
360 ST
UP

Ň
Ů

Časopis pro zaměstnance SchloTe SkUPiny VydÁnÍ 12 • září 2013

SCHLOTE  
V POHYBU
LÉTEM SPORTOVNĚ NALADĚNÍ

SCHLOTE  
KOMUNIKUJE
PRůVODcE E-MAiLEM

SCHLOTE  
SE SOciáLNĚ ANgAžujE
DARy POTřEbNýM



2 360 STUPŇŮ/září 2013

EDITORIAL

Milé kolegyně a milí kolegové!
Komunikace spojuje lidi. A pro úspěšnou komunikaci je 
důležité dodržovat určitá pravidla hry. V soukromém, 
ale zejména v pracovním všedním dni. Každému  
z nás je jasné, že je to obzvlášť důležité v každodenní  
e-mailové korespondenci, navíc to vyžadujeme také 
od našich mailových partnerů. Na co máme všichni 
dbát při elektronické komunikaci, Vám ukáže náš 
úvodní článek. 

To, že komunikace a motivace v týmu dokážou 
divy, prokázali především naši čeští spolupracovníci.  

V nejkratší době vybudovali tým pro dračí loď, tré-
novali a zúčastnili se závodů. Ale i ostatní podniky  
v letošním létě sportovali: v Harsumu a Saarbrückenu 
se běhalo, běhalo, běhalo . . .

Přejeme Vám hodně zábavy při čtení a listování  
v našem aktuálním vydání časopisu SCHLOTE 
360STUPŇŮ!

 Vaše redakce
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MLADÍ TALENTI SKUPINY SCHLOTE 

A opět máme tu čest – poblahopřát našim učňům, kteří 
dokončili studium, a srdečně přivítat i naše nové učně. V létě 
tohoto roku úspěšně ukončili své vzdělávání Till Seelmann  
(obchodník v průmyslu / SCH), stejně jako René Salewsky GAW 
a Maximilian Frenzel SBB (mechanici třískového obrábění). 

Od srpna 2013 v našich řadách vítáme 19 nových učňů  
SKUPINY SCHLOTE:

Přejeme všem mladým talentům dobrý start do učení a do pra-
covního života. 

getriebe- und Antriebstechnik Wernigerode gmbH

Francis Dean Rodenbeck Mechanik třískového 
obrábění

Carsten Schimpfermann Mechanik třískového 
obrábění

Patrick Schwab Mechatronik

Toni Ben Hartmann Mechatronik/bakalář

Schlote brandenburg gmbH & co. Kg

John Michael Fitzgibbon Průmyslový mechanik

David Schulz Průmyslový mechanik

Christopher Jätzschmann Průmyslový mechanik

Fabian Börner Mechatronik

Schlote gmbH & co. Kg

Hannes Hofmann Mechanik třískového 
obrábění

Florian Paust Mechatronik

Marieke Gohdes Mechanička třískového 
obrábění

Schlote gmbH Rathenow

Martin Nacke Nástrojář

Schlote Holding gmbH

Mayleen Osicka Obchodnice v průmyslu

Mathias Monden Odborný informatik pro 
systémovou integraci

Arne Neumann Obchodník v průmyslu / 
bakalář

Felix Roth Mechanik třískového 
obrábění / bakalář

Schlote Saar gmbH

Niklas Braun Mechanik třískového 
obrábění

Julia Klein Obchodnice v průmyslu

Nadja-Angela Rutterschmid-Sim Mechanička třískového 
obrábění
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Všichni víme, že ústní, respektive osobní 
komunikace převyšuje všechny ostat-
ní formy komunikace. Proč je tedy tak 
těžké se toho každý den držet? 
E-mailová komunikace s sebou přináší 

vedle velkého zjednodušení také výz-
vy. Počet e-mailů, které přijmeme a 
odešleme za jeden den, nepřetržitě 
stoupá. E-mail není vždy optimální 
komunikační cestou. Často je tele-
fonát nebo osobní kontakt rychlejší, 
jednodušší a především srozumitelnější. 
Zvažte proto, zda není rozumnější za-
telefonovat, případně kolegu osobně 
oslovit. Mimoto jsou e-maily zvlášť ne-
vhodné pro diskuze, osobní kritiku nebo 
diskrétní témata.  

Pište jeden e-mail vždy jen o jednom té-
matu. Ulehčíte sobě i příjemci zpraco-
vání, přiřazení a uložení e-mailů. Kromě 
adekvátního interního nebo externího 
oslovení je nutné téma pojmenovat  
v řádku předmět. Zároveň dbejte nejen 
na krátké a přesné vyjádření obsahu, 
ale i na srozumitelnou, jasnou strukturu. 
Udělejte pro sebe laskavost a zvažte, 
kdo potřebuje Váš e-mail v kopii. 
Zapomeňte na zajišťovací mentalitu, 
dát do rozdělovníku všechny, kteří by 

 

Komunikace 
      spojuje lidi!      Část 1

TITULNÍ TÉMA

Snížení záplavy 
e-mailů ve  
SKUPINĚ SCHLOTE
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případně mohli být ve věci zaintereso-
vaní. Ušetříte tím kolegům zbytečný čas 
při zpracování e-mailu. V případě nejis-
toty, kdo tuto informaci potřebuje, platí 
následující pravidlo: pošlete informaci 
nadřízenému. Ten ji potom může podle 
potřeby přeposlat. Držte se přitom plat-
ného organigramu. Využívejte políčko 
bcc (blind carbon copy = skrytá ko-
pie), pokud chcete, aby tento adresát 
nebyl viditelný pro příjemce zprávy  
v políčku „komu“ a  „kopie (cc)“.

