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Editorial

 

Vážené dámy a vážení pánové, milé spolupracovnice 
a milí spolupracovníci! 
Vzájemně komunikovat – tímto motem jsme Vám 
přesně před dvěma roky představili první vydání 
tohoto zaměstnaneckého časopisu. odstartova-
li jsme s cílem přinést Vám užitečný zdroj infor-
mací a rozmanitou burzu nápadů v rámci celé 
skupiny Schlote. Po osmi realizovaných vydáních 
můžeme říci: dosáhli jsme našeho cíle! Časopis 
„SCHlotE 360StUPŇŮ“ se stal důležitou součástí 
při výměně informací mezi všemi zaměstnanci a 
závody. 

redakční tým se stará s velkou angažovaností  
o plánování obsahu a realizaci každého vydání 
našeho zaměstnaneckého časopisu. Přispívají  
k tomu i nejrůznější příspěvky a nápady kolegů ze 
všech závodů a tak se dnes stal SCHlotE 
360StUPŇŮ živoucí a informační základnou ko-
munikace pro všechny pracovníky podnikové 
skupiny SCHlotE. Náš zaměstnanecký časopis se 
tak od vydání k vydání obsahově nadále vyvíjel. 
i graficky jsme – jak ukazuje od minulého vydání 

nový layout – vykročili na novou cestu. Je vidět, 
že SCHlotE 360StUPŇŮ je naplňován životem a 
velkou měrou přispívá k tomu, že v rámci všech 
závodů společně rosteme pořád dál. 

Na tomto místě bychom chtěli zvlášť poděkovat 
ině trümper. Paní trümper dala podnět ke vzniku 
časopisu a s vysokou angažovaností ho spolu-
rozvíjela a pečovala o něj.

i dnešní deváté vydání opět nabízí mnoho zají-
mavého. V rámci našeho úvodního článku 
můžete například nahlédnout do tvorby jedno-
ho vydání SCHlotE 360StUPŇŮ. avšak čeká na 
Vás ještě mnoho jiných rozmanitých, napínavých 
a informačních příspěvků. 

Přejeme Vám nadále příjemnou zábavu při 
čtení.

Ze srdce, 
Swenja Rudolph

fotolia@by-studio/Sean Gladwell
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„VÍtEJtE V tÝMU“ . . .

doStUPNÁ Pro VšECHNY!

360STuPŇŮ SOuTěž v hlEdÁNí –  
S taJENKoU „mECHaNiK“ KE štěStí!
blahopřejeme panu alexandru Kochovi z týmu Schlote form-
tec k výhře v soutěži v hledání z minulého vydání tohoto 
časopisu. ten správně poskládal ukrytá, modře označená pís-
mena do tajenky „mechanik“ a může se radovat z kapesní 
lEd-svítilny. 

také v tomto vydání to znovu znamená: nová šance – nové 
štěstí! Poskládejte správně ukrytá modrá písmena, doručte 
nám tajenku do 9. listopadu 2012 e-mailem na redaktion@
schlote.com nebo do redakční poštovní schránky a vyhrajte 
hliníkový otvírák na láhve SCHlotE.

Hodně úspěchů! 
Vaše redakce

... to patří právě vyučenému pracovníku andreasi ortliebovi.
Po 3-letém studiu na obchodníka – informatika začal 19.6.2012 
pracovat jako obchodník v oddělení it.

Přejeme mu úspěšnou budoucnost ve Schlote-skupině.

 Kr

od této chvíle je redakční tým 360StUPŇŮ k zastižení i poštou. 
Ve všech závodech je pověšena redakční poštovní schránka. 
do ní můžete vhazovat pochvalu i kritiku, přinášet Vaše nápa-
dy nebo taky jednoduše odevzdat řešení naší výherní soutěže 

v hledání.  Samozřejmě nás nadále 
zastihnete i na známé e-mailové 

adrese: redaktion@schlote.com.

 Vaše redakce
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titUlNí tÉma

Jistě jste se již také ptali, jak vzniká Váš 
zaměstnanecký časopis. od nápadu 
až k hotovému vydání je dlouhá cesta, 
kterou jsme pro Vás zaznamenali. 

Všechno začíná v kreativním kolečku. 
redakční tým projednává aktuální té-
mata, projekty, nové výrobky a zajíma-
vé  události z oblasti podniku a jednot-
livých závodů. Přitom nestačí, aby  
měli všichni členové redakční rady 
otevřené oči na svém pracovišti, ale 
ptají se také zaměstnanců, jaká téma-
ta je zajímají, aby je předali redakci. 
Probíráme témata, určíme osnovu 
příštího vydání a stanovíme termíny 
odevzdání. V závěru napíšeme články 
nebo předáme článek heslovitě naší 
externí redaktorce. ta nebo jednotliví 
členové redakce rešeršují témata, ve-
dou rozhovory s dotčenými úseky a 
opatřují obrázky k článkům. Když jsou 

texty hotové, dostane je iniciátor nebo 
odpovídající úsek k uvolnění nebo mo-
difikaci. 

Jakmile jsou všechny německé texty 
uvolněny, jsou předány do tiskárny. Zde 
probíhá vytváření vydání. Přitom se 

obrázkům a textům dává odpovídající 
vzhled  a případně se doplní fotografie 
z veřejných databází. Po úspěšném 
schválení se všechny texty, které 
paralelně překládají naše české 
kolegyně, rovněž předají týmu tiskárny. 
České vydání se vyrábí obdobně  
jako německé a uvolňují jej kolegové  
v SaC.    

