s krátkou 
dobou opracování se může později 
rychle opět nastavit a dále se opraco-
vávat.

Systém umožňuje také 5-stranné  
opracování, kdy se upínací čepy 
našroubují přímo ve spodní části 
obrobku. Zbývajících pět stran obrob-
ku je pak volně dostupných pro 
obráběcí nástroj. Odpovídající pro-
gramy mohou běžet jeden za  
druhým. Také tím se zminimalizují 
přípravné kroky a zvýší se doba chodu 
stroje. 
 Na

Při konstrukci přípravků jsou kladeny stá-
le vyšší nároky týkající se bezpečnosti 
práce. Zde se klade velký zřetel na kon-
trolu dosednutí dílů, kontrolu upínací 
cesty a převzetí síly. Doposud jsme 
mohli vyhovět těmto požadavkům jen 
částečně. Nyní jsme nalezli technolo-
gii, která nám skýtá netušené možnosti: 
Energy Harvester. 

Energy Harvester jsou soběstačné zdroje 
energie, které přeměňují nejmenší fyzi-
kální veličiny jako rozdíly teploty, změny 
magnetického pole, vibrace nebo 
světlo v elektrickou energii a mohou 
být nasazeny namísto baterií. Typickými 
Energy Harvester jsou fotobuňky, senzory 
magnetického pole a termogenerátory, 
které generují nejmenší množství ener-
gie v rozsahu mili- a mikrowattů. Energy 
Harvester se dají použít pro napájení 
rádiových senzorů, které se nacházejí 

na vzdálených nebo těžce přístupných 
místech. 

S technologií Harvester jsme my, Schlo-
te formTec GmbH, převzali postavení 
předjezdce při používání rádiových 
senzorů. První senzory pro kontrolu do-
sednutí dílů jsme již mohli otestovat  

v závodě ve Wernigerode, v projektu 
Getriebe- a Kupplungsgehäuse DQ 500 
a přitom jsme u mnohých dílů zazna-
menali velké úspěchy. V druhém kroku 
budou odstraněny „dětské nemoci“, 
jako softwarové chyby, vysílací výkon a 
umístění antén a senzory budou zhruba 
1 měsíc intenzivně zkoušeny.  Dirk Reider

NOVINKy ZE ZáVODŮ

Zvýšit produktivitu na všech úrovních 
ve výrobě je důležitý cíl. Na CNC stro

ku na stole stroje nebo ve svěráku. 
Jednou upnutý obrobek si zachová 

Systém umožňuje také 5-stranné 
opracování, kdy se upínací čepy 

Zvýšit produktivitu na všech úrovních ku na stole stroje nebo ve svěráku. Systém umožňuje také 5-stranné 

Rathenow zavádí Erowa – upínací systém  
nulového bodu 

že se zjednodušuje polohování obrob- vávat.

Při konstrukci přípravků jsou kladeny stá
le vyšší nároky týkající se bezpečnosti 

na vzdálených nebo těžce přístupných 
místech. 

v závodě ve Wernigerode, v projektu 
Getriebe- a Kupplungsgehäuse DQ 500 

že se zjednodušuje polohování obrob vávat.

Při konstrukci přípravků jsou kladeny stá- na vzdálených nebo těžce přístupných v závodě ve Wernigerode, v projektu 

Rádiové senzory v upínacích přípravcích  
bez vnějšího napájení

Možnosti variací upínacího systému

Energy Harvesting 
výstavba systému

Energy Harvesting: výstavba systému

senzor

signál

management energie 
 
 akumulátor energie

trans-
formátor 
energie

energie  
prostředí

měrná 
veličina

mikro-
regulátor

vysílač

přijímač
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19. dubna letošního roku to konečně 
nastalo: Zaměstnanci GAW, kteří od za-
vedení podnikového managementu 
zdraví vícekrát, než bylo očekáváno, 
tzn. častěji než 6 krát měsíčně, trénovali 
ve studiu zdraví „bodyline“, se zúčastnili 
za „odměnu“ kurzu středomořského 
vaření. Hostitelem tohoto zvláštního 
zážitku byl Wolfgang Krümmel z lázní 
bad Sachsa, známý z pořadu televize 
ZDf „Küchenschlacht“. Ten přivítal naše 
kolegy v kuchyňském studiu lIVA ve 
Wernigerode. 

Na začátku kursu přiznali někteří 
zaměstnanci, že byli trošku skeptičtí a 
ptali se sami sebe, co je tam asi bude 
čekat. Jejich pochybnosti je hned po 
přivítání opustily, neboť kurz vypadal 
velmi nadějně.

Na obranu pana Wolfganga Krümme-
la musíme hned na začátku říci: byl  

to ten nejlepší kurz vaření, který  
kdy zaměstnanci absolvovali. Proč? 
Všichni se opravdu naučili hodně  
nového. Hostitel Wolfgang Krümmel  
se jim osobně velmi věnoval, menu 
bylo obzvláště chutné. Velmi dobrý  

dojem této akce byl znásoben  
dobrou organizací, kterou zajistila  
vysoká škola Kreisvolkshochschule  
Harz a pan Stein, personální referent 
GAW. 