Elektronická pošta je také vizitkou pod-
niku. Nesmíme zanedbávat formu a 
pravopis. Kontrolujte pravopis, grama-
tiku a obsah Vašeho e-mailu. V případě 
nejistoty v pravopise použijte funkci F7. 
Ta nastartuje asistenta pravopisu. Jste-li 

plánovaně nepřítomni, aktivujte asis-
tenta v nepřítomnosti (automatickou 
odpověď). 
Závěrem: e-mail je rychlým komuni-
kačním prostředkem, avšak nemusí být 
zodpovězen během 5 minut. Informujte 
přesto odesilatele o tom, že zpracuje-
te e-mail k určitému datu, pokud tak 
nemůžete učinit ihned. To můžete i te-
lefonicky – neboť komunikace spojuje 
lidi.
 C. Schulz/Tr.

Tipy a triky 
❚	 Vyhněte	se	osobním	zkratkám.

❚	 Vyjadřujte	se	v	obsahu	krátce.

❚	 Pomocí	odstavců	při	psaní	ulehčíte	čtení	e-mailu.

❚	 Používejte,	pokud	je	to	nutné,	jen	jeden	vykřičník	příp.	
otazník	a	vzdejte	se	dvojitého	zvýrazňování	jednot-
livých	slov	pomocí	podtržení,	tučného	tisku	nebo	
barevnosti.	

❚	 Výrazně	efektivnější	je	zpracovávat	e-maily	několikrát	
denně	v	pevně	stanovenou	dobu,	než	neustále	kon-
trolovat	e-mailovou	schránku.

❚	 Vyjádřete	jednoznačně	tématiku	v	řádku	předmět.

❚	 Posílejte	Vaše	e-maily	jen	na	jednoho	příjemce.	
Používejte	rozdělovník	v	kopii	(cc)	s	rozvahou.

❚	 Volte	správné	přílohy,	aby	je	příjemce	mohl	bez	
problémů	přijmout	a	otevřít.	U	většiny	firem	jsou	
poštovní	schránky	zpravidla	omezeny	na	10	MB.	 
Pokud	je	to	možné,	zašlete	jen	link	(odkaz).	

❚	 Používejte	typ	písma	Verdana	9.

Komunikace 
      spojuje lidi! 
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SCHLOTE AKTUÁLNĚ

22.	června	2013	se	konal	tradiční	zá-
vod	dračích	lodí	na	jezeře	v	Ostrožské	
Nové	Vsi	poblíž	Uherského	Hradiště.	
Náš	SCHLOTE		tým	byl	poprvé	při	tom.		
A	jak	to	všechno	začalo?

Vždycky se mi tento kolektivní sport lí-
bil. Chtěla jsem to jednou vyzkoušet, 
ale neměla jsem tým. Několikrát 
jsem závod dračích lodí sledovala 
ze břehu. A najednou mě to napad-
lo: „Proč nevytvořit tým v naší firmě?“ 
Koneckonců je k tomu potřeba 20 pád-
lujících a jeden bubeník . . . 

Ihned jsem začala jednat. Oslovila 
jsem mé spolupracovníky, diskutova-
li jsme o tématu a vzbuzovala jsem  
v nich nadšení. Setkala jsem se vlastně 
jen s pozitivním přístupem. Jako tre-

néra jsem oslovila Petru Slezáčkovou  
z oddělení logistiky, která se této spor-
tovní disciplíně už v minulosti pár let 
věnovala. Ta se zároveň stala spolu-
organizátorkou akce. Paní Křivová  
z personálního oddělení nám pomohla 
s interní propagací akce.

Pan Hagenbruch jako jednatel 
podpořil závod dračích lodí finančně. 
Hned se stal naším velkým fanouškem! 
Je vidět, že má v sobě kus týmového, 
sportovního ducha, a velmi nás po-
vzbuzovalo jeho zdravé nadšení. I přes 
počáteční nepřízeň počasí  letošního 
jara jsme začali trénovat. 