V závěru musí být data připravena pro 
tisk. to znamená, že se strany skládají  
ve správném pořadí na tiskové archy. 
to je důležité pro pozdější přehýbání.  
S těmito daty připravenými pro tisk se 
mohou osadit potřebné tiskařské desky. 

Používáme papír z ekologicky šetrného 
lesního hospodářství! Certifikát  fSC® se 
zeleným stromem získá  jen ten, kdo od-
povídá přísným předpisům o sociálním 
a ekologickém lesním hospodaření a 

Jednou se podívat do zákulisí, získat  náhled a  spolurozhodovat... 

360StUPŇŮ – Prohlídka Porada redakce

Tvorba vydání
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tak chrání přirozené životní prostředí 
rostlin a živočichů. také naše tiskárna 
splňuje od roku 2008 tyto vysoké stan-
dardy forest Stewardship Council.

Ještě než začne vlastní proces tisku,  
je třeba tiskařský stroj barevně 
přednastavit, a pak následuje první ko-

pie. barevné hodnoty (vytvořené  
v CmYK-barevné škále) se zkontrolují a 
případně upraví. tato škála barev tvoří 
technický základ pro moderní 
čtyřbarevný tisk. Zkratka CmYK značí tři 
barevné složky Cyan (modrá), magen-
ta (tmavě purpurová), Yellow (žlutá) a 
černá složka stupnice (Key) jako hloub-
ka vybarvení. CmYK-barevné oblasti 

jsou závislé na přístroji a vyžadují proto 
barevné profily, aby se barevné tóny 
exaktně popsaly. 

Jestliže je první kopie v pořádku, může 
se začít s tiskem. od červnového  
vydání 2012 tiskneme bez zatěžování 
klimatu. Při tomto způsobu tisku se  
zjistí všechny emise Co2, které se  
uvolní během vzniku tiskoviny, a vy-
rovnají se koupí uznávaných certifikátů 
o snižování emisí. Proces Climate-
Partner pro tiskařské výrobky zohledňuje 
suroviny (papír, barviva, chemii), 
zvlhčující a čisticí prostředky, stejně 
jako samotný proces tisku (včetně 
předstupně tisku a zpracování) a do-

Jednou se podívat do zákulisí, získat  náhled a  spolurozhodovat... 

360StUPŇŮ – Prohlídka 

Upnutí tiskařské desky do tiskařského 
stroje

Na tomto tiskařském stroji se vyrábí 
360STUPŇŮ

Metoda měření tiskového archu 
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SCHlotE aKtUÁlNě

Spokojenost všech zaměstnanců má 
pro rozvoj našeho podniku podstatný 
význam. Spokojení a motivovaní 
zaměstnanci jsou nejdůležitějším kapi-
tálem pro úspěšný podnik. Z tohoto 
důvodu se věnuje vedení firmy 
společně s personálním managemen-
tem a podnikovou radou každý  
rok zaměstnanecké anketě na  
téma spokojenost v podniku. Cílem 
této ankety je získat informace  
o zkušenostech zaměstnanců a 
pochopit  jejich aktuální náladu.  
takto získané poznatky pak slouží  
k rozpoznání možných slabých stránek 
v podniku, definování potenciálu 
zlepšení a rozvoji z toho vyplývajících  
dlouhodobých opatření. 

První pohled na výsledky ankety na 
jaře 2012 ukazuje: nálada v celé 
skupině podniků je, stejně jako  
v předchozích letech, na nezměněné 
hladině. Ukazuje dobré hodnoty 
obzvláště u vzájemné spolupráce mezi 
kolegy, organizaci a vnitropodnikové 

výměně informací. Jako potenciál 
zlepšení vidíme stejně jako dříve 
možnosti dalšího rozvoje a možnosti 
dalšího vzdělávání. Právě v tomto 
bodě provede skupina podniků v bu-
doucnosti spoustu aktivit. 

tyto, stejně jako také již výsledky mi-
nulých anket, ukazují, že skupina 
podniků vstoupila ve věci spokojenosti 
zaměstnanců na dobrou cestu. 
adekvátně současným ekonomickým 
možnostem jednotlivých podniků se 
provedlo v posledních týdnech a 
měsících množství opatření, které mají 
sloužit ke zlepšení spokojenosti 
zaměstnanců. tak se například mohly 
zlepšit pracovní podmínky na mnoha 
místech, přičemž byla nově vybavena 
sociální zařízení,  uvedena do života 
nabídka kantýny nebo zrenovovány 
šatny a toalety. také podmínky v ob-
lasti administrativy v Harsumu se pro 
zaměstnance výrazně zlepšily. mimoto 
přispěly ke zlepšení pocitu spoko -
jenosti a dobré nálady zaměstnanců  

zajisté také četné aktivity v oblasti  
podnikového managementu zdraví 
stejně jako budování možností dalšího 
vzdělávání. Právě v posledně jmeno-
vané oblasti se zdvojnásobil v obou 
minulých letech rozpočet, takže  
v současné době je k dispozici  
přibližně 250.000,– € na vzdělávání 
zaměstnanců. Ukáže se, zda tyto akti-
vity přinesou ovoce a odrazí se  
v pozitivním hodnocení v příštím roce.  

