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Reportáž Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

fondu odměn vedoucích jednotlivých 
středisek.

Vystoupení technického ředitele 
Ing. Jána Pagáče jsme se nedočkali, 
protože bylo nutné věnovat čas vy-
hlášení nejlepších pracovníků úse-
ku. Technický rozvoj bude jistě sou-
částí červnového setkání se zaměst-
nanci. Následovala diskuse, kde nej-
prve vystoupil předseda předsta-
venstva, který rok 2012 označil za 
nejúspěšnější rok v historii firmy (při 
posouzení dosaženého výkonu za 
nepříznivých podmínek). Podal po-
drobnější informace o vývoji v dce-
řiné společnosti TOS KUNMING. 
Letošní rok by měl pro TOS VARNS-
DORF proběhnout ve znamení ustá-
lení výkonu v tržbách.

A nyní se již počtvrté (a nikoli 
naposled) odkážeme na jiné místo
v tomto Horizontu, kde bude více 
informací. Představenstvo se roz-
hodlo pro dosažení světové špičky
v našem oboru preferovat čtyři obla-
sti: zrovnoměrnění výroby, zvýšení 
produktivity práce, ještě více inve-
stovat do rozvoje firmy a tyto inve-
stice efektivně využívat, zlepšit ko-
munikaci ve firmě.

Po diskusi pak následovalo vy-
hlášení nejlepších pracovníků úseků 
za druhé pololetí roku 2012. Podle 
dříve stanoveného klíče se jedná 
vždy o osm zaměstnanců, dva z me-
chanických dílen, dva z montáží, po 
jednom z obchodního úseku, tech-
nického úseku, úseku finančního ře-
ditele a úseku generálního ředitele. 
Končíme pátým odkazem – o těchto 
pracovnících se dozvíte na dalších 
stranách Horizontu.

Letos poprvé LP 2013

Ve čtvrtek 20. prosince 2012 pro-
běhlo tradiční setkání vedení spo-
lečnosti se zaměstnanci. Tentokrát 
ve znamení několika premiér. Popr-
vé jsme se sešli v novém Školícím 
středisku, které bylo poprvé zatěž-
káno propojením všech tří hlavních 
místností. A zatěžkávací zkouška 
ukázala, že je málo židlí. Premiérové 
setkání totiž přilákalo do Školícího 
střediska 156 zaměstnanců (nový 
rekord), takže lidé stáli i podél stěn a 
někteří dokonce venku na galerii. A 
kromě vystoupení členů vedení spo-
lečnosti (těch bylo přítomno sedm) 
byli svědky další premiéry. Poprvé 
byli vyhlášeni nejlepší pracovníci ú-
seků, ocenění získalo celkem 8 za-
městnanců.

Ale nejprve se věnujme informa-
cím, které ve Školícím středisku za-
zněly. Opět jen stručně. Po úvodu 
předsedy představenstva Ing. Jana 
Rýdla vystoupil finanční ředitel Ing. 
Jan Rýdl ml. s komentářem hospo-
dářského výsledku za rok 2012. 
Současně také charakterizoval zá-
kladní parametry plánu na rok 2013. 
Při porovnání s plánem roku 2012 
bylo očekáváno překročení téměř 
všech sledovaných parametrů, tedy 
tržeb za vlastní výrobky a služby (o 
5,46 %), hospodářského výsledku 
před zdaněním (o 11,97 %), přidané 
hodnoty (o 2,86 %), osobních nákla-
dů (o 10,61 %), přepočteného počtu 
zaměstnanců (o 1,07 %) a produ-
ktivity práce z přidané hodnoty (o 
1,11%). Na přesná absolutní čísla si 
počkáme do auditu hospodaření
v roce 2012, který proběhne do kon-
ce prvního čtvrtletí. Poté finanční 
ředitel informoval o plánovaných 
údajích pro rok 2013, řekněme si jen,

že tržby za vlastní výrobky a služby 
se plánují pro letošní rok o 9,79 % 
vyšší, než byl plán 2012. Produktivita 
práce z přidané hodnoty by v roce 
2013 měla zůstat na skutečně dosa-
žené úrovni z roku 2012.

Následovalo vystoupení ob-
chodního ředitele Miloše Hola-
kovského, který přítomné seznámil
s přehledem prodejů za rok 2012 a 
výhledem pro rok 2013. Letem to-
sáckým světem: bylo vyrobeno a 
prodáno 140 strojů, nejvíce z toho 
typu WHN(Q) 13/15 CNC. Podle 
tržeb bylo drtivě nejlepší Rusko, ná-
sledováno Polskem, Českou repu-
blikou, Kanadou a dalšími, celkem 
jsme v roce 2012 vyvezli stroje do 27 
zemí. Informace o prodejích roku 
2013 vycházely z předpokladu, že 
dojde k navýšení tržeb přibližně o 
5%. Ke 20. prosinci 2012 bylo na-
smlouváno 50 strojů s datem prodeje 
v roce 2013. Pokud tuto informaci 
zaktualizujeme, tak o měsíc později 
to bylo už 61 strojů jistých a 10 strojů 
s vysokou pravděpodobností pro-
deje. Podrobnější informace o 
výhledu roku 2013 přednesli na úno-
rových výrobních poradách výrob-
ních středisek generální ředitel a 
výrobní ředitel.

