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EDITORIAL

Vážené dámy a vážení pánové, milé spolupracovnice 
a milí spolupracovníci,
přelom roku pro nás často znamená nový začátek  
a naději. Očekáváme, co nového nás potká. Můžeme 
se hrdě ohlédnout za uplynulým rokem, ale taky dou-
fat a mít přání. Být zvědaví na to nové, stanovit si cíle a 
mít vize o budoucnosti. 

Pro Němce všeobecně bude 2014 dobrým rokem. To 
není fakt, ale prognóza, kterou si můžeme opakovaně 
přečíst. A to prognóza, která se dá dobře zdůvodnit. 
Ve světovém hospodářství působí nyní takové síly, kte-
ré skoro nezadržitelně ženou Německo nahoru. Peníze 
jsou tak výhodné jako nikdy, protože investoři odevšad 
chtějí své úspory vložit tady u nás, kde se jim to zdá 
obzvlášť bezpečné. Tyto finanční toky jsou důležitým 
nosníkem německé konjunktury, protože tak můžou 
být investice výhodně financovány.

Pro SCHLOTE SKUPINU bude rok 2014 v každém případě 
vzrušující. Závod Brandenburg bude v tomto roce 
nadprůměrně růst a na konci roku více než zdvojná-

sobí počet svých zaměstnanců. O okolnostech Vás in-
formujeme v tomto vydání. Nejen Brandenburg, ale 
každý ze stávajících závodů bude čelit novým výzvám, 
bude se dále rozvíjet a růst. Kromě vztahů s novými zá-
kazníky, budeme budovat SCHLOTE Tianjin, už osmý 
závod v naší podnikové skupině. Tady se ocitáme ne-
jen před mezikulturními výzvami. Co to znamená, si 
přečtěte v naší speciální části „Schlote goes China“.

Každý se může ze svého místa zapojit a dávat lidské a 
pro podnikovou skupinu důležité podněty, abychom 
náš SCHLOTE-svět udělali také v malém, v každém jed-
notlivém oddělení, ještě příjemnějším a naši práci ještě 
hodnotnější.
 
Přeji Vám, i jménem celé redakce, úžasný start do 
úspěšného roku 2014 a hodně zábavy při čtení tohoto 
vydání 360STUPŇŮ.

 Ina Trümper 

fotolia  beer edia ontá  W
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NÁPADY, PŘÁNÍ, PODNĚTY – PTÁME 
SE VÁS!
Také toto vydání našeho 
zaměstnaneckého časopisu 
ukazuje, že v naší podnikové 
skupině je hodně oddělení, 
ve kterých se děje neustále 
něco nového a o kterých se vyplatí 
psát. Možná máte také Vy nějaké 
téma, o kterém bychom mohli někdy in-
formovat. Pokud máte sami chuť něco 
napsat, pošlete nám Váš příspěvek! Nebo 
Vám psaní textů činí potíže? Potom nám 
sdělte Vaše téma a v redakčním týmu 
pak projednáme, zda o něm budeme 
psát. Zastihnete nás buď e-mailem (re-
daktion@schlote.com) nebo přes 
redakční poštovní schránku Vašeho 
závodu. Téma Vašeho přání či 
podnětu nám můžete zaslat i 
anonymně. 

ZNÁME VÍTĚZE SOUTĚŽE V HLEDÁNÍ!
Blahopřejeme panu Stefanu Mischlerovi z týmu mechanické 
výroby/malosérie ve Wernigerode. Ten správně poskládal 
modře označená písmena, která byla ukrytá v zářijovém vydá-
ní časopisu 360STUPŇŮ a vyluštil tak tajenku „komunikace“. 
Nyní se může radovat ze SCHLOTE radiobudíku. 

Také v tomto vydání máte možnost něco vyhrát! Posklá- 
dejte správně námi označená písmena a pošlete tajenku do 
10. dubna 2014 na redaktion@schlote.com nebo řešení vhoďte 
do redakční poštovní schránky ve Vašem závodě. Vyhrát 
můžete LED-kapesní svítilnu. 

 Hodně štěstí,  
 Vaše redakce

BLAHOPŘEJEME KE SLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:

Henri Krüger, obchodník v průmyslu, dne 14.01.2014 
(dokončil studium předčasně)

Marko Salewsky, mechanik třískového obrábění,  
dne 17.01.2014

Martin Büchner, mechanik třískového obrábění,  
dne 17.01.2014

Björn Augustin, mechanik třískového obrábění,  
dne 17.01.2014

Thomas Krolik, mechanik třískového obrábění, dne 
17.01.2014

Máme radost, že po úspěšném studiu můžeme náš talen tovaný 
SCHLOTE dorost zaměstnat v naší podnikové skupině a přejeme 
mu hodně úspěchů do dalšího profesního rozvoje! 

Také v tomto vydání máte možnost něco vyhrát! Posklá- 
dejte správně námi označená písmena a pošlete tajenku do 
10. dubna 2014 na redaktion@schlote.com nebo řešení vhoďte 
do redakční poštovní schránky ve Vašem závodě. Vyhrát 
můžete LED-kapesní svítilnu.

Hodně štěstí, 
Vaše redakce

BLAHOPŘEJEME KE SLOŽENÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY:

Henri Krüger, obchodník v průmyslu, dne 14.01.2014 
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TITULNÍ TÉMA

 
Založením a stavbou Schlote 
Brandenburg GmbH & Co. KG  
v roce 2006 vznikl jeden  
z nejmodernějších a nejpokro-
kovějších závodů na výrobu 
komponentů převodovkových 
skříní pro automobilový průmysl. 
Dnes, jen o 8 let později, čeká 
náš závod dosud největší růst  
v jeho mladé historii.  