Vedení podniku a personální manage-
ment považují za žádoucí pracovat na 
spokojenosti zaměstnanců a neusínat 
na vavřínech. těžištěm v příštích letech 
bude prosazování vzorového vedení, 
neboť i vedoucí síly jsou žádány, aby 
zlepšily svým chováním a vedením 
 orientovaným na dialog dobrou nála-
du mezi zaměstnanci. 

 Kai Aurin/Fi

Výsledky ankety zaměstnanců 2012  
Vědět, kde je člověk žádán 

konce i expedování. Samotné nasa-
zení personálu je započítáno do kalku-
lace emisí.  

Po krátké fázi schnutí se může začít  
s ohýbáním na ohýbacím stroji. 
Následně se spojí všechny ohnuté 
vnitřní strany s obálkou v takzvaném 

sešívacím stroji. drátovou vazbou  na 
hřbetu se všechny strany pevně spojí. 
Na závěr následuje třístranný ořez, 
kterým se dosáhne základního rozměru.  

Nakonec se hotové exempláře ještě 
jednou zkontrolují, rozdělí dle námi 
daných počtů a pak se expedují do 

jednotlivých závodů. Po této dlouhé 
cestě můžete také Vy držet v ruce své 
nové vydání zaměstnaneckého 
časopisu. 
 Tr

Pokračování ze strany 5

Přehnuté tiskové archy vyjíždějí 
ze stroje

Na sešívacím stroji jsou archy poskládány  
na sebe a spojeny
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NoViNKY Z VÝVoJE a odbYtU

od 2. dubna 2012 jsem novým 
manažerem odbytu pro tým zákazníků 
3 v Harsumu a jsem tak zodpovědný 
za zákazníky Continental a Schaeffler. 
Vyrůstal jsem u krásného jezera boden-
see v blízkosti města Singen am Htwl. 
a v 90. letech jsem po studiu v braun-
schweigu zakončeném inženýrským 
titulem přišel do Hildesheimu, kde 
jsem začínal jako projektový manažer 
v oddělení vývoje airbagů. Zde jsem 
se učil automobilovému řemeslu 
od píky od vývoje přes provádění 
pokusů, témata kvality a kalkulace 
až k přípravě projektů od začátku  
k sériové zralosti a v posledních letech 
u tohoto celosvětově působícího do-
davatele automobilového průmyslu 
jsem se úspěšně staral jako manažer 
odbytu s týmem 6 pracovníků o dva 
velkoodběratele, než jsem se po re-
strukturalizaci spojené s přesunutím 
firemního sídla obrátil k nové výzvě. Po 
krátké mezistanici u velkého automobi-
lového dodavatele v jižní části okresu 

Hildesheim, který se zabývá nadstan-
dardními pryžovými těsněními a který 
se vinou hospodářské krize dostal do 
problémů, jsem se postavil aktivně 
nové výzvě u firmy Schlote.

Z dlouholetého působení v automobi-
lovém byznysu jsem si odnesl zkušenost, 
jak je absolutní spolehlivost a nutnost 
dodržet daný slib, včasná a svědomitá 
realizace vývojových projektů, jakož i 
těsný kontakt se zákazníkem přímo na 
místě důležitá pro budování partnerské 
a férové spolupráce, která je na kon-
ci garantem pro dlouholetý úspěšný 
vztah se zákazníkem.

mojí velkou vášní je létání. Začínal jsem 
jako mladistvý se stavbou modelů, stu-
doval jsem stavbu letadel, dlouhá léta 
jsem aktivně létal na závěsném kluzá-
ku, až jsem skončil u plachtění na hoře 
letců Wasserkuppe v krásné oblasti 
rhön, na které ve 20. letech začalo 
vše týkající se bezmotorového létání. 

Přitom jsem po mnoha rozličných 
zkušenostech s létáním dospěl k závěru, 
že ze všech druhů sportovního létání je 
létání na závěsném kluzáku nejblíže 
pocitu volného ptačího letu. Pokud to 
čas dovolí, vzbuzují ve mně nadšení 
rozmanité technické outdoorové spor-
ty s přímým kontaktem s živly jako vítr, 
vzduch a voda, při kterých se můžu 
o víkendech ideálně uvolnit a odre-
agovat. Při létání jsou vyžadovány 
různé vlastnosti jako trpělivost, schop-
nost vystihnout správný okamžik, být 
zodpovědný a spolehlivý, zvážit rizika, 
jakož i mít vždycky plán b. tyto pozi-
tivní a nápomocné vlastnosti nasadím 
s plnou angažovaností také při plnění 
mých nových napínavých úkolů a vý-
zev jako manažer odbytu ve Schlote  
k dosažení podnikových cílů. 

a tak se asi o dalším pěkném víkendu 
opět vydám do vzdušných výšek…

 Christoph Meyer

Christoph Meyer,
manažer odbytu  
v Harsumu

Budování spolehlivého partnerství se zákazníkem  
Continental – nový manažer odbytu v Harsumu  
Christoph Meyer

Věděli JStE? – „Novinářská kachna“
Pojem „novinářská kachna“ pochází z 18. století. tehdy psali novináři pod neověřené zprávy poznámku „n.t“ 
(zkratka pro latinské „non testatum“ – neověřeno). fonetická podoba zkratky [enté] se zvukově podobá 
německému (Zeitungs-) Ente, česky (novinářská) kachna.
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lidÉ VE SCHlotE 

7. června 2012 odstartoval čtvrtý běh 
firem b2run v Hannoveru. Příležitost 
zasportovat si dostalo 20 kolegyní a 
kolegů. mezi nervozitou a euforií nám 
však ještě před startovním výstřelem 
proběhlo hlavou několik otázek. 
Jsme na tom dobře? Jsme dobře 
připravení?