Obchodní ředitel poté podal 
informace o hospodaření dceřiných 
společností, z nich nejvíce vyzdvihl 
TOS TRADE Canada a TOS TRADE 
North America, které v roce 2012 
dosáhly nejlepších výsledků své hi-
storie. Situace v dceřiné společnosti 
v Číně (TOS Machine Tools Shang-
hai) si vyžádala personální změny
v této dceřince. Společnost TOS 
INDIA Machine Tools je posílena o 
technika. V servisní společnosti TOS

Varnsdorf-RUS také došlo ke změ-
ně, do vedení nastoupil Miloš 
Peterka. Dále jsme se dozvěděli, že 
v Rusku je zakládán společný podnik 
pod názvem GRS Ural. Více se do-
zvíte na jiném místě v tomto čísle. 
Další historickou změnou je nová 
strategie prodeje v České republice 
a na Slovensku. Po mnoha letech 
skončila spolupráce s firmou SATES 
a od 1. ledna 2013 již prodáváme 
stroje v ČR a SR napřímo. Podrob-
nosti najdete rovněž hlouběji v tomto 
čísle. A do třetice další odkaz na sa-
mostatný článek v tomto čísle Hori-
zontu: obchodní ředitel informoval o 
úspěšném výsledku v soutěži Expor-
tér 2011, kde jsme se umístili mezi 
velkými exportéry na úžasném 2. mí-
stě mezi všemi zúčastněnými spo-
lečnostmi v kategorii meziročního 
nárůstu 2010-2011.

Následovalo vystoupení výrob-
ního ředitele Michala Ducháčka, kte-
rý komentoval promítané tabulky. Ta-
bulky vám neukážeme, vězte však, 
že za rok 2012 výroba eviduje v po-
rovnání s rokem 2011 nárůst výroby 
strojů o 37 kusů. Dozvěděli jsme se, 
že kromě tří měsíců došlo v roce 
2012 v meziročním srovnání k ná-
růstu odvedených normohodin, po-
čet výrobních dělníků v průběhu roku 
plynule narůstal, až dosáhl v prosinci 
počtu 294, což je o 23 více než na 
začátku roku 2012. Další tabulky 
ukazovaly plnění výrobních kritérií: 
Plán expedic, Plán tržeb za koope-
race výrobních dílen, Plán tržeb za 
servisní služby, Plán tržeb za ná-
hradní díly, Plán tržeb za kooperace. 
Všechna tato kritéria mají vliv na výši
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Nejlepší pracovníciNejlepší pracovníci společnosti ve 2. pololetí 2012

Nejlepším pracovníkem úseku 
technického ředitele byl vyhodnocen 
Ing. Zdeněk Balcárek (konstruktér 
elektro). Svým přístupem a ochotou 
dokazuje nejen v technickém úseku, 
ale napříč celou firmou svou schop-
nost být nápomocen při řešení nad-
standardních úkolů. Od začátku roku 
čelil výrazným vlivům trhu v důsledku 
speciálních požadavků zákazníků, 
řešil aplikace a opční provedení, 
které si vyžádali nový směr a vývoj
v PLC programování. Ocenění mu 
právem náleží.

Součástí prosincového setkání 
vedení společnosti se zaměstnanci, 
které proběhlo 20. prosince 2012, 
bylo poprvé také vyhodnocení nej-
lepších pracovníků společnosti. Jak 
si můžete přečíst v organizační 
směrnici, která tento proces a udá-
lost popisuje a definuje, vyhodno-
cení probíhá dvakrát ročně, vždy 
právě při pravidelném setkání. V pro-
sinci 2012 tedy byla premiéra.

Vždy bude vyhodnocováno osm 
nejlepších pracovníků za každé po-
loletí a to po dvou z mechanických 
dílen a montáží, po jednom z ob-
chodního a technického úseku a 
úseku generálního a finančního ře-
ditele.

Premiéra byla mimo jiné slav-
nostní také tím, že poprvé se tak 
velká akce odehrála v nedávno ote-
vřeném Školícím středisku, a také 
tím, že se sešlo celé vedení společ-
nosti, což není při každém setkání. 
Nejlepším pracovníkům blahopřáli 
jednotlivě všichni členové vedení, 
součástí ceremoniálu mělo být i pře-
čtení komentářů, proč je ten který 
pracovník vyhodnocen jako nejlepší, 
ale nedostatek času to z programu 
vytlačil. My jsme komentáře získali, 
proto je můžeme uvést u každého 
oceněného pracovníka. Komentáře 
uvádíme jen mírně upravené, v pod-
statě jsou to autentická zdůvodnění, 
která zaslali vedoucí oceněných pra-
covníků.

Nejlepším pracovníkem úseku 
generálního ředitele byla vyhodno-
cena paní Hana Janoušková (ná-
kupce). Opakovaně dosahuje do-
brých pracovních výsledků, pracuje 
nad rámec svých povinností a má 
nemalý podíl na zkvalitňování proce-
sů oddělení nákupu.