Nejdříve jsme se seznámili se 
základními pravidly. V dračí 
lodi sedí pádlující osoby ve 
2 řadách, a to v každé řadě 
10 osob za sebou. Z toho 
musí být minimálně 4 ženy, 
jak říkají pravidla. Tým je pod-
porován bubeníkem sedícím 
na přídi, který bubnuje do 
rytmu. Loď řídí na zádi 
kormidelník profesionál. 
První 2 osoby sedící  
v lodi jsou tzv. „háčci“, 
kteří určují tempo pro 
zbytek osádky a bu-
beníka. Nezbytná je 

jak néra jsem oslovila Petru Slezáčkovou 
z oddělení logistiky, která se této spor

Nejdříve jsme se seznámili se 
základními pravidly. V dračí 

22. června 2013 se konal tradiční zá-
vod dračích lodí na jezeře v Ostrožské
Nové Vsi poblíž Uherského Hradiště.
Náš SCHLOTE		tým byl poprvé při tom.		
A jak to všechno začalo? néra jsem oslovila Petru Slezáčkovou Nejdříve jsme se seznámili se 

Boj s drakem na jezeře

Společně   
 jsme super tým!
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na lodi vyváženost a synchronizace. 
Naučili jsme se pádlovat do rytmu bub-
nu, poté následovaly trpělivé tréninky 
startů a obrátek. 

Závod se po několika trénincích přiblížil 
velmi rychle. Nesmíme zapomenout, 
že se SCHLOTE tým zúčastnil závodu 
poprvé. Nebylo vůbec jednoduché  
zvládnout za jeden den čtyři závody  
na 200 metrů a nakonec ještě jeden  
na 1.000 metrů. Za silného fandění 
našich spolupracovníků jsme zdárně  
absolvovali všech pět závodů. My-
slím, že jako novopečení závodníci 
na dračích lodích jsme obstáli velmi 
dobře. Naše závodní časy byly velmi 
vyrovnané s konkurenčními týmy, kte-
ré trénují třeba již několik let. Hnala nás 
touha obstát a držet tempo s ostatní-
mi. Bylo vidět, že každý dal do soutěže 
úplně všechno!

První příčky obsadily profesionální 
týmy. My jsme se bohužel kvůli silné 
kon kurenci umístili na předposledním 
14. místě, nicméně jsme vybojova-

li hezký pohár za účast. Náš tým to  
ale neodradilo, spíše motivovalo.  
Příští rok začneme trénovat dříve a  
budeme lepší! Všem se akce líbi-
la, všichni byli nadšení a spoko-
jení s úspěchem. To bylo pro mě 
nejdůležitější. Toto mi bylo nejmilejší 
odměnou za mé snažení. 

Chceme se zasadit o to, aby se závody 
dračích lodí v naší firmě staly tradicí. Příští 
rok chceme opět zabojovat. Jako metu 
jsme si stanovili umístění v první desítce.

Už teď se na to těšíme!

 Naďežda Petříková

Petra Slezáčková a 
Naděžda Petříková

SCHLOTE tým

Petra Slezáčková  
uděluje poslední  

pokyny před vyplutím.  
U bubnu sedí  

Martina Burešová
©	JAŇULLĺNA	LIVE-Photography
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NOVINKY ZE ZÁVODŮ

Alexander Koch toho dosáhl. 6. června 
2013 složil zkoušku na mistra v průmyslu 
se zaměřením na kov. 

Všechno začalo 28. února 2008 přes 
pracovní agenturu Optimal z Hildes-
heimu. Po vyučení a vojenské službě 

se vrhl Alexander svěží zpět do pra-
covního života, a to do dobrodružství 
jménem FormTec.

Na montáži ve FormTecu se rychle  
cítil dobře a brzy se ukázalo, že tohoto 
muže potřebujeme na delší dobu. 

Tak dostal Alexander  
1. října 2008 pracovní  
smlouvu na dobu jednoho 
roku, která o rok později 
přešla v pracovní poměr 
na dobu neurčitou.

V následujících letech 
převzal Alexan der v rámci 
firmy několik dodatečných 
úkolů. Mimo jiné byl 
zodpovědný za kontro-
lu chladicí kapaliny ve 
všech strojích, vedl na 

vlastní zodpovědnost montáž pro úsek 
Bosch a taky expedoval hotové skupiny 
konstrukčních prvků. 

V srpnu 2011 zahájil formou večerního 
studia zvyšování kvalifikace na mistra  
v průmyslu se zaměřením na kov. Dva-
krát týdně po práci a taky v sobotu 
jezdil do Salzgitteru do mistrovské školy. 
Náročnost se ale, jak je v průběhu doby 
vidět, vyplatila. 

7. června 2013 mohli Alexanderovi  
k úspěšně složené zkoušce poblahopřát 
oba naši jednatelé Olaf Schlote a 
 Michael Schlote.

Mezitím vede Alexander kompletní 
oddělení nákupu ve Schlote FormTec  
a mnoho dalšího bude následovat.

 M. Schulz

Vysoká škola „Fachhochschule Bran-
denburg“ pokračuje i v roce 2013 
v úspěšné řadě veletrhů firemních 
kontaktů. 10. června 2013 bylo na místě 
více než 30 podniků, které se na stán-
cích prezentovaly studujícím jako po-
tenciální zaměstnavatelé.  

Tento rok poprvé my, Schlote Branden-
burg GmbH & Co. KG.

Pan Kai Aurin – vedoucí personálního 
managementu skupiny Schlote, paní 
Claudia Behncke – personální referent-
ka závodu Brandenburg a paní Micha-
ela Giese – asistentka vedoucího závo-
du Brandenburg. 