Wolfgang Krümmel pořádá kurzy 
vaření, při kterých se snaží předat své 
rozsáhlé znalosti a zkušenosti tak, že je 
může jako kuchař amatér využít oprav-
du každý. A to provádí s vřelostí a 
srdečností, takže každý už v průběhu 
kurzu vaření v hlavě plánuje další 
návštěvu. 

Za vyzdvihnutí stojí malé tipy profesi-
onálního kuchaře, které ulehčí v ku-
chyni, perfektně využijí přísady a jídlu 
dodají ještě lepší chuť. Každý si mohl 
odnést i drobné rady na přípravu  
jídel. St/Fi

NOVINKy ZE ZáVODŮ

zleva doprava 
Kevin Friese, Jörg 
Buckenauer a 
Wolfgang  
Krümmel

zleva doprava 
Jörg Buckenauer, 

Wolfgang Krüm-
mel, Hans Meyer a 

Kevin Friese

Kurz zvláštního druhu: 

Vaření s Wolfgangem Krümmelem

Přivítání účastníků Mario Steinem:
zleva doprava Margret Lubner,  
Hans Meyer, Jörg Buckenauer, Kevin 
Friese, Andrea Paul a Rene Salewski
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NOVINKy ZE ZáVODŮ 

zleva doprava Kai Aurin,  
Jürgen Dietrich,  
Michael Gembus

Schlote dělá mistry

Moderní personální vývoj se 
osvědčuje! 
V příštích letech bude nedostatek kva-
lifikovaných odborných pracovních 
sil neustále stoupat. Vedení podniku a 
personální management si uvědomuje 
tuto problematiku. Z tohoto důvodu 
je soustavnost v personálním vývoji 
jednotlivých zaměstnanců nebo sku-
pin zaměstnanců nepochybně strate-
gickým cílem personálního vývoje naší 
podnikové skupiny. Proto se ve SKUPINě 
SCHlOTE bude v rámci ročního pláno-
vání personálního rozvoje dbát na další 
vzdělávání, která povedou k zakončení 
vyššího řádu, a firma bude toto podpo-
rovat. Současné nebo budoucí úkoly 

zaměstnance jsou základem pro strate-
gický personální vývoj k mistrovi, techni-
kovi nebo inženýrovi.

Aby tyto pracovníky firma připoutala 
k podniku a dále je adekvátně 
rozvíjela v jejich kvalifikaci a úkolech, 
podílí se SKUPINA SCHlOTE velkou 
měrou na nákladech, které vedou  
k dosažení závěrečné zkoušky, a nabízí 
absolventům dlouhodobou perspek-
tivu v podnikové skupině. V průběhu 
minulých let vyškolila SKUPINA SCHlOTE  
kolem 15 mistrů. V roce 2012 začne 
dalších sedm zaměstnanců navštěvovat 

školu pro mistry příp. techniky s cílem 
složit za tři roky závěrečnou zkoušku.  
V tom budou podporováni stejnou  
měrou naši pracovníci jak z obchod-
ních tak i z technických oddělení. 

SKUPINA SCHlOTE bude nadále 
umožňovat stále více absolventům 
bakalářského nebo magisterského stu-
dia zajistit si pomocí realizované praxe a 
diplomových prací vstup do SCHlOTE-
světa. Tímto způsobem získaní odborní 
a vedoucí pracovníci jsou další součástí 
cesty „Schlote dělá mistry“.
 Kai Aurin/Fi
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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 ze 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.



NA ZáVěR . . .

A toto Vás čeká v příštím vydání:

Od nápadu až k Vašim rukám 

Tak vzniká náš zaměstnanecký časopis
Tvrdý trénink se vyplatil 

SCHLOTE-tým na B2Run 2012

Jen hotově je opravdově – tímto motem můžeme 
výplatu mzdy spojit s dříve běžným výplatním 
sáčkem. Tímto způsobem byly mzdy vypláceny 
hotově až do 60. let. Výdej probíhal pomocí tak 
zvaných výplatních sáčků. Při tom se vkládaly peníze 
do sáčku z papíru nebo z juty. V sáčku nalezl 
zaměstnanec taky vyúčtování, tak aby si mohl  
peníze přepočítat a hned porovnat s výplatním  
lístkem. 

Protože byl tento způsob výplaty mzdy spojen s vyso-
kými personálními náklady, začalo mnoho podniků 
využívat od půlky 60. let možnost převádět mzdy na 
nově vznikající sporožirové účty. Tak vedl jednodušší 
bezhotovostní platební styk a mimo to i povinnost 
prokázat daňovou legálnost ke konci klasických  
výplatních sáčků.
 

. . . věděli jste?

Co byl vlastně  
výplatní sáček?
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