Nejlepším pracovníkem úseku 
obchodního ředitele byl vyhodnocen 
Ing. Viktor Sochalský (manažer 
prodeje). Ten aktivně přistoupil k re-
organizaci kanceláře TOS Varns-
dorf-RUS v Petrohradu, kterou bylo 
nutné vykonat kvůli změně ředitele, 
sídla a odkupu akcií. Stejně tak aktiv-
ně zajistil podklady pro realizaci spo-
lečného podniku GRS Ural, vytvořil 
společenskou smlouvu, stanovy a 
bussines plán. Oceněn byl také jeho 
nadstandardní přístup k řešení pro-
blémů spojených s dodávkou stroje 
do Kazašsko Českého Technického 
Centra v Astaně.
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Nejlepší pracovníci Nejlepší pracovníci společnosti ve 2. pololetí 2012

Nejlepším pracovníkem úseku 
výrobního ředitele za provoz lehké 
mechaniky byl vyhodnocen pan Jiří 
Mrkáček mladší (kalič). V chemic-
ko-tepelném zpracování pracuje ja-
ko kalič. Jeho pracovní morálka je 
vynikající, zadanou práci vykonává 
ve velice dobré kvalitě, je schopen 
samostatného rozhodování. Je ve-
lice spolehlivý. Výraznou měrou,
v uplynulém půlročním období, při-
spěl k optimalizaci vsázek do plyno-
vé nitridace, především ustavení 
rozměrných pracovních vřeten na 
naše největší stroje. Díky tomuto 
přístupu nebylo nutné tato rozměrná 
pracovní vřetena kooperovat v za-
hraničí. Velkou měrou zastupoval 
své nemocné kolegy, čímž zajistil 
plynulý chod celého střediska tepel-
ného zpracování.

Nejlepším pracovníkem úseku 
výrobního ředitele za provoz těžké 
mechaniky byl vyhodnocen pan 
Pavel Berdich (brusič). Jedná se 
pracovníka, který pracuje na brusce 
Waldrich Coburg 10 let. Během této 
doby se vypracoval na neformálního 
předáka nejen na svém stroji, ale i na 
brusce Schiess, která má obdobnou 
pracovní náplň. Toto se plně projevilo 
v letošním roce, kdy došlo k výraz-
nému nárůstu objemu práce. Svým 
pracovním nasazením strhnul i své 
spolupracovníky k mimořádným pra-
covním výkonům, které umožnily 
plnění dodávek těžkých dílců na 
montáž. Nemá žádný problém s pře-
dáváním svých nabytých zkušeností 
dalším pracovníkům, a tím zvyšovat 
jejich kvalifikaci a výkonnost. Jeho 
znalosti ve velké míře využívá i útvar 
technologie při sestavování pracov-
ních postupů a stanovení reálnosti 
obrobení dílců v předepsaných tole-
rancích.

Nejlepším pracovníkem úseku 
výrobního ředitele za provoz inter-
ních montáží byl vyhodnocen pan 
Michal Beran (montér zámečník). 
Dosáhl zásadního profesního růstu 
během krátkého časového období. 
Zajišťoval úspěšnou montáž extrém-
ně složitého stroje WRD 130 Q vý-
robní číslo 0624 u finského zákazní-
ka. Vykazuje trvalý profesní přístup 
ke stavbě strojů ve firmě. Je vstřícný 
a ochotný převzít zodpovědnost za 
nepřítomné montéry při dokončení 
strojů včetně úspěšně provedených 
přejímek. Je ochotný profesně i lids-
ky pomáhat svým mladším kolegům.

Nejlepším pracovníkem úseku 
výrobního ředitele za provoz exter-
ních montáží byl vyhodnocen pan 
Jakub Dohnal (montér elektro). 
Kvalitně zvládnul náročné stavby 
strojů WRD a TOStec v Rumunsku, 
Číně i USA. Byl pochválen od zá-
stupce v USA za příkladný přístup při 
pracích u zákazníka. V krátké době 
dosáhl výrazného znalostního růstu 
na strojích WRD.

Nejlepším pracovníkem úseku 
finančního ředitele byl vyhodnocen 
pan Evžen Šeps (referent investic). 
Ocenění je uděleno na základě 
osobního nasazení při realizaci sta-
vebních akcí obsažených v plánu 
RVZ na rok 2012, zvláště pak stavby 
školicího střediska a staveb nava-
zujících na vstup do areálu firmy.



Horizont 250  -  strana 5

Každý z oceněných dostal medaili pro Nejlepšího pracovníka úseku, diplom a poukázku na večeři. Nad to vše však jistě ční 
samotný fakt ocenění. To potěší a bylo to znát ... Fotografie nejlepších pracovníků budou buď vyvěšeny na desce nebo promítány 
na obrazovce v prostoru recepce (to dosud není vyjasněno).

Za redakci Horizontu se s blahopřáním připojuje i LP 2013

Nejlepší pracovníciNejlepší pracovníci společnosti ve 2. pololetí 2012

Vedení společnostiÚkoly pro rok 2013
měsících roku úpravami plánovací-
ho systému. Zajistit postupný pře-
chod k tzv. klouzavému plánu.

2. Rovnoměrným využíváním 
výrobních kapacit s omezením po-
třeby přesčasové práce optimalizo-
vat stavy pracovníků na střediscích a 
zajistit tak potřebný růst produktivity 
práce a související růst mezd za-

Představenstvo vyhlašuje pro 
rok 2013 následující prioritní úko-
ly, kterým je potřeba z úrovně 
všech vedoucích pracovníků fir-
my věnovat mimořádnou pozor-
nost:

1.  Zajistit rovnoměrnost výroby 
a expedic hotových strojů jak v prů-
běhu měsíce, tak i v jednotlivých

mínech, nákladech a odpovídající 
kvalitě. 