Na tento den jsme se připravovali s vel-
kou radostí a angažovaností. Nejvyšším 
cílem bylo představit naši podniko-

vou skupinu a především závod Bran-
denburg studentům, absolventům a 
docentům. Informovali jsme početné 
návštěvníky veletrhu o SKUPINĚ SCHLO-
TE, jejích závodech a výrobním spektru. 

Po tomto úspěšném vystoupení na ve-
letrhu očekáváme četné žádosti o mís-
ta praktikantů a bakalářů. První krok, 
jak získat odborníky. Gi.

2013 složil zkoušku na mistra v průmyslu 
lexander svěží zpět do pra

covního života, a to do dobrodružství 

burg GmbH & Co. KG. cílem bylo představit naši podniko

Alexander Koch toho dosáhl. 6. června se vrhl Alexander svěží zpět do pra

Z agenturního pracovníka k mistrovi

Ve FormTecu je to možné

denburg“ pokračuje i v roce 2013 managementu skupiny Schlote, paní denburg studentům, absolventům a 
Vysoká škola „Fachhochschule Bran- Pan Kai Aurin – vedoucí personálního vou skupinu a především závod Bran-

Úspěšná účast SCHLOTE SKUPINY

Veletrh firemních kontaktů v Brandenburgu

Gratulace od jednatelů, zleva doprava:  
Michael Schlote, Alexander Koch, Olaf Schlote

Paní Claudia Behncke,  
personální referentka  
SCHLOTE Brandenburg GmbH & Co. 
KG, v rozhovoru se studentem FH 
Brandenburg
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S touto otázkou se dne 28. května 2013 
potýkalo celkem 13 zaměstnanců firem 
Schlote GmbH & Co. KG a Schlote 
FormTec GmbH. Již 30. dubna 2013 se 
na asistenta požární ochrany vyškolilo  
9 pracovníků v Brandenburgu.

Co přesně je důležité konat ve vážných 
situacích, vysvětlil nejen teoreticky spe-
cialista na požární ochranu. V praktické 
části školení si to mohli účastníci 
vyzkoušet, protože „Deutsche Brand-
schutzakademie“ (= Německá aka-
demie požární ochrany) školila naše 
zaměstnance v Brandenburgu po-
mocí simulátoru pro požární ochranu.  
K tomu patřilo nejen hledání únikových 
a záchranných cest v zakouřeném si-

mulátoru, ale především zajištění a 
rozpoznání požárních úseků. V Harsumu 
a Brandenburgu zahrnovaly scénáře 
situací dále hašení hořící pneumatiky 
a dokonce i simulaci hořící lidské figurí-
ny, takže jsou naši vyškolení asistenti 
požární ochrany dobře vyzbrojeni pro 
závažné situace.  

Aby to ale nezašlo tak daleko, dozvěděli 
se nynější asistenti požární ochrany, jak 
zabránit vypuknutí požáru. Školení trva-
lo zhruba 4 hodiny na kurs. Nejdříve se 
probírala teoretická část, následující 
praktická část očividně bavila všechny 
zaměstnance. Nakonec si účastníci 
školení směli sami vyzkoušet, jak zlikvido-
vat požár různými hasicími metodami.

Toto školení objasnilo způsobem blízkým 
praxi příčiny požárů a také jejich likvi-
daci. Proto ho chceme v budoucnosti 
provádět standardně a těšíme se opět 
na početné přihlášky na příští školení 
asistentů požární ochrany.   
 
 I. Mai/M. Gi.

potýkalo celkem 13 zaměstnanců firem rozpoznání požárních úseků. V Harsumu 
oto školení objasnilo způsobem blízkým 

praxi příčiny požárů a také jejich likvi
S touto otázkou se dne 28. května 2013 mulátoru, ale především zajištění a Toto školení objasnilo způsobem blízkým 

Školení asistentů požární ochrany v Harsumu a Brandenburgu

Co dělat, když hoří? 

Praktické zkoušky v simulátoru

Pan Möller, skupinový mluvčí  
skladového hospodářství týmu logistiky 
SBB, při hašení požáru

Senzační hasicí  
akce v závodě Harsum
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PERSONÁL

25. dubna 2013 byl opět tady: Den 
pro budoucnost. Také firma Schlote 
GmbH & Co. KG v Harsumu přivítala na 
návštěvě devět žáků 5. až 10. třídy, kteří 
chtěli tento den využít k profesní orien-
taci. 

Kromě představení SKUPINY SCHLOTE 
s navazující prohlídkou závodu a hry 

„Berufe-memory“ k získání přehledu  
o různých učebních oborech směli žáci 
a žákyně celé dopoledne doprovázet 
své patrony při jejich každodenní práci 
a mohli tak už jednou „očichat“ pra-
covní život. 

