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Hildesheim, červen 2021: KSM daruje 2.700
Euro sdružení Clinic Clowns Hannover e. V.

Ten, kdo v areálu firmy KSM Castings Group v Hildesheimu zaparkuje své vozidlo v roz-
poru s parkovacím řádem, může být pokutován. Budiž mu útěchou, že příslušná částka 
plyne do fondu určeného na dary a sbírky. Ten se pak jedenkrát ročně rozdělí a jeho ob-
sah se daruje na sociální projekty nebo jiný dobrý účel.

Na návrh podnikové rady zaměstnanců a s jednomyslným souhlasem zaměstnavatele padla v letošním 
roce volba na klauny docházející do nemocnic „Clinic-Clowns Hannover“. Velkorysý šek na 2.700 Euro jim 
vykouzlil „úsměv v nalíčených obličejích“, radoval se předseda podnikové rady zaměstnanců KSM Manuel 
Duarte, který společně s Dirkem Fischerem, vedoucím personálního managementu KSM pro Evropu, šek 
předal. V zastoupení za všechny klauny poděkoval za velkorysý dar Reinhold Bretall ve své funkci kon-
taktní osoby a koordinátora pro PR akce v představenstvu sdružení.

Již 20 let šíří klauni sdružení Clinic-Clowns Hannover – mezi jinými Antje Kilian (Socke) a Tania Klin-
ger (Feodora) – radost v devíti dětských klinikách v Hannoveru i širším regionu. Navštěvují děti v ne-
mocnicích. Rozesmávají lidi a propojují je do vzájemného kontaktu. Ukazují s citem, empatií a znalostí 
lidí, že místo pro smích a radost je všude: u pacientů, pacientek, rodičů i pracovnic a pracovníků – a 
především u dětí, neboť jsou hvězdami manéže v každém nemocničním pokoji.

Informace na pozadí: 
KSM Castings Group GmbH patří k předním dodavatelům automobilového průmyslu v oblasti odlehčených odlitků z 
hliníku a magnézia pro podvozkové, převodovkové a motorové díly. Společně se svou mateřskou společností CITIC 
Dicastal zaměstnává KSM Castings Group celosvětově 3.800 zaměstnanců a zaměstnankyň v závodech v Německu, 
České republice USA a Číně. K zákazníkům patří výrobci a dodavatelé automobilového průmyslu jako Volkswagen, 
Daimler, BMW, ZF, Bosch, Benteler a Magna. Podnik dosáhl v roce 2020 celosvětového obratu ve výši 507 mil. Euro.

Další informace ke skupině KSM Castings Group získáte na naší domovské stránce
www.ksmcastings.com 

(zleva): Manuel Duarte, KSM; Dirk Fischer, KSM und die beiden Clowns Socke und Feodora von den Clinic Clowns Hannover e. V.
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Kontakt:
Sandra Dichter
Tel: 05121 505-4944
Mail: sandra.dichter@ksmcastings.com 
KSM Castings Group GmbH 
Cheruskerring 38
D-31137 Hildesheim 
www.ksmcastings.com