4.  Zajistit evidentní zlepšení ko-
munikace a spolupráce jak v linii ří-
zení, tak i ve vztazích mezi zaměst-
nanci, a docílit tak zvýšení loajality
k firmě a ochoty pracovníků sdílet 
společné cíle a rozvojové vize.

městnanců. 

3.  S ohledem na rozsah investic 
a řešených úkolů technického roz-
voje, pro který je v plánu vyhrazena 
částka 231 mil. Kč, zajistit účinné ří-
zení a kontrolu všech činností souvi-
sejících s realizací dílčích úkolů tak, 
aby byly splněny v plánovaných ter-
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Ocenění Exportér roku 2012

Ještě pro upřesnění: v kategorii, 
kde se TOS VARNSDORF a.s. umí-
stil na druhém místě, tj. Exportér 
roku s největším nárůstem v období 
2010-2011, byl jeho meziroční nárůst 
v hodnotě 75 %, což je nejvyšší ná-
růst v novodobé historii naší společ-
nosti.

      Michal Ducháček

O tom, že Česká republika může 
světu nabídnout více než jen památ-
ky, pivo a broušené sklo, potvrzují 
čeští exportéři každoročně v soutěži 
Exportér roku. Toto tradiční klání 
českých vývozců, v němž mohou po-
rovnat své úspěchy při vývozu svých 
výrobků a služeb, se v roce 2012 
uskutečnilo již po osmnácté. 

Stejně jako předchozí ročníky i 
18. ročník soutěže Exportér roku se 
konal pod záštitou Hospodářské ko-
mory ČR. Pořadateli soutěže jsou 
tradičně Střední podnikatelský stav a 
Asociace na podporu podnikání ČR. 

Vzhledem k jedinečné historii 
konání nabízí soutěž Exportér roku 
ojedinělou příležitost, jak meziobo-
rově porovnat výkonnost právě třeba 
naší  firmy a poměřit se s těmi nejlep-
šími. Ti se pak účastní slavnostního 
vyhlášení celorepublikové soutěže, 
které již tradičně probíhá v nádher-
ném prostředí Kaiserštejnského pa-
láce na Malostranském náměstí, kte-
rý tak svou noblesou dodává slav-
nostnímu večeru punc výjimečnosti. 
Letos zde se slavnostní vyhlášení 
výsledků uskutečnilo 17. prosince 
2012.

Výjimečnost tohoto slavnostního 
večera dále zdůrazňuje i skutečnost, 
že ceny úspěšným exportérům bý-
vají předávány čelními představiteli 
ČR. V roce 2012 se slavnostního vy-
hlášení mimo jiné účastnili Petr Ku-
žel (prezident Hospodářské komory 
ČR) a Milan Štěch (předseda senátu 
PČR) a slavnostního vyhlášení se 
ujal viceprezident Hospodářské ko-
mory ČR Zdeněk Somr. 

Pesimisté by mohli říci: k čemu je 
soutěž exportérů, když porazit třeba 
mladoboleslavskou Škodovku v ex-
portu není možné. Ano, pokud se

Exportér s největším objemem 
exportu v letech 1993-2011

1.   ŠKODA  AUTO a.s.

2.   FOXCONN CZ s.r.o.

3.   Panasonic AVC Network Czech

...

28.   TOS VARNSDORF a.s.

Exportér roku s největším 
objemem v roce 2011

1.   ŠKODA  AUTO a.s.

2.   FOXCONN CZ s.r.o.

3.   Barum Continental spol. s r.o.

...

32.   TOS VARNSDORF a.s.

Exportér roku s největším 
nárůstem v období 2010-2011

1.   FEI Czech Republic s.r.o.

2.   TOS VARNSDORF a.s.

3.   BUZULUK a.s.

Exportér s největším průměrným 
nárůstem v letech 1993-2011

1.   MITAS a.s.

2.   SIEMENS GROUP ČR

3.   Barum Continental spol. s r.o.

...

7.   TOS VARNSDORF a.s.

jedná o absolutní objem, pak nezbý-
vá než s nimi souhlasit, ale i z toho 
důvodu je soutěž rozdělena do něko-
lika kategorií. 

Pro úplnost si vyjmenujme 
všechny kategorie vypsané v letoš-
ním ročníku: 

Pro exportéry s objemem expo-
rtu větším než 500 mil. Kč ročně:

- Exportér roku s největším ná-
růstem v období 2010-2011

- Exportér roku s největším obje-
mem v roce 2011

- Exportér s největším průměr-
ným nárůstem v letech 1993-2011

- Exportér s největším objemem 
exportu v letech 1993-2011 

A dále jsou bez rozdílu objemu 
exportu vyhlášeny následující kate-
gorie:

- Exportér roku v jednotlivých 
krajích

- Zvláštní cena Rozhodčího sou-
du – exportér s největším počtem 
exportních destinací 

A protože se stejně jako v minu-
lých letech TOS VARNSDORF a.s. 
zúčastnil této prestižní soutěže a 
tentokrát se umístil v jedné z kate-
gorií na předním místě, zrekapitu-
lujme si umístění v jednotlivých vy-
hlášených kategoriích.