Když padl startovní výstřel, byly všechny 
pochybnosti rychle zažehnány. díky 

velkému počtu  povzbuzujících diváků 
podél trati vydal každý běžec ze sebe 
to nejlepší. Povzbuzovat přišlo i hodně 
kolegů. trať o délce 6 km kolem jezera 
maschsee uběhla rychle, protože byl 
každý zvědavý na cílovou rovinku na 
stadionu aWd-arena. tady gradova-
la nálada diváků i běžců a donutila 
tím běžce zmobilizovat poslední síly a 

doběhnout do cíle se senzačním výs-
ledkem. Po zdolání cíle jsme nechali 
společně doznít večer při super náladě 
a několika „ nápojích na zotavenou“  
v aWd-aréně.

Pětitýdenní příprava v rámci 
společného běhání se u mnohých 
vyplatila. Někteří si ještě na začátku 
přípravy neuměli představit, že 
uběhnou 6 km. o to velkolepější po-

cit to potom byl, doběhnout do cíle a 
o pravdu to zvládnout. Pravidelné srazy 
běžců již dlouho před závodem posíli-
ly nejen kondici každého jednotlivce, 
ale měly i jeden pozitivní vedlejší efekt 
– vznikl tým. důležitější, než doběhnout 
do cíle, je přece, že kolegové podni-
kli něco společně v soukromí a tím se 
poznali i po úplně jiné stránce.

 

Celkově se můžeme ohlédnout za 
vydařenou událostí. K této skvělé akci 
přispělo i to, že byl Petrus dobrotivý 
a rozehnal poslední dešťové mraky. 
Všichni se dobře bavili a to, že Schlote-
mužstvo obsadilo 455. místo z téměř 
1000 firem, ještě jednou posílilo náladu.

Už teď se těšíme, že se příští rok opět 
postavíme na start. do té doby se naj-
dou určitě další běžkyně a běžci.

Srazy běžců se konají i nadále po 
závodě b2run. běháme každou 
středu v 16:30 hod. budeme mít ra-
dost z každého dalšího kolegy v naší 
běžecké skupině. Prostě mě oslovte a 
možná budete příští rok taky u toho, 
když padne další startovní výstřel závo-
du b2run.

 Till Seelmann / Ru

Schlote v pohybu – běh na B2run v Hannoveru

ZVlÁdli JSME to!

Zvládnuto!
Schlote-tým v cíli

Před startem

Klaus Wirries
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Kdo o tom dříve nesnil: zažít 
nebezpečná dobrodružství, bojovat 
s příšernými piráty a prosekávat se 
džunglí – při hledání ztraceného po-
kladu. teď nejsou naše dobrodružství 
nebezpečná a piráty jsme také zatím 
nepotkali. Zato jsme našli již několik 
„pokladů“. a sice při geocache. 
Naše mapa s poklady se mezitím 
také  zmodernizovala. Namísto staré, 
omšelé mapy používáme svou GPS.  
S ní můžeme hledat schované „pokla-
dy“ podle zeměpisných souřadnic. 

„Poklad“, který hledáme, není po-
klad ve smyslu zlata, stříbra a šperků. 
Jmenuje se cache (keška) a většinou 
se jedná o malý obal odolávající vodě 
a povětrnostním podmínkám. může 
mít nejrůznější formu: od krabičky na 
film přes tupper-krabičku až k vel-
ké ocelové bedně. Poklad, který 
nejčastěji najdeme, je druh lodního 
deníku. do něj zanese každý nálezce 
jméno, datum a čas. Někdy obsa-
huje keška také různé malé předměty. 
Pokud si nějaký vezmeme, dodáme 
jako féroví hráči jiný. Následně se 
nález ještě „zaloguje“ na webovém 
portále. Největší a nejznámější webo-
vý portál je www.geocaching.com. 
to umožní ostatním hledačům nebo 
vlastníkům kešek sledovat dění kolem 
kešky. Na závěr se keška znovu vrátí na 
své  místo, aby další nálezce nepřišel  
o  svůj úspěch. 

Největší radost máme při geocache, 
pokud necestujeme sami, ale s více 

hledači. Právě proto jsme některé ces-
ty podnikli jako jistý druh podnikového 
výletu a vydali jsme se hledat  
s GPS poklad. Společně (anja butzlaff-
lehmann, Julia langolf, maria Pape, 
Sonja butzlaff) jsme už hledaly a našly 
několik kešek. Některé dokonce po 
pracovní době tady v Harsumu.  faktor 
radosti byl mezi kolegy tak velký, že 
jsme hledali dokonce během polední 

přestávky kolem firmy Schlote v Har-
sumu.  Zlatým hřebem však byla naše 
noční túra. Podnětem zde je najít 
kešku, kterou lze najít pouze ve tmě  
s použitím světla baterky. anja butzlaff-
lehmann našla jako zkušená keškařka 
dokonce zajímavé a pozoruhodné 
kešky v okolí podniku v Česku. Jistě je 
možné najít mnoho kešek také v okolí 
ostatních podniků. Po Německu je jich 

v současné době cca. 
250.000, po celém světě 
přes 1,2 miliónu, které 
jsou ještě k objevení. 