Důvodů pro rozšíření závodu je několik. 
Za prvé se budeme z Brandenburgu  
starat o našeho zákazníka VW Tianjin  
při rozjezdu sériové výroby převodov-
kových a spojkových skříní, vyráběných 
později v našem novém závodě v Číně. 
V závodě Brandenburg bude probíhat 

také zaškolování našich budoucích 
čínských zaměstnanců.

Za další, a to je vlastně hlavní důvod pro 
rozšiřování, musíme díky získání několika 
velkých projektů a nových zákazníků 
zdolat hned několik milníků:

Pro našeho nového zákazníka Benteler/
FAC budeme vyrábět tzv. „Midtower“, 
podvozkové díly, které se budou mon-
tovat do nového Landroveru, příp. Ja-
guaru. Týdně budeme v závodě Bran-
denburg vyrábět na nejmodernějších 
5-osých výrobních zařízeních až 3.400 
sad. Tento projekt se momentálně 
nachází již ve fázi plného rozběhu. To vše 
ale znamená, že po ukončení staveb-
ních prací a vzniku nových výrobních 
ploch budeme muset všechny stávající 

skupiny výrobních zařízení tohoto projek-
tu přesunout na nové místo a navzájem 
zharmonizovat. 

Velkou výzvou je pro nás také projekt 
pro Audi Schaltgetriebe-Projekt MLXX2. 
Jako jediný dodavatel nové převodov-
kové skříně z hořčíku můžeme prokázat 
naše kompetence pro tento zvláštní 
materiál: hořčík se musí tavit, příp. odlé-
vat v ochranné atmosféře, a také stroj 
musí být při opracování vybaven 
zvláštními ochrannými opatřeními, aby 
se zabránilo chemickým reakcím. Ty by 
mohly vést až k explozi. Pro tento projekt 
vybudujeme výrobní kapacity až pro 
230.000 převodovkových jednotek. 
Zvláštní na tomto projektu je také to, že 
budou zákazníkovi dodávány díly Zwi-
schengehäuse jako komponenty s již 

SCHLOTE SKUPINA roste 
       Závod Brandenburg na cestě k úspěchu 
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zabudovanými, příp. částečně namon-
tovanými ložisky. K tomu účelu in-
vestovala SCHLOTE SKUPINA do plně 
automatizovaného montážního zařízení. 

Pro našeho toho času největšího zákaz-
níka ZF Brandenburg budeme od r. 2014 
vyrábět manuální převodovky pro 
Daimler. Ročně to obnáší ca. 80.000 
převodovkových jednotek. 

Na konci listopadu 2013 začaly  
konečně zemní práce a tím byla zaháje-
na stavební činnost, na což je vedoucí 
závodu pan Frank Radons patřičně 
hrdý. Z dnešního pohledu bude stavební 
projekt ukončen v létě 2014, a tak se bu-
dou zaměstnanci a vedoucí pracovníci 
radovat z nové výrobní a skladovací 
haly o 2700 m² a z administrativní části 

rozšířené o 700 m². Potom také odpad-
nou nynější enormní přídatné náklady, 
kterým jsou zaměstnanci vystaveni  
kvůli dodatečně pronajatým externím 
skladům, stanům a kontejnerovým 
buňkám s kancelářemi. Vedle rozšíření 
výrobního a logistického úseku se také  
o 100 procent zvětší administrativní úsek 
a stavbou sociálních prostor a jídelny se 
výrazně zlepší situace pro všechny 
zaměstnance závodu. 

Díky těmto opatřením vyroste závod 
Schlote Brandenburg GmbH & Co. KG. 
v průběhu nejkratší doby o 100 procent. 
Takže užitná plocha pro výrobu a admi-
nistrativu se zdvojnásobí. V neposlední 
řadě přičítáme zásluhy na růstu 
samozřejmě důvěře našich zákazníků, 
ale zejména angažovanosti všech kole-

gyní a kolegů pracujících v podniku. Na 
tomto místě musí zaznít mimořádný dík 
všem zaměstnancům v Brandenburgu. 
To, jak se s aktuální situací potýkali, příp. 
potýkají, je příkladné a výrazně to 
přispívá k úspěchu našeho závodu. 

Dnes v závodě Brandenburg pracuje 
145 zaměstnanců, na začátku r. 2013  
to bylo ještě 83. A budeme dál růst  
a nacházet pro nás kvalifikovaný od-
borný personál. Protože: v nadcháze-
jících letech budeme vyrábět a expe-
dovat 400.000 manuálních převodovek 
(= všechny převodovky všech zákazníků 
dohromady), to znamená 400.000 spoj-
kových zvonů a 400.000 převodovko-
vých skříní.

  adons C  Schulz Tr

SCHLOTE SKUPINA roste 
       Závod Brandenburg na cestě k úspěchu 

Začaly zemní práce a tím  
i stavební činnost; z dnešního  

pohledu bude stavební projekt 
ukončen v létě 2014

Rozšíření závodu:
novostavba červeně

Základová deska novostavby administrativní části
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SCHLOTE AKTUÁLNĚ

Nĭ Hăo, vážené spolupracovnice a 
vážení spolupracovníci, podle 
současných znalostí a plánů bude 
jednou v závodě Schlote Tianjin  
pracovat na konci r. 2016 zhruba  
200 zaměstnanců. Jak chceme čelit 
této velké výzvě, získat včas pro náš 
nový závod dostatek odborného 
personálu, zaučit ho a nadchnout pro 
SCHLOTE SVĚT? 360STUPŇŮ o tom 
hovořilo s Ingem Maiem, vedoucím 
projektu personál pro Čínu holdingu 
SCHLOTE.

STUP : ane aii, íkáte, e vlak 
do í e st edu  nabírá nyní výrazně 
na rychlosti  ak  koncepty  strategie 
hodlá e pou ít, abycho  pro nový 
závod získali dostatek odborn ho 
personálu?