Pořadateli soutěže Expor-
tér roku jsou Střední podnika-
telský stav a Asociace na pod-
poru podnikání ČR, záštitu 
nad soutěží tradičně přebrala 
Hospodářská komora České 
republiky.
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Vedení společnostiKolektivní vyjednávání 2012 - změny pro rok 2013
stupní, periodické nebo mimořádné 
lékařské prohlídky (na základě vy-
žádání smluvní pracovně lékařské 
služby) je nově nutný výpis ze zdra-
votnické dokumentace praktické-
ho lékaře zaměstnance. Náklady na 
pořízení výpisu hradí zaměstnavatel 
po předložení dokladu o zaplacení.

Více: ustanovení 3.1.3 Kole-
ktivní smlouvy na rok 2013.

Navýšení objemu fixních 
mezd o 4%

Lékařské prohlídky

Termín čerpání dovolené

Zvláštní placené volno 
alias „15"

Stravování zaměstnanců

Právní poradenství

Realizováno následovně:

- navýšení objemu mzdových pros-
tředků pro fixní mzdy každého stře-
diska o 2,5%
- jednorázová výplata 2.000,- Kč 
každému zaměstnanci ve výplatním 
termínu za měsíc červen 2013 
(0,87%)
- navýšení objemu mzdových pro-
středků pro fixní mzdy pracovníků na 
pozicích „šéfmontér“ o 0,63%

Více: ustanovení 2.2. Kolektiv-
ní smlouvy na rok 2013.

Nárok na poskytnutí placeného 
volna již nebudou mít všechny ženy
v TOSu, ale volno bude poskytováno 
ženám pečujícím o děti do 15ti let vě-
ku a osamělým mužům, kteří pečují o 
dítě do 15ti let věku.

Více: ustanovení 3.5 Kolektiv-
ní smlouvy na rok 2013.

V souvislosti se zvýšením 
DPH se mění cena obědů:

za menu 1 – 5 je cena 30,- Kč
za menu 6 je cena 36,- Kč

Více: ustanovení 4.3. Kolektiv-
ní smlouvy na rok 2013.

Zaměstnavatel zajistí pro za-
městnance prostřednictvím JUDr. 
Evy Ruthové právní poradenství v o-
blasti občanského, správního,  trest-
ního a pracovního práva (kromě pří-
padů, kdy by mohlo dojít ke střetu 
zájmu mezi zaměstnavatelem a za-
městnancem), spočívající v první 
bezplatné konzultaci k právnímu pro-
blému.

Více: ustanovení 4.5.8 Kole-
ktivní smlouvy na rok 2013.

Zpracovala:
Vladimíra Hulánová Makalová

ved. ŘLZ

- hromadná dovolená od 29. červen-
ce 2013 do 9. srpna 2013 včetně (10 
pracovních dnů)
- další část čerpání dovolené od 
23.prosince 2013 do 31. prosince 
2013 (4 pracovní dny)

Více: ustanovení 3.4 Kolektiv-
ní smlouvy na rok 2013.V případě potřeby vykonání ná-

ŠkoleníOBCHODNÍ AKADEMIE 2012
Dovolte, abych Vám tímto krát-

kým příspěvkem přiblížil skupinku 
devíti Vašich spolupracovníků, kteří 
se v loňském roce rozhodli a obě-
tovali spoustu svého osobního času 
a času, který mohli věnovat svým 
rodinám, a zapojili se do projektu 
zvyšování šancí a příležitostí pro 
osobní rozvoj a také pro rozvoj firmy, 
ve které dlouhodobě pracují – firmy 
TOS VARNSDORF a.s.

Vedení  spo lečnos t i  TOS 
VARNSDORF a.s. stálo koncem ro-
ku 2011 před strategickým rozhod-
nutím, které zasahovalo do celoroč-
ního projektu vzdělávání a přípravy 
odborné kvalifikace zaměstnanců.

Stejně jako v roce 2010, tak i
v roce 2012 bylo umožněno zaměst-
nancům, kteří se dobrovolně rozhod-
li zvyšovat svoje možnosti uplatnění 
ve společnosti TOS VARNSDORF 
a.s., absolvovat dlouhodobý pro-
gram zaměřený na vzdělávání a kva-
lifikační růst v následujících oblas-
tech:

- technické školení
- ekonomické školení
- jazyková příprava
- obchodní dovednosti a celkový 
osobnostní rozvoj „měkkých do-
vedností“

Organizační přípravy byly po-
dobné jako v prvním běhu „OB-
CHODNÍ AKADEMIE 2010“. V pří-
pravné fázi této „OBCHODNÍ AKA-
DEMIE 2012“ dostali příležitost
k účasti v tomto projektu všichni za-
městnanci společnosti.

Vedení společnosti ve spoluprá-
ci s personálním oddělením a ga-
rantem projektu panem Mgr. Duša-
nem Kaláškem mělo jedinečnou 
příležitost pro setkání se zaměstnan-
ci, kteří se chopili této příležitosti a 
přihlásili se do dalšího ročníku OB-
CHODNÍ AKADMIE 2012.