Jestliže jsme ve Vás pro-
budili dobrodružství, tak 
nás doprovoďte při naší 
další cestě za pokla-
dem. 

 Till Seelmann / Ru

Překvapení u dopravní 
značky

Geocaching

„Hledání pokladu“ s kolegy  

Kde je ta 
keška?

Zleva:
J. Langolf, 
M. Pape, 

T. Seel-
mann, S. 

Butzlaff
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Schlote GmbH & Co. KG:

Johannes fiene 01.08.2012 obchodník v průmyslu 

Caroline Hagenbruch 01.08.2012 obchodnice v průmyslu 

robin Koch 01.09.2012 mechanik třískového obrábění 

mauritz Kubsda 01.09.2012 mechanik třískového obrábění 

marco Herberg 01.09.2012 mechatronik

Getriebe- und antriebstechnik Wernigerode GmbH:

thomas Krolik 01.09.2012 mechanik třískového obrábění 

Sandy füchsel 01.09.2012 mechanik třískového obrábění 

Stephan Schöntag 01.09.2012 mechanik třískového obrábění 

max Henke 01.09.2012 mechatronik

Christoph Hotopp 01.09.2012 mechanik třískového obrábění 

Schlote Brandenburg GmbH & Co. KG:

marcel Straube 01.09.2012 mechanik třískového obrábění 

Schlote Saar GmbH:

Stella meloni 01.08.2012 obchodnice v průmyslu

dominik Schlick 01.08.2012 mechanik třískového obrábění 

tobias Schwindling 01.08.2012 mechanik třískového obrábění 

Kai Schröder 01.08.2012 mechanik třískového obrábění 

tim Jung 01.08.2012 mechanik třískového obrábění 

Blahopřejeme 
K VašEmU 10-lEtÉmU firEmNímU VÝroČí:

Schlote GmbH & Co. KG
01. 09. 2002 Susanne Kotowski EVV

K VašEmU 15-lEtÉmU firEmNímU VÝroČí:

Schlote GmbH & Co. KG
01. 10. 1997 albert damer tll

K VašEmU 20-lEtÉmU firEmNímU VÝroČí:

Getriebe- und antriebstechnik  
Wernigerode GmbH
05. 11. 1992 ralf bauer tmat

Srdečně vítáme naše nové učně ve 
SCHlotE-skupině 
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PodNiKoVÁ rada iNformUJE

monika koch
v podniku od : 1998 oJ: KrC
úkoly: předsedkyně podnikové rady, kontaktní 
osoba: konflikty/šikana 
 

Swenja Rudolph
v podniku od : 2007 oJ: tiS
úkoly: zastupující předsedkyně podnikové rady, kontaktní 
osoba: konflikty/šikana, zmocněnec pro vzdělávání 

Patrick kasten
v podniku od : 2008 oJ: tmf
úkoly:  zapisovatel 

Pedro divavu
v podniku od : 2001 oJ: tmf
úkoly: zmocněnec pro bezpečnost  

Josip Cacic
v podniku od : 2000 oJ: tmf
úkoly: kontaktní osoba iG-metall 

Osman Genc
v podniku od:  2000 oJ: tmf

Bernd Sackewitz
v podniku od:  2004 oJ: tir

 Ru

Představení členů podnikové rady 
SCHlotE Harsum vydavaTEl 

Schlote GmbH & Co. KG
Carl-Zeiss-Straße 1
31177 Harsum
www.schlote-gruppe.com
redaktion@schlote.com
telefon: +49 5127 971-0
telefax: +49 5127 971-390

REdakCE
ina trümper (tr),  
Kathrin fink (fi), michaela Giese (Gi),  
Henri Krüger (Kr), maria Pape (Pa),  
Swenja rudolph (ru), , zodpovědná za obsah 
miriam Schwenke (Sc), mario Stein (St),  
alena Vávrová (Vá), Sonja Nothdurft (No)

PŘEklad ČESkÉhO vydÁNí
leona borowská, radka labišáková,  
alena Vávrová, Věra Křivová

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

POdOBa & výROBa
bWH GmbH – die Publishing Company
Náklad 1.000 výtisků

Ve skupině SChloTe mají muži i ženy rov-
noprávné postavení. Přesto v některých 
článcích zaměstnaneckého časopisu 
upouštíme z důvodu lepší čitelnosti od po-
drobného způsobu psaní „zaměstnanci a 
zaměstnankyně“, jak vyplývá ze zákona  
o rovnoprávnosti. Pokud se Vás toto osobně 
dotýká, prosíme Vás, abyste nás na to upo-
zornili. Při přípravě příštího vydání to bude-
me respektovat. Mnohokrát díky za pocho-
pení.

i m P R E S S u m

Domluvte si prosím termín!

Úřední hodiny  
podnikové rady
od této chvíle jsme Vám k dispozici 
každé pondělí v době od 13:30 do 14:30 
v kanceláři podnikové rady. Prosíme 
Vás však – v počátečním období - nah-
laste svou návštěvu dopředu. Prostě 
nás oslovte, napište nám e-mail nebo 
vhoďte krátkou informaci do schránky 
podnikové rady. Potom společně dom-
luvíme termín. Samozřejmě, že nadále 

vyslechneme Vaše 
přání i mimo regu-
lérní úřední hodiny. 