MA : K 1. prosinci 2013 jsme v Tianjinu 
zaměstnali naši novou personální ve-

doucí Lily Li. Svoji personální práci a ná-
bor pracovníků vykonává paní Li v pro-
najaté přechodné kanceláři v Tianjinu. 
Od 27. ledna 2014 stráví kvůli zapraco-

vání další tři týdny v závodě Harsum. 
Kromě toho udržujeme kontakt s vyso-
kými školami a univerzitami v Číně a  
v Německu, abychom získali vhodný 
kvalifikovaný personál. Také jsme se  
v listopadu 2013 zúčastnili v Düssel-
dorfu veletrhu SinoJobs Career Days1  
s více než 6.500 návštěvníky (90 pro-
cent z Asie). Jen z této akce máme teď 
více než 180 žádostí o místo.

STUP : Co dělá z a eho pohledu 
ínu ako partnerskou ze i tak 

za í avou

MA : Automobilový trh v Číně prudce 
vzkvétá. Neustálý čínský hospodářský 
růst a padající ceny automobilů  

Nĭ Hăo, vážené spolupracovnice a 
vážení spolupracovníci, podle 

doucí Lily Li. Svoji personální práci a ná
bor pracovníků vykonává paní Li v pro

vání další tři týdny v závodě Harsum. Nĭ Hăo, vážené spolupracovnice a doucí Lily Li. Svoji personální práci a ná- vání další tři týdny v závodě Harsum. 

o o or  n    
o  ro  r on  ro n

SCHLOTE goes China

SCHLOTE AKTUÁLNĚ

o o or 
o  ro  r on  ro n

SCHLOTE AKTUÁLNĚ

o o or n   
o  ro  r on  ro n

Lily Li a Kai Aurin

1 ední veletrh kari ry a náboru za ěstnanc  
se za ě ení  na ínu – poskytu e osobní 
kontakty ezi za ěstnavateli se závody v íně 
a ínský i profesionály, absolventy a studenty 
z tuze ska a ze zahrani í  raz e kladen na 
in enýrství a ekono ii

fotolia  vinz ontage W
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v důsledku vstupu do Světové obchod-
ní organizace vedou k výraznému růstu 
soukromé poptávky po automobilech. 
Prognózy předpokládají, že Čína 
povýší do konce tohoto desetiletí na 
třetí největší odbytiště osobních 
automobilů. Na pozadí vysoce nasy-
cených trhů v Evropě působí ohromný 
tržní potenciál Číny jako magnet na 
mezinárodní automobilový průmysl.

STUP : áte u  hodně kandi
dát zá e c  z na ich ně eckých 
pobo ek, kte í by se chtěli ú astnit 
budování závodu  

MAI: Ano, máme přes 20 interních 
žádostí o místo skoro ze všech závodů 
SCHLOTE. Mnozí interní zaměstnanci  
z různých závodů Schlote už i intenzivně 
na „projektu Čína“ spolupracují, mimo 
jiné v oblastech výroba, údržba, kvalita 
a logistika.
V této souvislosti chceme ještě jednou 
upozornit na to, že se pořád ještě mohou 

hlásit další zájemci o místo v projektu  
v Číně, a to prosím písemně a přednostně 
e-mailem (ingo.mai@schlote.com). 

STUP : áte ně ak  nápady, ak 
nov  za ěstnance nadchnout pro 
SC T  S  ak chcete – p es 
kulturní rozdíly – vytvo it pocit 

MA : Pokrokové mezinárodní smýšlení, 
zdravý růst a jisté pracovní místo jsou 
zajisté velkým motivačním faktorem 
pracovat pro SCHLOTE SKUPINU. Pocit 
MY vznikne automaticky, když budou 
mít obě strany, Evropa a Asie, zájem  
o jinou kulturu a lidi.
Další důležitý krok se nám podařil s insti-
tucí „tianjin sino german vocational 
technical college“2. K 30. říjnu 2013 
tam byla založena Schlote třída, poté 
co tam studenti absolvovali vícedenní 
praktické výběrové řízení. Celkem 32 
studentů, kteří se ve škole učí na 
soustružníky, frézaře, mechatroniky a 
údržbáře, složilo „Schlote zkoušku“. V r. 

2014 se bude následně část těchto 
studentů po dobu až 6 měsíců zapra-
covávat a připravovat na plnění bu-
doucích úkolů v našem závodě Bran-
denburg.

Všichni se těšíme, že v naší podnikové 
skupině přivítáme v budoucnu hodně 
nových zaměstnanců, kteří nám 
odborně, kulturně a lidsky obohatí 
naše počínání. 

V CELÉM SVĚTĚ JE SEDM 
KONTINENTŮ A MILIONY LIDÍ, 

KTEŘÍ ŽIJÍ DALEKO OD SEBE. PŘES 
ROZDÍLY V OBLÉKÁNÍ, BARVĚ PLETI A 
ZVYKLOSTECH JSOU VŠAK STEJNÍ. KDYŽ 
SE RADUJÍ, SMĚJÍ SE, KDYŽ JSOU 
NEŠŤASTNÍ, PLÁČOU. POD ŠIRÝM 
NEBEM PATŘÍ LIDÉ DO JEDNÉ 
RODINY.