Díky osobní motivaci a dosavad-
ním znalostem a zkušenostem se do 
projektu přihlásilo následujících de-

vět účastníků:

- Miroslav Bouma
- Radek Borecký
- Pavel Děd
- Zdeněk Janoušek
- David Parastuck
- Igor Sykáček
- Ladislav Šindelář
- Václav Voborník
- Martin Zábel

Vzhledem k dosavadním pozi-
cím účastníků, kdy většina před za-
hájením běhu tohoto programu pra-
covala na pozicích ve výrobě, mon-
táži nebo v THP kategorii, byla před 
každým z dobrovolníků velmi nároč-
ná celoroční výzva.

Splnit cíle této akademie zname-
nalo pro většinu z účastníků doslova 
překonat svoje dosavadní hranice, 
kterých dosáhly v průběhu studií a

praxe v TOSu Varnsdorf.

Mluvíme-li o cílech, je dobré při-
pomenout konkrétní cíle a záměry 
tohoto vzdělávacího projektu. Vede-
ní společnosti ve spolupráci s perso-
nálním oddělením a garantem tohoto 
projektu stanovilo pro všechny zú-
častněné následující cíle:

- Navázat na zkušenosti a do-
vednosti získané dlouhodobou 
praxí.
- Aplikovat nové prvky a moderní 
know-how.
- Procvičit jednotlivé modelové 
situace.
- Naučit obchodní manažery roz-
poznat své silné a slabé stránky 
osobnosti.
- Naučit se hospodařit s časem 
svým i svých potenciálních nebo 
stávajících klientů.
- Naučit se používat pomůcky

racionálního myšlení k řešení 
problémů.
- Osvojit si komunikační a pre-
zentační dovednosti, jednání
s lidmi a asertivitu.
- Seznámit se se základy ob-
chodních dovedností, osvojit si 
dovednost vedení rozhovorů.
- Naučit se jak motivovat lidi, jak 
získávat nové kontakty, jak je ří-
dit spolupracovníky a jak využí-
vat svou moc.
- Naučit se jak zvládat problé-
mové obchodní situace, jak řešit 
vzniklé konflikty.
- Rozvíjet a upevnit dovednosti 
ve vyjednávání.
- Umět se strategicky připravit na 
náročná a důležitá jednání.
- Zvládat náročné části vyjedná-
vání.
- Umět se pohnout z „mrtvého 
bodu”.
- Umět se vypořádat s různými
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Školení OBCHODNÍ AKADEMIE 2012

situacemi ve vyjednávání: ná-
mitky, nesouhlas, nátlak.
- Intenzivně trénovat strategie a 
taktiky na vlastních situacích.
- Umět se účinně vyrovnávat
s vlastním stresem.

V průběhu tohoto výcvikového 
programu byly použity výukové me-
tody, které v současném manažer-
ském světě zásadním způsobem 
napomáhají k rozvoji znalostí a do-
vedností manažerů při cestě k dosa-
žení výše uvedených cílů. Jednalo 
se o tyto konkrétní nástroje:

- video a audio nahrávky a roz-
bory
- práce s fotografií a obrazové 
rozbory
- informační technologie, data-
projekci, prezentaci
- statistiky, grafy, analýzy, psy-
chologické testy, dotazníky
- pohyb, psychosomatické aktivi-

vé, dne 14. prosince 2012.

Tyto zkoušky prověřily zásadním 
způsobem celoroční poctivou aktivi-
tu a přípravu všech absolventů. Prů-
běh celodenních zkoušek před touto 
komisí probíhal ve třech částech:

1) Individuální prezentace spo-
lečnosti TOS VARNSDORF a.s. 
a prezentace vybraného stroje
z produkce strojů TOS VARNS-
DORF a.s.
2) Ústní zkouška a obhajoba 50ti 
vybraných otázek z oblastí témat 
probíraných v celoroční výuce
3) Obchodní jednání v pozici 
„zástupce společnosti TOS 
VARNSDORF a.s.“ a „zákazník“

Celkový průběh všech částí 
zkoušky byl po celou dobu dokumen-
tován a videozáznam je k dispozici 
pro další vyhodnocení.

Všichni účastníci programu „OB-
CHODNÍ AKADEMIE 2012“ úspěšně 
splnili závěrečné zkoušky a absol-
vovali potřebné kroky pro další po-
stupy a záměry vedení společnosti.  

Závěrem mého příspěvku mi do-
volte poděkovat vedení společnosti 
TOS VARNSDORF a.s., všem účast-
níkům, spolupracovníkům a kole-
gům, kteří se podíleli na tomto pro-
jektu. Díky patří také rodinám a 
nejbližším všech absolventů tohoto 
programu, stejně tak všem spolupra-
covníkům účastníků, kteří je v jejich 
činnosti podporovali.

Všem přeji hodně osobních a 
pracovních úspěchů a těším se na 
další spolupráci.

Mgr. Dušan Kalášek
senior lektor, poradce a 

konzultant SOFT SKILLS

- Manipulační techniky v ob-
chodním jednání
- Telefonování a komunikace se 
zákazníkem
- Budování obchodních týmů
- Námitky a obchodní argumen-
tace
- Parametry a užitky prodáva-
ných strojů
- Motivace – osobní, prodejní
- Konflikty, asertivita
- Reklamace, stížnosti
- Stres, psychohygiena obchod-
ního manažera
- Obchodní jednání, smlouvání, 
vyjednávání
- Prezentační dovednosti
- Národnostní rozdíly v obchodní 
komunikaci
- Obchodní trénink, příprava do 
praxe 

Jak je vidět z výše uvedených té-
mat, pestrost probíraných oblastí je 
zaměřena především na přípravu do 
OBCHODNĚ-TECHNICKÉ pozice.