Po společném obědě a předání cer-
tifikátu účastníka tento vzrušující den 

skončil a doufejme, že  mladistvým 
zůstane dlouho ve vzpomínkách. Také 
my jsme si užili v tento den hodně legra-
ce a těšíme se na další skvělé Dny pro 
budoucnost. 
 K. Collard

25. dubna 2013 byl opět tady: 
pro budoucnost. Také firma Schlote 

erufe-memory“ k získání přehledu 
o různých učebních oborech směli žáci 

25. dubna 2013 byl opět tady: Den „Berufe-memory“ k získání přehledu 

Den pro budoucnost 2013

blahopřejeme
K 10-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ:

Schlote GmbH & Co. KG
25. 08. 2003  Hendrik Paul TMFW

K 15-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ:

Schlote GmbH & Co. KG
16. 07. 1998  Mario Stein TMFW

 
K 15-LETÉMU FIREMNÍMU VÝROČÍ:

Getriebe- und Antriebstechnik  
Wernigerode GmbH
01. 07. 1998  Jörg Röglin TMFL

01. 09. 1998  Jörg Bätge TMF

15. 09. 1998  Dirk Schreiber TMF

Devět zájemců z řad 
mladistvých se při Dni 
pro budoucnost podí-
valo za kulisy SCHLOTE 
světa

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), zodpovědná za obsah 
Michaela Giese (Gi), Miriam Schwenke (Sc), 
Alena Vávrová (Va), Miriam Klabunde (Kl), 
Stephanie Borchert (Bo), Sonja Nothdurft (No)

PřEKLAD ČESKÉHO VyDáNÍ
Alena Vávrová

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 
 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.

IM
PR

ES
SU

M
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Po dlouhá léta jsem se vyžíval v mé 
původní sběratelské vášni s dřevěnými 
skládacími metry, avšak z prostoro-
vých důvodů jsem se jí vzdal. Ale 
korunkové uzávěry . . .  
u nich bych potřeboval málo místa, 
váha sbíraných kousků by byla 
nepatrná a tím by byla možná i lepší 
prezentace. Tento poznatek se stal 
momentem, kdy jsem začal sbírat 
korunkové uzávěry. Dnes je tomu již  
13 let. Ať je to voda, cola, víno nebo 
pivo – kupuji prostě všechno, co má 
korunkový uzávěr. Existuje dokonce i 
olivový olej s korunkovým uzávěrem. 
A na dovolené směřuje má první cesta 
vždy do obchodu s nápoji.

Běžný korunkový uzávěr má na celém 
světě přesně 21 vroubků. Dříve to bylo 
24, ale dnes jsou hrdla lahví menší.  
Plechové tabule pro korunkové uzávěry 
(pocínované ocelové nebo chromové 
tabule plechu) mohou být po obou-
stranném transparentním nebo barev-
ném lakování potištěny dle přání zákaz-
níka. Lze provést i  barevné značení  
pro “sběratelské akce” na vnitřní  
straně uzávěru. Korunkové uzávěry se 
razí z těchto plechových tabulí na  

speciálních dvojčinných lisech se 
dvěma k sobě běžícími tyčemi. Přitom 
dostává korunkový uzávěr svou typic-
kou formu s 21 vroubky. 

Do asi 2.000 kusů jsem nebyl pivař a 
dodnes jím opravdu nejsem. Ovšem 
soustředím se na rozmanitost korun-
kových uzávěrů. A většina uzávěrů 
pochází skutečně z piva. Existují i druhy 
piva, ze kterých jsem ochutnal jen 
malý doušek, a zbytek jsem vylil do od-
padu . . . Celá léta jezdím v srpnu na 
akci Berliner Biermeile (Berlínská pivní 
míle). Tam nacházím vždy nový mate-
riál, také díky výměně nebo nákupu. 
Před lety jsem četl na internetu, že je-
den Francouz drží s asi 250.000 korun-
kovými uzávěry sběratelský světový re-
kord. Já sám jsem už potkal sběratele, 
kteří vlastní několik desítek tisíc korun-
kových uzávěrů. V průběhu doby 
obnáší moje sbírka ca. 5.400 uzávěrů.  
Z toho není žádný dvakrát, ačkoli se to 
někdy zdá. Už ty nejmenší rozdíly jako 
barva nebo nápis jsou u sběratele 
rozhodující. 

Nové sběratelské kousky si nejdříve 
u kládám do krabice, a potom je vyfo-

tografuji na archu papíru s mřížkou. 
Jakmile se v krabici nachází zhruba 300 
kusů, můžu začít lepit novou desku. 
Plastové desky kupuji ve stavebninách, 
rozvrhnu si mřížku a nakonec akrylem 
nalepím nové korunkové uzávěry na 
desky. Protože si fotografuji a katalo-
gizuji každý korunkový uzávěr, znám ke 
každému jeho umístění, např. na des-
ce 3 – v řadě 4 – na místě 12. Kromě 
toho mám v mobilu všechny fotky 
mých nasbíraných kousků, takže se 
můžu kdykoli podívat, zda korunkový 
uzávěr již mám.  

Existuje málo otvíráků na láhve, které 
nezanechávají žádné zalomení příp. 
vyboulení. Proto je pořád ještě tou 
nejlepší metodou odstranit uzávěr 
nějakým tupým hranatým předmětem. 
Mám také uzávěry se zlomem a boulí. 
Předtím, než nastoupí cestu na sběrnou 
desku, se je snažím do určité míry 
srovnat.