 (podle Zhang: Zai shuqi)

 to to s yslu, srde ný i i n
 Mai/Tr.

o o or  n    
o  ro  r on  ro n

SCHLOTE goes China

32 studentek a studentů, kteří se ve škole učí na soustružníky, frézaře, 
mechatroniky a údržbáře, složilo „SCHLOTE-zkoušku“

2 nstituce tian in sino ger an vocational technical college  byla zalo ena v r   a e v oblasti odborn ho vzdělávání s nyní t ě   ádný i studenty 
ne vět í  koopera ní  pro ekte  ezi ínskou vládou a vláda i ě ecka, aponska a panělska  de se v rozli ných oborech, ako nap  stro írenství, 
elektrotechnika, auto obily a letectví, infor a ní technologie, anage ent hospodá ství, vzděláva í za po oci ezinárodních podnik  lad  ínsk  
kvalifikovan  síly

 POKRAČOVÁNÍ TÉMATU NA STR. 8 A 9.
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Skoro žádná kultura na světě se od 
jiných neliší tak výrazně jako čínská. 
Dokonce můžeme skoro říct, že Čína 
není další zemí, ale je vlastním 
světem. 

Písemné zmínky o čínské kultuře sahají 
přes 3500 let nazpět a tím se Čína řadí 
k nejstarším civilizacím a vysokým kul-
turám lidstva. Číňané se v historii 
považovali vždy za „střed“ – protože 
byli pokrokovější než kmeny a národy 
kolem nich. Odtud pochází i jméno 
‚zhongguo‘ (tak se Čína nazývá  
v čínštině), což znamená tolik jako 
královská říše ve středu. Aspekty jako 
obyvatelstvo, zásobování potravinami, 
dlouhá historie země, politika a tradice 
ovlivňují Číňany dodnes. 

Jak čelíme my, zaměstnanci SCHLOTE 
SKUPINY, těmto kulturním výzvám? 
360STUPŇŮ hovořilo s Hongfei Ji, první 
čínskou zaměstnankyní v naší podniko-
vé skupině a důležitou poradkyní v ob-
lasti mezikulturních vztahů mezi Číňany 
a Němci.

STUP : aní i, ínská filozofie, 
azyk a kultura  ína sice fascinovala 
západ u  od prvního kontaktu,  
av ak ádná iná ze ě ne á tak 
velký potenciál ke kulturní u oku  
pro cizince ako í e st edu  a 
zdánlivě nes yslný  chování   
se v ak asto skrývá skute ný  
d vod  a co si á e – z a eho 
pohledu – dát bezpod íne ně 
pozor  ak nás p i to  ete 
podpo it

J : Mezi Německem a Čínou existuje 
několik mezikulturních rozdílů. Nemusí-
me si ale dělat žádné starosti. Konfuzius 
řekl: „Když už, tak už.“ Díky většímu  
kontaktu s čínskými podniky a větší 
spolupráci s čínskými zaměstnanci  
se tato situace stále zlepšuje. Můžu 
přitom podpořit zaměstnance a ve-
doucí  pracovníky SCHLOTE SKUPINY a 
vysvětlit Vám a budoucím čínským 
zaměstnancům mezikulturní rozdíly 
mezi Německem a Čínou. Tak se 
můžeme vyhnout nedorozuměním a už 

od začátku položit základní kámen 
úspěšné spolupráci. 

Z mého pohledu existují hlavní rozdíly  
v následujících oblastech: 

 V Číně není soukromý a pra-
covní život tak důrazně oddělen 
jako v Německu. Není zvláštností, 
když se po pracovní době nebo 
o víkendu vedou pracovní tele-
fonáty nebo se konají jednání a 
schůzky.  

 Předpisy a pravidla existují také  
v Číně. Je důležité stanovit  
tato pravidla a důsledky při 
nedodržení hned na začátku, 
dříve než se nežádoucí jednání 
stane každodenním zvykem. 

 Přesnost není v Číně tak rozho-
dující a důležitá jako v Německu. 
Při domlouvání schůzek se 
například čas nestanoví tak 
konkrétně. A lidé si normálně ne-
domlouvají termíny 1–2 týdny 

Skoro žádná kultura na světě se od od začátku položit základní kámen 

Kulturní šok ČÍNA? 
Jak zvládáme kulturní výzvy a jak se mezi sebou učíme porozumění

Hongfei Ji na zkušebním pracovišti pro DQ 500, Kupplungsgehäuse
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SCHLOTE AKTUÁLNĚ
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dopředu. Navíc lidé nepožadují 
žádný termín při návštěvě lékaře.

 Existuje i významný rozdíl mezi 
německým plánováním a 
čínskou spontánností, protože  
v Číně se situace může velmi 
rychle změnit. Číňané míní, že 
plánování nemůže někdy re-
agovat dostatečně rychle na 
nutné změny. 

 Hodně Číňanů vykazuje velmi 
silné národní cítění. To je poznat 
obzvlášť při hovorech na téma 
Japonsko, Tibet, komunismus 
atd. Proto je lepší se takovým 
politickým ohniskům diplomatic-
ky vyhnout.

 „Zanechat dobrý dojem“ je  
v Číně velmi důležité. Mimo jiné 
to platí zvlášť při společném jídle 
v čínské restauraci. Tam je nor-
mální, jinak než v Německu, 
vždycky platit dohromady. Po-
kud je člověk jednou pozvaný, je 

samozřejmostí, že příště zaplatí 
on. A ostatně – Číňané mají rádi 
„Renao“, což znamená „horké a 
nahlas“. Prázdná nebo tichá res-
taurace pravděpo d obně nena-
bízí dobré jídlo. 

 V Číně je všeobecně a všude 
velmi hlasitě: troubení a hudba  
v ulicích jsou zcela něčím 
samozřejmým – a to i v neděli a 
ve svátek, protože v tyto dny jsou 
otevřeny i obchody. 