V průběhu tohoto projektu se 
částečně předefinovaly původní cíle, 
které směřovaly na přípravu do pozic 
obchodníků a od srpna roku 2012 na 
základě aktuální situace v souvislosti 
s vývojem v obchodní a výrobní sféře 
společnosti TOS VARNSDORF a.s. 
byly posíleny oblasti technicko-ob-
chodní.

Závěrečné zkoušky účastníků 
OBCHODNÍ AKADEMIE 2012 pro-
bíhaly v oficiální atmosféře za účasti 
komise složené z výrobního ředitele 
pana Michala Ducháčka, obchodní-
ho ředitele pana Miloše Holakovské-
ho a vedoucí oddělení lidských zdro-
jů paní Vladimíry Hulánové Makalo-

ty
- soutěže, úkolové aktivity
- pozitivní přístup, úsměv, poho-
dovou atmosféru
- komunikační hry, týmové aktivi-
ty
- hraní rolí a scének, rozbory
- manažerské hry a problémové 
studie

Pro bližší představu nezúčast-
něných uvedu několik jednotlivých 
oblastí, ve kterých byli účastníci při-
pravováni a rozvíjeny jejich znalosti 
a osobnostní dovednosti:

 
- Osobnostní charakteristika ob-
chodního zástupce
- Motivace a motivační nástroje
- Komunikační dovednosti
- Komunikace jako základ ob-
chodování
- Psychologie osobnosti
- Psychologie prodeje

Jménem generálního, výrobního a obchodního ředitele i jménem svým bych chtěla Mgr. Dušanu Kaláškovi 
touto cestou poděkovat za nadstandardní realizaci výukového programu Obchodní akademie. Její účastníci 
získali, vzhledem k mimořádnému profesnímu rozsahu tohoto lektora, mnoho odborných znalostí, dovednos-
tí, užitečných rad a doporučení pro profesní i soukromý život.

Vladimíra Hulánová Makalová, vedoucí odboru ŘLZ

Investice Přehled investic roku 2012
Ani letos jsme neporušili tradici 

prvního čísla ročníku, když zveřejňu-
jeme informace o investicích v roce 
minulém a plánu investic na rok 
aktuální. Stejně jako loni jsme použili 
dokument „Komentář k plnění plánu 
Rozvoje výrobní základny pro rok 
2012“, který letos vznikl pro potřeby 
auditu. Se svolením autora, Ing. Mi-
lana Tesaře, přinášíme podstatnou 
část z tohoto dokumentu, která po-
pisuje investice realizované v roce 
2012. O investicích letošního roku 
napíšeme v některém z dalších čísel 
tohoto ročníku. 

Plán rozvoje výrobní základny 
na rok 2012 byl schválen v listopadu 
roku 2011 ve výši 130 mil. Kč. Přízni-
vý průběh prodejů v roce umožnil re-
alizovat základní akce plánu rozvoje 
výrobní základní bez zásadních 
změn. Náplň plánu z větší části tvo-
řily akce projektů realizovaných za 
podpory dotačních programu OPPI 
(Operační program podnikání a ino-
vace).

V průběhu roku byla úspěšně 
dokončena druhá etapa projektu 
IN02/015 „Inovace technologických 
procesů…“, včetně vyúčtování vlast-

-ní dotace ve výši 19.540 tis. Kč.
V rámci druhé etapy projektu bylo 
pořízeno soustružnicko – frézovací 
centrum NT 6600DCG/4000BS firmy 
Mori Seiki v celkové hodnotě 34 mil. 
Kč. Ověření technologie, zvláště pak 
garantované přesnosti a produktivity 
u vybraných představitelů, bylo u-
končeno v lednu 2012. Součástí 
tohoto projektu byla dále dodávka 
plazmové nitridace od firmy Rübick 
GmbH a instalace pracoviště vyva-
žování, sestávající se ze dvou vyva-
žovacích strojů ZB 50/TC/GV a 
ZB2000/TC/GV, jejichž dodavatelem 
byla firma CEMB S.p.A. Druhá etapa 
projektu s celkovými náklady 49.418 
tis. Kč byla ukončena a uzavřena
v termínu daném podmínkami OPPI.

V průběhu roku se také inten-
zivně pracovalo na realizaci projektu 
„4.1 IN04/615 Inovace technologic-
kých procesů za účelem výroby ino-
vovaných obráběcích strojů z pro-
dukce společnosti TOS VARNS-
DORF a.s.“ s celkovou hodnotou 
49.850 tis. Kč. Z projektu byly reali-
zovány první akce: dodávka ocelové 
konstrukce jeřábové dráhy do haly 
lehké mechaniky a dodávka dvou

kusů mostového jeřábu s nosností 
Q=5t.