Chcete také Vy podpořit moji sbírku? 
Potěší mě neobyčejné korunkové 
uzávěry ze všech zemí a koutů světa! 

 Ulf Sperlich/Tr.

Po dlouhá léta jsem se vyžíval v mé speciálních dvojčinných lisech se tografuji na archu papíru s mřížkou. 

O „crown caps“, „capsules“, „chapas“ a „tappo a coronas“ 

Můj neobvyklý koníček  
„korunkové uzávěry“

Jak v Německu, tak na 
celém světě mění pivovary 
neustále design

Korunkový	 uzávěr	 je	 kruho-
vitý	 plechový	 výlisek,	 jehož	
okraj	 je	 ohnutý	 do	 tvaru	 ko-
runky	 a	 vevnitř	 je	 opatřen	
vložkou	 z	 lisovaného	 korku,	
polyvinylchloridu	 (PVC)	nebo	
polyetylénu	 (PE).	 Korunkový	
uzávěr	zajišťuje	vzduchotěsné	
uzavření	 láhve	 s	 nápojem.	
K	 otevření	 láhve	 uzavřené	
korunkovým	 uzávěrem	 se	
používá	nástroj,	obyčejně	ot-
vírák	na	láhve. 
 (Zdroj:	Wikipedia)

KONÍČKY KOLEGŮ
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Stejně jako vloni se skupina SCHLO-
TE i letos angažuje v pomoci dětem  
v Dětském domově v Uherském Hradišti. 
Poté, co minulý rok sklidil velký úspěch 
a hodně radosti bazén (viz časopis 
360STUPŇŮ č. 9 ze září 2012), vykouzli-
li jsme tento rok úsměvy na dětských 
tvářích 8 jízdními koly. Tato kola jsou 
sice použitá, ale kompletně repaso-
vaná a dosahují nejen vzhledem, ale i 
funkčností kvality nových kol. Srdečný 
dík zde patří prodejci jízdních kol Mi-
chaelu Krackemu v Harsumu/Asel. Ten 
nám pro dětský domov daroval použitá 
jízdní kola, která měl ve sklepě a která 
pro tento účel zrenovoval. Věříme, že 
těchto 8 kol různých velikostí, barev a 
parametrů pomůže udělat dětem jejich 
život v domově zase o něco příjemnější 
a veselejší. 
 Radka labišáková

Všichni jsme byli a jsme zasaženi nás-
ledky povodňové katastrofy na Labi a 
jeho přítocích. Tisíce lidí přitom ztratily 
veškeré své jmění a potřebují solidari-
tu nás všech. Z tohoto důvodu jsme se 
zapojili do aktivit iniciovaných IHK Mag-
deburg (= Průmyslová a hospodářská 
komora). V souvislosti s iniciativou 
připravenou městem Wernigerode bu-
dou intenzivně finančně podporovány 
osady Klein-Rosenburg a Breitenhagen 

patřící k obci Barby. V rámci naší letní 
slavnosti se finančními prostředky zapo-
jili  i naši zaměstnanci. Výsledkem naší 
sbírky byla částka 380,- EUR, kterou pod-
nik GAW nakonec navýšil na 1.500,- EUR 
a převedl na konto pro peněžní dary 
zřízené komorou IHK Magdeburg. Ještě 
jednou děkujeme všem zaměstnancům 
za jejich podporu!

 Rainer Gillmann/Tr.

SCHLOTE SE SOCIÁLNĚ ANGAŽUJE 

Jízdní kola pro dětský domov

Společně pro sousedy
GAW darovalo peníze obětem povodňové katastrofy 

Děti z Dětského domova v Uherském Hradišti se radují z darovaných jízdních kol

Ničivé následky 
povodňové  

katastrofy v obci  
Groß-Rosenburg 

(část obce  
Klein-Rosenburg) zd
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Evangelická mateřská škola Regenbo-
gen (= česky Duha) pečuje celodenně 
v jeslích o děti ve věku do 3 let a půl 
dne v mateřské škole o děti do 6 let a 
klade při své práci důraz na to, aby děti 
spolurozhodovali o náplni všedního 
dne a tím se naučili  rozpoznávat prá-

va a povinnosti. 3. června jsme předali 
peněžní dar z výtěžku tomboly naší 
vánoční slavnosti. 

Přejeme mateřské škole nadále 
úspěšné působení a dětem hodně zá-
bavy! 

Další dar ve výši 500,- EUR obdržel 
pan Smietana z diakonie v Hildeshei-
mu na činnost FiN - Familien in Not (= 
česky Rodiny v nouzi). Tento projekt je 
společnou iniciativou podniků v Hildes-
heimu a diakonie. Také Schlote GmbH 
& Co. KG podporuje prostřednictvím 
FiN rodiny v našem regionu. Všichni 
tak tímto peněžním darem pomáhá-
me podporovat děti a rodiny, které se 
mnohdy ne vlastní vinou ocitly v nouzi. 
Panu Smietanovi a jeho týmu přejeme 
hodně peněžních příspěvků, které by  
zmírnily nesnáze četných rodin. Pokud 
se i Vy zajímáte o tento projekt nebo 
chcete sami převést peněžní dar, na 
sekretariátě v Harsumu jsou k dispozici 
brožury s dalšími informacemi.