STUP : To e hodně za í avých a 
d le itých post eh  pro spole n , 
úspě n  bytí, paní i  ter  úkoly ste  
v podnikov  skupině p evzala, kro ě 

a í cenn  podpory ohledně ezikul
turních rozdíl  ezi ě ecke  a 

ínou

J : Momentálně jsem zaměstnaná ve 
SCHLOTE SKUPINĚ jako technická pra-
covnice pro projekt Čína a zapraco-
vávám se v Getriebe- und Antriebs-

technik Wernigerode GmbH u výrobní 
linky DQ500. V budoucnu budu praco-
vat jako vedoucí pracovnice v úseku 
mechanické výroby ve Schlote China 
Tianjin.

STUP : Co dělá z a eho pohledu 
ínu ako partnerskou ze i tak 

za í avou

J : Pro SCHLOTE SKUPINU jako budoucí 
mezinárodně působící podnik je velmi 
důležité vybudovat v Číně dceřinou 
společnost. Čínský trh je zejména v ob-
lasti automobilového průmyslu velmi 
rozsáhlý a dál neustále roste. To klade 
vysoké požadavky na moderní mecha-
nické opracování komponentů pro mo-
tor, převodovku a podvozek a současně 
nabízí velkou šanci pro podnik. Navíc 
čínská vláda nabízí hospodářské pobíd-
ky, aby se mohla Čína díky kooperaci 
s celosvětově působícími podniky na-
dále rozvíjet. 

 ongfei i Tr

Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó – Čínská lidová  
republika
Čínská lidová republika je s 1,34 miliardami 
obyvatel nejlidnatějším státem světa, rozlohou 
největší ve východní Asii a po Rusku a Kanadě 
je před USA třetím největším státem na Zemi. 
Sousedí se 14 státy a společně s Ruskem má 
 nejvíce sousedních zemí na světě. Aby se za-
mezilo rychlému růstu populace, byla zavede-
na politika jednoho dítěte, která byla opět 
uvolněna (…). V posledních desetiletích klesl 
růst počtu obyvatel ze zhruba 2,8 procent  
v 60. letech 20. století na méně než 0,5 pro-
centa.

Již mnoho let vykazuje Čínská lidová republika 
rychlý hospodářský růst. Lidová republika je po-
kládána za rozvíjející se zemi a od otevření její 
ekonomiky po konci „kulturní revoluce“ se 
změnila v hospodářskou velmoc.

Hlavní město: eking
Obyvatelstvo: ,  iliard  Světová 
banka

Měna: Renminbi
Státní zřízení: ko unistický stát, socialistický 
stát, syst  edn  strany
Provinzen: uang tung, e iang, Cha nan, 
S chuan, n nan, an tung, Chu nan, u
ien, iang su, Che nan, Che pe , n chue , 
iao ning, Chu pe , Chu pe , an si, an su, 
ue ou, iang si, ching cha , Che lung
iang, i lin, Tcha an

dro : Wikipedia

MALÁ ENCYKLOPEDIE
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PERSONÁL

Blahopřejeme
K 10-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ

Schlote GmbH & Co. KG
26. 01. 2004  Eike Kühnel 
02. 02. 2004 Bernd Sackewitz

Getriebe- und Antriebstechnik  
Wernigerode GmbH
01. 12. 2003 Gerald Böttcher 
01. 01. 2004 Jens Neumann

Schlote Saar GmbH
01. 12. 2003 Alexander Wolf

K 15-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ

Schlote GmbH & Co. KG
02. 10. 1998 Monika Koch 
01. 11. 1998 Andreas Golla 
16. 02. 1999 Michael Haase

Getriebe- und Antriebstechnik  
Wernigerode GmbH
01. 11. 1998 Bernd Fissel

15. 12. 1998 Bodo Riemenschneider

04. 01. 1999 Ralf Baumann

04. 01. 1999 Ulrike Hildach

04. 01. 1999 Denise Bober

04. 01. 1999 Silvio Meixner

04. 01. 1999 Steffen Schiffner

04. 01. 1999 Elke Wedde

04. 01. 1999 Andreas Weller

11. 01. 1999 Cornelia Höding 

01. 02. 1999 Henning Hinke

01. 02. 1999 Hartmut Freist

09. 02. 1999 Rosemarie Bock

10. 02. 1999 Sina Sperlich

22. 02. 1999 Meike Scholze

 
K 15-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ

Schlote Saar GmbH
16. 10. 1998  Mehmet Özdogan

Schlote Rathenow GmbH
08. 03. 1999 Peer Braetsch

K 20-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ

Schlote GmbH & Co. KG
01. 10. 1993 Friedrich-W. Kahlstorf 
28. 03. 1994 Joachim Kröber

Getriebe- und Antriebstechnik  
Wernigerode GmbH
08. 09. 1993 Falko Fessel

K 30-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ

Schlote GmbH & Co. KG
16. 01. 1984 Jürgen Hußmann

DĚKUJEME VŠEM KOLEGYNÍM A 
KOLEGŮM ZA JEJICH DLOUHOLETÉ 
PRACOVNÍ NASAZENÍ A VĚRNOST A 
DOUFÁME, ŽE SE SVÝMI ZKUŠENOSTMI 
A ANGAŽOVANOSTÍ V PODNIKOVÉ 
SKUPINĚ JEŠTĚ DLOUHO ZŮSTANOU.
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Dne  se to sta o: 
a ěstnanc  etr e e  nd Antr e s-

tec n k ern erode H dos  
o t   dí  P en e se  

Me  :  a :  od   dí  o na en 
na o so ací stan c , ro e  a to at -
o an  rocese  a ko e   
:  od  e  ko e ně S ke Koc  
a st a ro naše oto k  

První prodejeschopné Pumpengehäu-
se jsme vyrobili v polovině prosince 
2010 pro zákazníka Continental Trutnov 
(CZ). V té době ale nebyly ještě 

uvolněny všechny čtyři soustružnické a 
tři frézařské automaty. Na konci března 
už byly všechny stroje „v síti“ a auto-
matizace v provozu. Již od konce led-
na 2011 byl ve výrobě zaveden 
4-směnný systém a ten byl, až na 
 krátkodobé přerušení, zachován při 
počtu 24 zaměstnanců do konce září 
2013. Z důvodu klesajícího počtu odvo-
lávek se potom výroba vrátila ke 
3-směnnému systému. Při plném 
vytížení a bezporuchovém provozu se 
vyrábělo každý kalendářní týden až 
8.800 Pumpengehäuse, dnes se produ-

kuje od pondělí do pátku v průměru 
6.000 dílů.