 Ru
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Již čtvrtým rokem podporuje Schlote-
automotive Czech s.r.o. dětský domov 
v Uherském Hradišti. také v tomto roce 
pokračuje vedení firmy v angažovanosti 
a v červenci darovalo dětem tiskárnu 
a monitor z firemního majetku. Kromě 
toho se obyvatelé domova mohli po 
svém návratu z ozdravného pobytu  
v Harrachově v Krkonoších radovat  
z letního překvapení: v zahradě 
dětského domova na ně čekal zahrad-
ní bazén, který si při hezkém počasí  
mohou do  sytosti užít.
 Alena Vávrová

Před několika měsíci jsme v naší firmě od-
startovali pilotní projekt „Skupina zjišťující 
spokojenost zaměstnanců = KVP-Grup-
pe“ („KVP“ v němčině znamená proces 
neustálého zlepšování). Účastníky této 
skupiny je osm kolegů ze všech úseků 
firmy, kteří se dobrovolně přihlásili, aby 
aktivně přispívali k navyšování spokoje-
nosti zaměstnanců. tým je organizován 
a moderován naší personální referent-
kou, Věrou Křivovou.

Jednou měsíčně se tato pracovní sku-
pina setkává v uzavřeném kruhu bez 
vedoucích pracovníků, aby diskutova-
la o tématech, která naše lidi tíží. takto 
se mohou členové skupiny otevřeně 

vyjádřit v kritice ke všem možným 
tématům, ale také navrhovat jejich 
řešení. Jmenované body z každého 
setkání jsou sepsány a prezentovány 
vedení firmy. Projednávají se potom  
s jednotlivými vedoucími úseků, a pokud 
to situace umožňuje, ihned se stanovu-
jí opatření. Jednatel úkoly zadává do 
systému Qam včetně termínů a osobně 
sleduje plnění těchto opatření.

tato iniciativa již přinesla své první plody. 
Řada podnětů již byla zrealizována. 

Pracovní skupina zjišťující spokojenost 
zaměstnanců se tak chápe jako určitý 
posel, protože všechno, co se díky 

její iniciativě změnilo k lepšímu, také 
aktivně rozšiřuje mezi kolegy na jednot-
livých pracovištích. Jsou samozřejmě i 
témata, v nichž nemůžeme našim lidem 
vyhovět. ale ani ta paušálně neodmítá-
me. Jejich zamítnutí je jednatelem nebo 
personalistou odůvodněno, a dokonce 
jednatelem osobně ve skupině sděleno. 
Věříme, že se s touto novou aktivitou 
budeme všichni společně posunovat 
dále, sbírat zkušenosti a že se tím také 
naši zaměstnanci naučí být otevřenější. 
Konstruktivně zacházet s problémy ne-
znamená jen planě kritizovat. rádi by-
chom, aby naši kolegové přicházeli  
s nápady na zlepšení.
 Věra Křivová 

V březnu 2012 jsme Vám představili náš 
nejnovější projekt opracování hořčíku 
a nechtěli bychom Vám samozřejmě 
upřít informaci, jak to s obráběním vy-
padá dál.

dosud jsme úspěšně dodali našim 
zákazníkům Handtmann, VW a audi 
cca 200 sad. Náš ochranný program 
se vyplatil, dosud jsme neměli žádné 

potíže s novými výzvami opracování 
hořčíku. 

do budoucna je naplánována 
předmontáž montážního celku pro 
naše zákazníky.  

budeme Vás i nadále informovat  
o vývoji. 
 Gi

angažovanost v dětském domově  
v Uherském Hradišti pokračuje

„Skupina pro zjišťování spokojenosti zaměstnanců“ ve  
SCHlotE-automotive Czech

Pilotní projekt pro navýšení spokojenosti zaměstnanců

Kompetence ve snižování  
Co2-SCHlotE Brandenburg  
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Výměna palet

Zásobník nástrojů 

V polovině července jsme vyměnili 
3-osé obráběcí centrum za 5-osé 
obráběcí centrum. 3-osé centrum do-
stalo k dispozici učňovské oddělení  
v GaW a pracovník formtECu provedl 
na místě zaškolení. 

aby se dosáhlo dodatečných kapacit, 
je 5-osé centrum vybaveno automa-

tizovaným zařízením  a má zásobník 
nástrojů s kapacitou 120 nástrojů. ro-
bot mění palety, na nichž jsou upnu-
ty obrobky, ze zásobníku do centra. 
Časy prostojů nutné pro přípravu jsou 
minimální a je možná flexibilní výroba. 
Všechny zakázky řídí optimální ob-
sluha přes dmG Job manager, přístup 
je přes intuitivní panel. aby nedochá-

zelo k chybám  při zlomení nástroje 
nebo chybě při měření, je v centru 
zabudováno laserové měření nástrojů. 
dále jsou nástrojová data zapsána  
v rifd čipu, který se nachází v podavači 
nástrojů. tak se mohou obsáhnout a 
následně vyhodnotit např. prostoje. 

Cílem je také vyrábět na stroji bez ob-
sluhy v noci a o víkendu.

 No

automatizace vede ve FormtECu

Zásobník palet

Obráběcí centrum     
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V listopadu loňského roku jsem začal 
v rámci svého studia strojírenství pra-
covat jako podnikový student v GaW 
Wernigerode GmbH. Vedoucí týmu 
údržby pan dr. Senf mi nabídl, abych 
se zabýval tématem managementu 
energie. to mělo být zpracováno, aby 
se odhalily  potenciály uvnitř podniku. 