 J. oberhuber/Tr.

Evangelická mateřská škola Regenbo- va a povinnosti. 3. června jsme předali Evangelická mateřská škola Regenbo va a povinnosti. 3. června jsme předali 

Předání darů harsumské  
mateřské škole a FiN

Z daru ve výši 750 EUR se raduje paní Marx 
(uprostřed), vedoucí mateřské školy Regen-
bogen v Harsumu, s předsedkyní naší pod-
nikové rady paní Koch a s naším personálním 
vedoucím panem Aurinem

Paní Koch a pan Aurin  
předali panu Smietanovi  
z diakonie v Hildesheimu  
pro činnost FiN – Rodiny  

v nouzi dar ve výši 500 EUR

FAMILIEN IN NOT
Schlotehilfthelfen.
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NOVINKY ZE ZÁVODŮ

K uspořádání letní 
slavnosti nám oddělení 
logistiky GAW poskytlo 
skladovací halu

Také v tomto roce pokračovala firma 
Getriebe- und Antriebstechnik Wer-
nigerode GmbH v dlouholeté tradici 
a 15. června 2013 uspořádala let-
ní slavnost. Vedení firmy tím chtělo 
vyjádřit poděkování za cennou práci 
všem zaměstnancům. 

Hudebně akci doprovázel DJ Thielo 
Niebel z obce Zilly v okrese Halberstadt.
Naše zaměstnance nadchla nejenom 
jeho hudební show. Niebel, nejen DJ, 
ale i kutil amatér a člen kovárny Bike-

schmiede v pohoří Harz, s sebou přivezl 
četná dvoukolová vozidla, která si 
mohli zaměstnanci vyzkoušet. Kutil zre-
stauroval se svým bratrem a otcem 
již přes 100 motocyklů, z toho 50 je 
pojízdných.  Mimo jiné se s ním mohli 
zaměstnanci svézt na Harleyi s nejdelší 
teleskopickou tyčí v Německu, přičemž 
u žádné jízdy nesměl chybět jako do-
provod jeho malý jezevčík. 

Dalším zlatým hřebem akce byl náš 
„nový učeň“ Michael Stieler, kterému 

se daří špatně ve všech životních situ-
acích a který nás tím hodně rozesmál. 

K uspořádání letní slavnosti nám 
oddělení logistiky GAW poskytlo skla-
dovací halu. O tělesné blaho bylo 
postaráno grilovanými steaky, párky, 
karbanátky a houskami.

Zvláštní poděkování patří celému 
organizačnímu týmu, který se v tento 
večer postaral o velmi vydařenou akci.
 Bo.

Letní slavnost GAW

Paní Paul na 
Harleyi

Paní Geppert a paní Taggeselle v sajdkáře

Harley s 
nejdelší  
teleskopic-
kou tyčí

Michael  
Stieler nás 

rozesmál jako 
„nový učeň“ 
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Společně se radují: běžecký tým 
závodu Saarbrücken

SCHLOTE SAAR GMBH NA  
9. FIREMNÍM BĚHU TÝDENÍKU  
WOCHENSPIEGEL
V tomto roce se náš závod SCHLOTE 
Saar poprvé zúčastnil 9. firemního běhu 
týdeníku Wochenspiegel. Tato akce 
se konala ve čtvrtek 27. června 2013  
v centru města Dillingen. Část ze startov-
ného každého běžce věnují pořadatelé 
na sárské podpůrné projekty. Díky 
společnému běhání se zlepšuje nejen 
firemní klima, ale zúčastněné firmy běží 
navíc i pro dobrou věc. Během závo-
du sportovce baví a povzbuzují podél 
běžecké tratě různé hudební skupiny. Na 
závěr akce se konala „After-Run-Party“, 
při které mohl každý běžec nechat doznít 
atmosféru dne při grilovaných klobásách 
a nápojích. 

Za naši firmu startovali “Schlote 
běžci”, kteří vytvořili 2 týmy a 2 běželi 
samostatně. Trať v délce 5 km zdolali 
sportovci bravurně, k čemuž s jistotou po-
mohl dříve absolvovaný trénink. Na tom-
to místě děkují Schlote běžci především 
své trenérce Doris Schneider, která týdny 
před velkou akcí s běžci trénovala. Tak 
se mohla naše firma dobře prezentovat 
mezi téměř 15.000 účastníky.  Běžci byli 
z akce a její dobré organizace nadšení. 
Získali jsme  týmového ducha a to taky 
motivuje sportovce k tomu, že se příští 
rok běhu znovu zúčastní. Všichni zájem-
ci a amatérští běžci, které také za-
chvátila běžecká horečka, mají možnost 
se zúčastnit běžeckých tréninků. Ty se 

samozřejmě nadále konají i po vel-
ké události. Přitom záleží na každém  
z Vás, zda s námi poběžíte jen pro ra-
dost ze sportu nebo trénink vezmete jako 
přípravu na firemní běh v příštím roce.  
V případě dotazů jsou Vám ochotně  
k dispozici pan Klaus Leick (TMA) nebo 
také paní Doris Schneider. Schlote běžci 
se  radují z každého přírůstku.   
 S. lehmann

HARSUMŠTÍ KOLEGOVÉ NA 
B2RUN V HANNOVERU
Po úspěšné účasti na B2Run 2012 vyrazi-
lo 13. června 2013 znovu za sportem 17 
kolegů a kolegyní, když odstartoval pátý 
B2Run v Hannoveru.