Největší výzvou v dosavadním výrob-
ním období byly enormně vysoké 
požadavky na kvalitu ze strany zákazní-
ka Continental Trutnov (CZ). To byla pro 
všechny zaměstnance GAW, kteří se 
tohoto procesu účastnili, zcela nová a 
náročná zkušenost, kterou jsme na-
konec s velkým úspěchem zvládli. S vel-
kou pílí teď pracujeme na 2. milionu! 
  
  ohlke  ill ann Tr  

a ěstnanc  etr e e  nd Antr e s tři frézařské automaty. Na konci března 
kuje od pondělí do pátku v průměru 
6.000 dílů.

Dne  se to sta o: uvolněny všechny čtyři soustružnické a kuje od pondělí do pátku v průměru 

V GAW vyroben první  
miliontý díl Pumpengehäuse

Na fotografii, zadní  
řada zleva: René Becker, 
Andy Pollin, Thomas 
Adenstedt a Sebastian 
Bänecke
Přední řada zleva: Silke 
Koch, Bärbel Bormann 
a Margret Lubner

V GAW vyroben první 
miliontý díl Pumpengehäuse

Přední řada
Koch, Bärbel
a Margret Lubner

Stále více zaměstnanců používá jízdní kolo 
nejen pro relaxaci a sport, ale také jako  
dopravní prostředek k dennímu dojíždění  
do zaměstnání. Z tohoto důvodu byl pro  
pracovníky SAC vybudován v roce 2013 
nový přístřešek pro jízdní kola a motocykly. 
Díky plánovanému rozšíření výrobních  
ploch v roce 2014 a v rámci zlepšování  
spokojenosti zaměstnanců získal personál  
v Uherském Hradišti 40 míst pro jízdní kola a 
navíc prostor pro motocykly.

 avel Svoboda

Jízdní kola a motocykly pod 
střechou
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Zhruba 100 žáků 
základní školy  

z Schellertenu a Din-
klaru se zúčastnilo 

v listopadu dne 
dětské házené

 sto ad  ro šec n   
c a ce   a   t íd  k adní  
ško   Sc e erten  a D nk ar  
s ec ní  ško ní  dne  V tento  
den se tot  kona  den dětsk  

en , kter  or an o a   
s o ek JS  ar ssen D n e e

JSG je mládežnický sportovní spolek 
házenkářských oddílů TV Eiche Dingel-
be a TV Garmissen Ahstedt. Náš tým 
(přední hráči TV Eiche Dingelbe) byl 
požádán, aby pár lidí při tomto dnu 
pomohlo.

Já, Johannes Fiene, právě studuji  
2. ročník oboru obchodník v průmyslu  

u firmy Schlote a nemohl jsem si nechat 
ujít příležitost, být u této události.  
U „Dubů“ z Dingelbe stojím od r. 2010 
v brance. V současnosti sbíráme body 
ve 4. německé lize spolkové země 
 Niedersachsen (Dolní Sasko). Většina 
hráčů našeho mužstva hraje už dlou-
hou dobu, proto máme bohaté 
zkušenosti. Ty jsme potom mohli předat 
dál v pátek ráno v 8:30 hod. 

Připravili jsme pět hracích polí pro cca. 
100 žáků, kteří se krátce nato vřítili do 
haly. Avšak dříve než směly děti vzít 
házenkářský míč do ruky, zahrály si 
různé zahřívací hry. Potom jsme vytvořili 
deset mužstev.

Dva trenéři pro mužstvo, jeden rozhodčí 
pro hrací pole. Při turnaji hrál každý 
 proti každému po dobu 2 krát 5 minut. 
Po turnaji jsme zařadili ještě různá, pro 
házenou specifická cvičení, která mu-
sel každý tým absolvovat, aby nasbíral 
body. Čím lépe tým při cvičení obstál, 
tím více bodů získal. Na závěr se body 
každého týmu sečetly a maskot oddílu 
TV Eiche Dingelbe „Tappi“ vyhlásil 
vítěze. 

Pro mě osobně bylo skvělé vidět, jak se 
děti při házené bavily a s jakým zápa-
lem se soutěží zúčastnily.

 ohannes iene

„Eichen“ z Dingelbe přibližují  
házenou školákům (Eiche = dub, Eichen = duby)
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Ve dnech 11. a 12. října 2013 se v Mag-
deburgu konal 14. veletrh pro vzdělávání 
a profesní orientaci PERSPEKTIVY se 
současně probíhajícím 5. veletrhem pro-
fesní orientace KICKSTART. Veletrh, na 
kterém se ve 3 halách prezentovalo 
 kolem 155 podniků, navštívilo celkem 
9.100 návštěvníků, mezi nimi školní třídy  
s učiteli, mladiství a čerstvě dospělí  
s přáteli nebo rodiči. 

Po náročné přípravě a velké anga-
žovanosti jsme u toho letos byli také my, 
Getriebe- und Antriebstechnik Wernige-
rode GmbH a SCHLOTE Brandenburg 
GmbH & Co.KG. Paní Claudia Behncke 
– personální referentka závodu Bran-
denburg, pan Karsten Graßhoff –   

mistr učňů závodu Wernigerode a paní 
Stephanie Borchert – personální refe-
rentka závodu Wernigerode hovořili  
s mladými lidmi a informovali je  
o SCHLOTE SKUPINĚ, jejích závodech  
a vzdělávacích oborech.