Po intenzivní rešeršní práci jsme založili 
„tým energií“ pod vedením našeho 
technického jednatele, pana Carste-
na Schulze. Ve spolupráci s podniko-

vým vedením a oddělením kontrolin-
gu tam budou připravena a odhalena 
relevantní témata a projekt bude uve-
den do života. Cílem je vybudování 
systému managementu energie dle 
diN EN iSo 50001 s příkladem ma-
nagementu životního prostředí. tak 
mají být zahrnuty a udržovány také 
dlouhodobé výhody hospodářské 
soutěže. 

dále byl nastartován projekt s fH os-
tralia ve Wolfenbüttelu. Přitom se 
exemplárně měřily spotřeby elek-
trické energie strojů, byly analyzovány 
spotřeba a výkyvy tlakového vzduchu 
a  proběhla i školení s mobilním stoja-
nem tlakového vzduchu k únikům a 

nákladům za tlakový vzduch. dalším 
projektem je systém zátěžového ma-
nagementu. tím by se měly omezit 
špičky přetěžování, aby se snížily nákla-
dy na elektrickou energii, protože ty se 
nám přičítají. 

management energií se neskládá pou-
ze z technických řešení! Každý k tomu 
může přispět svým konáním! Příkladem 
je zhasínání světel, odpojení strojů při 
plánování volna a mnoho dalšího. tak 
bude GaW odkázána pro úspěšnou 
realizaci tohoto projektu také na pod-
poru svých zaměstnanců. 

 Christian Kähnert / St

Management energie 

téma s budoucností 

Vývoj spotřeby elektrické 
energie v GAW

Věděli byste to? První poznávací značky 
existovaly již před zhruba 2.000 lety. Již 
staří Řekové umísťovali předepsané 
poznávací značky na své bojové vozy, 
aby se rozpoznali. 

V 17. století převzali tento nápad 
angličané. označovali své vozy rodo-
vým znakem. tak mohli chodci na ulici 
rychle smeknout svůj klobouk a poslat 
za mizejícím vozem oddaný pozdrav.

V Německu se začala poznávací 
značka užívat až kolem roku 1870. obce 
vydávaly poznávací značky jednotlivě, 
aby zabránily chuligánům v nevhod-
ném stylu jízdy. bylo kuriózní, že pozná-
vací značky existovaly nejdříve pro jízd-
ní kola! První poznávací značka pro 
auta byla vydána až v r. 1892, a to  
v berlíně. 1906, tedy až o 14 let později, 
byly celoplošně zavedeny poznávací 
značky motorových vozidel. důvod: 

 vedle rostoucí intenzity dopravy stoupal 
bohužel i počet nehod s ujetím řidiče, 
protože na německých silnicích jezdilo 
mezitím více než 10.000 aut. Číslo, které 
tehdy znělo skoro neuvěřitelně vysoké, 
nám dnes vyvolává úsměv na rtech.  
V současnosti se pohybuje v dopravě 
asi 60,5 milionů aut.
 

 Ru

Zajímavost pro volnou chvilku

téma poznávací značka automobilů Se
id

l ©
 M

EV

Spotřeba energie

Spotřeba energie

v
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ZdraVí

Oči vykonávají nejen  
nejtěžší práci, ale  
jsou i velmi citlivé

oči a ochrana zraku

Proč právě takové téma? 
„Sejde z očí, sejde z mysli.“ toto úslo-
ví mluví samo za sebe. oko je naším 
nejdůležitějším smyslovým orgánem. 
okolo 90% smyslových vjemů vnímá-
me zrakem. Žádný jiný smyslový orgán 
nám nezprostředkovává tolik informací. 
dobrý zrak zásadně přispívá k prevenci 
nehodovosti. Proto si musíme nechat 
oči pravidelně kontrolovat a účinně 
chránit před zraněními – jak doma, tak 
i v zaměstnání. mnohé pracovní pozi-
ce ale nejsou tak zajištěny, aby nevz-
niklo nebezpečí pro oči. V takových 
případech je nošení odpovídající ochra-
ny zraku nezbytné, neboť oči nejenže 
vykonávají velmi těžkou práci, ale jsou 
také velmi citlivé.

V rámci mé nyní již téměř 10leté 
činnosti jako kvalifikovaný pracovník 
pro bezpečnost práce jsem se set-
kal s mnoha úrazy. bohužel většina  
z nich postihla právě oči. i v tomto roce 
povážlivě stoupá v podniku Harsum 
počet poranění zraku. Ve všech pod-
nicích skupiny Schlote je ve výrobě 
povinnost nosit ochranné brýle, pokud 
existuje určité ohrožení. Nezbytnost 
nošení ochranných brýlí se řídí procesy, 
při kterých se zhodnotí stupeň ohrožení 
na určitém pracovišti. to je dále zpra-
cováno nadřízeným, zmocněncem 
pro bezpečnost  a kvalifikovaným pra-
covníkem pro bezpečnost práce. Vlast-
ní jednání je přitom nejdůležitějším fakto-
rem. asi polovina všech očních zranění 
vzniká při práci s ručním nářadím, přístroji 
a dalšími pomůckami. Zaměstnanci  
v mnoha pracovních odvětvích pod-

ceňují nebezpečí pro zrak nebo o něm 
vůbec nevědí a ochranné brýle jsou  
i navzdory předpisům nošeny s nevolí.

to může mít rozličné důvody:

• NEZodPoVědNoSt

Jeden zaměstnanec ofukuje díly 
stlačeným vzduchem a nepoužívá 
u toho ochranné brýle, i když je má 
položené na pracovním stole a byl 
poučen o možném nebezpečí. špona 
vylétne z vyvrtaného otvoru a poškodí 
mu oční bulvu.