Bohužel se Petrus neukázal před star-
tem tak dobrotivý a zahrnul nás trvalým 
deštěm. Přibližně 6 km dlouhý závod 
kolem Maschsee jsme odstartova-

li promočení. Avšak povzbuzováni 
několika kolegy kolem tratě a navíc  
v dobré náladě jsme všichni ze sebe 
vydali to nejlepší a absolvovali jsme trať 
ve skvělém čase.  Někteří běžci dokon-
ce zlepšili svůj čas z minulého roku a byli 
proto se svým výsledkem velmi spokojení.
 
Po doběhnutí do cíle jsme potom večer 
nechali společně doznít atmosféru dne 
při několika osvěžujících nápojích v AWD-
Aréně. Povětrnostní situace se bohužel 
nezlepšila, a tak se všechny kolegyně a 
všichni kolegové těšili na teplou sprchu.  

Celkově se však můžeme ohlédnout za 
povedenou akcí, na které se „Schlote 
tým“ z téměř 1000 firem umístil na vynika-
jícím 210. místě. Už teď se těšíme, až na-
stoupíme příští rok na start. Do té doby se 
určitě najdou další běžkyně a běžci!

 T. Seelmann

SCHLOTE SAAR GMBH NA samozřejmě nadále konají i po vel- li promočení. ASCHLOTE SAAR GMBH NA samozřejmě nadále konají i po vel li promočení. 

SCHLOTE V POHYBU
Saarbrücken a Harsum se zúčastnily regionálních firemních běhů

SCHLOTE tým  
z Harsumu už byl  
dvakrát při tom
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Rádce

Peněžní pokuty – mnohé se zdražilo 
Parkování bez parkovacího lístku, chybné vjetí do jednosměrné ulice nebo jízda na kole bez světla: peněžní pokuty pro 
řidiče a cyklisty v tomto roce poměrně značně narostly. Ty nejdůležitější změny na německých silnicích jsme pro Vás shrnuli 
do krátkého přehledu:

 Pokuta za parkování bez parko-
vacího lístku je teď dvakrát tak 
drahá: 10 €.

 Kdo překročí povolený čas 
parkování, zaplatí o 5 € víc než 
doposud.

 Kdo zaparkuje svůj vůz na cestě 
pro pěší nebo cyklisty, musí od 
této chvíle zaplatit 20 €.

 20 € místo dosavadních 10 € 
zaplatí řidiči, kteří při neopatrném 
otevírání dveří vozidla ohrozí jiné 
účastníky provozu, jako např.  
cyklisty.

 Cyklisté, kteří nepovoleně 
projedou jednosměrnou ulicí ve 
špatném směru, musí nyní zaplatit 
20 €.

 Jízda bez světel nebo se 
špinavými světlomety stojí řidiče  
20 €.

 Jízda bez světla na jízdním kole 
stojí od této chvíle rovněž 20 €.

 Cyklisté, kteří jedou po stezce  
pro cyklisty ve špatném směru, 
zaplatí 20 €.

 
(Zdroj: ADAC) 

Další informace k novým peněžním  
pokutám naleznete v rádci ADAC  
„Bußgeldkatalog“(katalog peněžních 
pokut). Tr.
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360STUPŇŮ Soutěž v hledání – tady můžete vyhrát!
Srdečně blahopřejeme! Lukáš Pavlica správně posklá-
dal tajenku z předchozího vydání. S tajenkou „dynami-
ka“ se stal tento pracovník týmu mechanické výroby/
výrobní skupiny 1 v Uherském Hradišti vítězem soutěže  
v hledání květnového vydání. Pan Pavlica se může 
 radovat z hliníkového SCHLOTE přívěšku na klíče. 

Také v tomto vydání jsme pro Vás znovu ukryli několik 
písmen, která – správně poskládaná – vytvoří tajenku. 
Opět jsme vylosovali jeden z našich oblíbených reklam-

ních předmětů SCHLOTE: tentokrát můžete vyhrát ori-
ginální SCHLOTE radio budík.  

Pošlete Vaši tajenku e-mailem do 10. listopadu 2013 na 
 redaktion@schlote.com. 

 hodně úspěchů!  
 Vaše redakce

E radiobudík.  

Pošlete Vaši tajenku e-mailem do 10. listopadu 2013 na 
redaktion@schlote.com. 

hodně úspěchů!
Vaše redakce