Z pohledu mnoha firem je dnešní situ-
ace na trhu vzdělávání obtížná, což je 
ještě zesíleno demografickými změnami. 
Z toho důvodu musíme i my více 
navštěvovat takové veletrhy, abychom 
u dobrých studentů vzbudili zájem o náš 
podnik a mohli z nich vyškolit budoucí 
odborníky. 

Při pohledu zpět na návštěvu veletrhu 
můžeme konstatovat, že jsme vedli 

hodně zajímavých rozhovorů a získali 
jsme hodně nových podnětů pro bu-
doucí veletrhy, kterých se zúčastníme. 
Doufáme, že obdržíme hodně přihlášek 
týkajících se našich nabídek na 
vzdělávání. 
 o

deburgu konal 14. veletrh pro vzdělávání 
mistr učňů závodu Wernigerode a paní 
Stephanie Borchert – personální refe-

Ve dnech 11. a 12. října 2013 se v Mag- mistr učňů závodu Wernigerode a paní 

Veletrh Perspektivy a KickStart 2013 v Magdeburgu

Byli jsme při tom

Stephanie Borchert  
informovala na  

veletrhu KICKSTART 2013 
návštěvníky o  

SCHLOTE SKUPINĚ

Schlote Brandenburg GmbH&Co. KG 
bylo poprvé auditováno pro normu ISO/
TS-16949:2009. Ve dnech 21. – 24. října 
2013 se auditovalo vedle různých 
projektů, jako například Zwischengehäu-
se zákazníka VW Kassel a Benteler/FAC, 
také mimo jiné propojení závodu s cen-
trálou SCHLOTE Holding a rovněž i externí 
sklad logistiky.

Zde se mohl náš partner TÜV Nord 
přesvědčit, že podnik disponuje funkčním 
a účinným systémem managementu 
kvality v souladu s výše uvedenou nor-
mou, který zaměstnanci dodržují. Interak-

ce procesů jsou zvládnuty a jsou účinné, 
efektivita a účinnost procesů se zjišťují 
podle referenčního seznamu procesů, 
sledují se a případně se zavádějí ná-
pravná opatření.
 
Pozitivně bylo hodnoceno, že jsou 
splněny všechny podstatné, pro závod 
specifické ukazatele (např. přidaná hod-
nota, technická použitelnost strojů, 
náklady na kvalitu, zmetky, počet zákaz-
nických reklamací). Některé organizační 
oblasti byly klasifikovány jako potřebné  
k optimalizaci. Tak se například zjistilo, že 
se musí ještě zlepšit další hlubší napojení 

CAQ-systému. Toto již projednával 
kompetenční tým TQ. Jsou dohodnuty 
první kroky mezi vedoucími závodů 
SCHLOTE skupiny a zmocněncem ma-
nagementu kvality (QMB). Dále bylo 
navrženo, aby ve Schlote Brandenburg 
zvážili školení moderátorů KVP a dalších 
projektových managerů (TMA).
 
Společnost TÜV Nord nezjistila žádné 
hlavní odchylky, a proto patří dík všem 
zúčastněným zaměstnancům v Harsumu 
a v Brandenburgu!

Blahopřejeme! T. Matthes/Tr.

Brandenburg je nyní také certifikován  
podle ISO/TS-16949:2009



360 STUPŇŮ/únor 201414

NOVINKY ZE ZÁVODŮ

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
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e skupině SC T  a í u i i eny 
 rovnoprávn  postavení  esto v některých 

láncích za ěstnaneck ho asopisu 
upou tí e z d vodu lep í itelnosti od po
drobn ho zp sobu psaní za ěstnanci a 
za ěstnankyně , ak vyplývá ze zákona  
o rovnoprávnosti  okud se ás toto 
osobně dotýká, prosí e ás, abyste nás 
na to upozornili  i p ípravě p í tího vydání 
to bude e respektovat  nohokrát díky 
za pochopeníIM
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Po prohlídce
kostela skoro všichni 
ješte vystoupali
na vež: tým SCHLOTE 
GmbH Rathenow

Zaměstnanci SCHLOTE GmbH v Rathe- 
now navštívili 5. září 2013 kostel Sankt-
Marien-Andreas-Kirche a poslechli si 
při tom vyprávění o historii a stavební 
obnově chrámu Páně. Zaměstnanci 
chtěli po práci vyjet na malý podniko-
vý výlet s večeří a projížďkou po řece 

Havel a právě návštěvou kostela výlet 
zahájili. Kostel Sankt-Marien-Andreas-
Kirche je skvostem severoněmeckého 
umění z pálených cihel a má být zno-
vu vystavěn k chvále boha. Po prohlíd-
ce kostela skoro všichni ještě vystou-
pali na věž a podívali se ze vzdušné   

výšky na pozdně letní krajinu oblasti 
Havelland. SCHLOTE GmbH Rathenow 
věnovalo peníze (100 euro) na ka-
meny č. 7191-7210 pro výstavbu 
sloupů křížové klenby na kůru. Kostelní 
spolek dobrovolníků děkuje za poskyt-
nutý dar. a

Dne 14. září 2013 se v Brandenburgu an der  
Havel konal 15. trh povolání. 63 firem využilo  
v tento den šanci, aby se v Brandenburgu 
představilo. Firma Schlote Brandenburg GmbH 
& Co. KG představila učební obory mechatro-
nik a mechanik v průmyslu. Zájem návštěvníků 
byl velký, a tak jsme od toho dne obdrželi 
hodně žádostí o místo.
 i

SCHLOTE GmbH Rathenow věnovalo  
peníze na sloupové kameny

15. trh povolání 

Claudia Behncke, 
personální referentka 

závodu SBB, infor-
muje o možnostech 

vzdělávání ve 
SCHLOTE SKUPINĚ
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Zainteresovaní 
návštěvníci  
u veletržního stánku 
SCHLOTE/Röders

Nor erk   edn  ce a e na ení 
t ako o tí  S  nor ersk  e etr  
s rn e etošní EURO USS: S tro t  

s skon   edna  Nor erk  
e etr  EURO USS:  od orn c  

n ště ník  : ,  to o 
do r c   rocent a ran níc , š o 
ke  sta o ate  :  
Kr tce: des t  ro í e n rodní o 
od orn o e etr  tec n k , roces   
a rod kt  t ako o tí o e  

s ěšn !