• šPatNÉ ZHodNoCENí riZiKa

Jiný zaměstnanec poprosí kolegu, aby 
mu jenom něco rychle při práci podržel. 
ochotný kolega ale zrovna na sobě 
nemá ochranné brýle. Při opracování 
se odloupne částečka a už má kolega 
třísku v oku.

• PoHodlNoSt

dalšímu je to moc daleko, aby si došel 
do skříňky. Na začátku směny si tam své 
ochranné brýle zapomněl. Pracuje proto 
bez nich a najednou – cizí těleso v oku.

• NEPoZorNoSt

Čtvrtý jde napříč výrobní halou a ne-
dává pozor na kolegu, který v malé 
vzdálenosti ojehlovává díly. ostrá 
částečka se uvolní a trefí kolemjdoucího 
do oka.

• SoUViSEJíCí S ProCESEm

Pátý pracovník nalévá koncentrovaný 
čisticí prostředek do vody. má nasazené 

brýle, které ovšem nejsou uzavřeny po 
stranách a nechrání proti stříkání. tímto 
koncentrátem si poleptá oko.

• ZVYK

šestý je mistr a již 20 let brousí vrtáky bez 
ochranných brýlí, protože bez nich lépe 
vidí. Jedna tříska se uvolní a těžce jej 
zraní.

Pokud si odmyslíme pracovní nevýho-
dy, chtěl bych Vám na tomto místě 
připomenout i osobní následky. mno-
ho druhů sportů nemůže člověk pro-
vozovat, pokud má omezené zrakové 
schopnosti, velké množství koníčků již 
nemůže provozovat bez omezení. Pás-
ka přes oko ještě před 200 lety možná 
podtrhovala mužnost, dnes již ale není 
ani moderní, ani hodna úsilí.

V tomto smyslu bych chtěl apelovat 
na Vaše znalosti a povědomí o zdra-
vém způsobu života, abyste vždy no-
sili ochranné brýle, pokud existuje 
nebezpečí poranění očí. Nejen při prá-
ci, ale i při soukromých činnostech.

Pokud by i navzdory tomu, že máte 
brýle, došlo k situaci, že se Vám dosta-
ne špona do oka, vyhledejte pra-
covníka odpovědného za bezpečnost 
a nadřízeného, kteří Vám pomohou  
k bezpečnější práci například dodáním 
jiných brýlí se silnějším rámem.

 Th. Köhler, 
 kvalifikovaný pracovník pro 

bezpečnost práce, B A D GmbH  
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NA ZÁVĚR . . .

A toto Vás čeká v příštím vydání:

Koníčky kolegů: 

Tour de France

Zdraví: 

Tak zvládnete zimu fit 

Ještě před pár lety byl telefon jen te-
lefon. Člověk s ním mohl volat a být 
volán. V dnešní době vypadá jinak. 
Smartfon je inteligentnější, bohatší na 
funkce a výkonnější telefon než dřív. 
Lidé ukládají spoustu soukromých dat – 
co však můžeme udělat, když smartfon 
ztratíme?

Jakmile zjistíte, že je Váš smartfon pryč, 
zablokujte ihned SIM-kartu u Vašeho 
mobilního operátora. Dokud není karta 
zablokována, ručíte za vzniklé náklady! 
Jeden užitečný tip: napište si telefonní 
číslo operátora na lístek a vložte si ho 
pro případ potřeby do peněženky. Poz-
namenejte si k tomu i číslo IMEI Vašeho 
smartfonu. Toto číslo zjistíte kombinací 
tlačítek *#06#.

Další ochranou před krádeží dat je 
PIN-kód. Ten zabrání tomu, aby měl 
někdo další okamžitý přístup do Vašeho 
smartfonu. Kromě toho se doporučuje 
funkce automatického smazání dat po 
vícekrát špatně zadaném PINu. Je také 

vhodné povolit ve smartfonu možnost 
používat jen vlastní SIM-kartu. Tím za-
mezíte tomu, aby se dal Váš smartfon 
po ztrátě používat s jinou SIM-kartou.

Pokud jste si uložili důležitá data 
ve Vašem smartfonu, provádějte 
pravidelně zálohování dat a přehrajte si 
všechno důležité na Váš počítač.  Syn-
chronizace souboru dat běží rychle a 
jednoduše a ušetří Vám zpětně hodně 
mrzutostí. Nejde jen o Vaše soukromá 
data. Častokrát se ukládá i mno-
ho důležitých firemních 
dat. Obzvlášť zde 
se doporučuje 
si informace 

navíc zabezpečit automatickým zám-
kem s kódem.

Samozřejmě existuje řada dalších 
užitečných aplikací k ochraně Vašeho 
smartfonu. V každém případě se vy-
platí podívat se na Android Market.

  Ru

Tak ochráníte svá data ve smartfonu

Skoro každý ho má: smartfon.
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