Také v roce 2014 byla SCHLOTE SKUPI-
NA zastoupena na veletrhu EUROGUSS 
ve společném stánku s firmou G.A. Rö-
ders GmbH & Co. KG (společně s Mesit 
& Röders v.o.s. náš obchodní partner 
pro tlakové odlitky v závodě v Česku) a 
vystavovala několik svých produktů.  
Na dotazy návštěvníků k produktům a 
službám odpovídali odborníci v hale 7 
ve stánku 113. SCHLOTE SKUPINA se 
prezentovala již počtvrté společně s G. 
A. Röders ze Soltau na mezinárodním 
odborném veletrhu průmyslu tlakové-
ho lití v Norimberku. Zkušenosti z posled-
ních veletrhů EUROGUSS byly z našeho 
pohledu veskrze pozitivní, proto jsme se 
rozhodli pro společné vystoupení i na 
letošním veletrhu. 

EUROGUSS – to jméno je program! 
Gerd Röders, předseda Svazu 
německých tlakových sléváren (VDD), 
je ohromen významem této impozantní 
výstavy: „ Veletrh je etablovaný, tento 

rok to bylo zřetelně vidět. Celý evropský 
svět techniky tlakového lití přichází na 
EUROGUSS.“ Do Norimberku přijeli 
zástupci tlakových sléváren a jejich 
subdodavatelů, dodavatelů tech-
nického vybavení a poskytovatelů 
služeb z celkem 26 zemí.

Vystavovatelé, návštěvníci a sdružení – 
ti všichni startují po úspěšném EURO-

GUSS optimisticky do roku 2014. Také 
my máme radost z početných 
veletržních návštěvníků a ze zajíma-
vých rozhovorů se zainteresovanými 
specialisty tlakového lití , stejně tak i se 
stávajícími i budoucími obchodními 
partnery. Zvláštní zájem u návštěvníků 
našeho stánku vzbudil stav našich akti-
vit v Číně a další možnosti v budoucnu.
 Tr.

Nor erk  edn  ce a e na ení 
t ako o tí  S  nor ersk  e etr  

rok to bylo zřetelně vidět. Celý evropský 
svět techniky tlakového lití přichází na 

Nor erk  edn  ce a e na ení rok to bylo zřetelně vidět. Celý evropský 

EUROGUSS 2014
Zkušenost přesvědčuje: SCHLOTE SKUPINA se znovu  
prezentovala společně s G. A. Röders
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Máte dobrá předsevzetí do r. 2014?
Najdete snad ve 2014 VÁŠ nový neobyčejný koníček?

Mno í a í r tě na se na  ně 
na o e d  íc s orto at , dě  
něco ro s  dra í , dě  s  as 
na se e  T e a de  ro někter  
 V s tak  roke  sen a níc  trendo-

c  s ort  a ns ort  

Nejnovější trendový sport Allterrain-
boarding (ATB) pochází z USA, kde 
snowboardisté hledali alternativu, aby 
mohli svůj oblíbený sport provozovat i  
v létě. Kříženec snowboardu a skate-

boardu se skládá z flexibilního prkna ve 
velikosti mezi prkny snowboardu a 
skateboardu, které nesou vzduchem 
plněné pneumatiky. Je označován i 
jako mountainboard a je letní varian-
tou snowboardu. Používá stejnou  
metodu sjíždění sjezdovek a vyvolává 
velmi podobný pocit z jízdy. 

Zumba je naprosto trendový sport pro 
především mladé dívky a ženy. Směs 

latinskoamerických tanečních kroků a 
klasických cvičení aerobiku budí 
nadšení díky velkému fak-
toru zábavy a pozitivnímu 
efektu na postavu, koordi-
naci a výdrž. Vznikla v deva-
desátých letech díky 
náhodě. Vlna zumby zapla-
vila před více než deseti lety 
USA a vyvolala skutečný 
boom, který pociťujeme 
nyní také v Německu. 

Seskok padákem je 
působivý a fascinující 
zážitek. Pro mnohé je 
nepředstavitelné vyskočit 
sám z letadla ve výšce  
3000 až 4000 metrů, „vyzbro-
jen“ jen padákem. Ale pro 
jiné je to právě ta vlna  
adrenalinu a ten pocit neo-
mezené svobody, co je na 
parašutismu láká.

Velkolepým koníčkem se 
mohou stát i komiksy. Je  

jedno, jestli komiksy rádi 
čteme nebo sami kreslí-
me, ty malé pestré sešity 
fascinují, baví a rozjasní 
všední den. 

Provozujete již nějaký 
neobyčejný koníček? Za-
jímáte se o „nevšední“ 
věci? Potom nám napište 
a inspirujte také další kole-
gy v některém z příštích  
vydání časopisu SCHLOTE 
360STUPŇŮ! Těšíme se, že 
nás budete kon taktovat 
na naší e-mailové adrese 
redak tion@schlote.com 
nebo přes redakční 
poštovní schránku, která 

je pověšena v každém závodě.
 Tr.
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