Analýza technologie výroby díl-
ců pro inovované stroje z pohledu 
nových progresivních technologic-
kých postupů výroby, jež byla usku-

Stavba Školícího střediska byla doplněna dalšími stavebními úpravami, 
kdy bylo kompletně zrekonstruováno parkoviště a zcela nově byl vyřešen 
vstup do areálu, a to jak osobní, tak nákladový.

tečněna v průběhu roku, přinesla i 
nový pohled na věcnou náplň pro-
jektu. Projekt nově obsahuje stroj pro 
vrtání hlubokých otvorů. Další změ-
ny jsou spíše zpřesněním již uvede-
ných požadavků. Sem patří i úprava



Horizont 250  -  strana 9

InvesticePřehled investic roku 2012

vodících ploch povrchovým kalením, 
kdy na místo indukčního zařízení pro 
povrchové kalení jsme se rozhodli 
pro technologii povrchového kalení 
laserovým paprskem. Technologie 
povrchového kalení bude dodána
v roce 2013. V tomto roce představu-
jí celkové náklady na akce obsažené 
v projektu 39.430 tis. Kč.

Posledním z realizovaných pro-
jektů v rámci programu OPPI byla 
stavba školícího střediska. Stavbu 
střediska předal dodavatel Regio-
nální stavební s. r. o. v termínu dle 
smlouvy, tj. 10. července 2012. Do

V únoru 2012 byly obě vyvažovačky předány do provozu, zde na fotografii 
se právě nacházíme uprostřed procesu předávání.

slavnostního otevření, které se usku-
tečnilo 26. října 2012, bylo středisko 
vybaveno učebními pomůckami, 
mobiliářem, výpočetní a audiovizuál-
ní technikou. Celkové náklady na 
projekt školícího střediska dosáhly 
55.188 tis. Kč.

S realizací školícího střediska 
bylo vybudováno také nové stano-
viště jízdních kol, vstup do firmy a 
provedena rekonstrukce parkovací 
plochy – západ. Vše v celkové hod-
notě 4.651 tis Kč.

Z ostatních akcí, které se usku-
tečnily v rámci rozvoje výrobní zá-

kladny, je nutné se zmínit o výměně 
kogeneračních jednotek v energo-
centru firmy. Dožité kogenerační jed-
notky firmy TEDOM byly nahrazeny 
moderními jednotkami Buderus s o-
značením LOGANOVA 240. Zde  by-
ly instalovány dvě kogenerační jed-
notky Buderus o elektrickém výkonu 
2 x 240 kW a tepelným výkonem 2 x 
669 kW. Jednotky v celkové hodnotě 
9.542 tis. Kč, včetně montáže,  do-
dala firma České Teplo s.r.o. 

Další investice směřovaly do 
rozvoje informačních technologií, 
měřidel a kontrolních zařízení. Sku-

tečnost v čerpání plánu RVZ v roce 
2012 dosáhla výše 106.696 tis. Kč,
z toho 55.292 tis. Kč představují in-
vestice do strojů a zařízení. Stavební 
investice dosáhly 47.276 tis. Kč.

V letošním roce se rozvoj výrob-
ní základny, vedle realizace projektu 
„4.1 IN04/615 Inovace II“, soustředí 
na přípravu realizace nákupu no-
vého portálového centra. Celková 
hodnota plánu rozvoje výrobní zá-
kladny v roce 2013 je 150 mil. Kč.

S použitím podkladů od OISM
(odbor investic a správy majetku)

sestavil a hojně citoval LP 2013

Poutavým architektonickým prvkem Školícího střediska je točité scho-
diště, které se nalézá v samém srdci budovy a samozřejmě denně slouží mno-
ha zaměstnancům. Možná by se po něm s chutí prošel i David Vávra.

Tak vypadá plazmová pec, která již pracuje v řádném režimu. Na fotografii 
vpravo záběr z první zkušební nitridace v květnu 2012.

Na dvou fotografiích ze srpna 2012 vidíme dokončování instalace nových kogeneračních jednotek a jejich uvádění do provozu.
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Vedení společnosti Audit 2013
Stalo se již každoročním pravi-

dlem, že naši firmu pravidelně na-
vštěvují auditoři systému řízení kva-
lity (QMS). Letos tato návštěva pro-
běhla 21. února 2013. Byl to jedno-
denní dozorový audit, který provedli 
auditoři najatí certifikačním orgánem 
SKQS - Slovenská spoločnosť pre 
systémy riadenia a systémy kvality, 
s.r.o. - pánové Václav Jícha a Martin 
Zdrálek. Jednalo se o rutinní kon-
trolní audit zaměřený na to, zda firma 
TOS VARNSDORF a.s. splňuje ne-
zbytné požadavky normy ISO 
9001:2008. V úvodu auditu došlo
k setkání s představiteli firmy, s ge-
nerálním ředitelem Ing. Miroslavem 
Bičištěm a výrobním ředitelem Mi-
chalem Ducháčkem, kteří seznámili 
auditory se zásadními změnami ve 
firmě během roku 2012 a začátku 
roku 2013, podali informace o inve-
sticích a směřování firmy ve strate-
gických oblastech a plánech.

Poté se oba auditoři přesunuli
k výrobnímu řediteli do výroby, kde 
proběhla prezentace všech procesů 
realizace zakázky: plánování, tech-
nická a technologická příprava vý-
roby, samotná výroba a průběžná 
kontrola kvality. V úvodu setkání byli 
auditoři seznámení s nejvýraznější-
mi investičními akcemi roku 2012 
(iontová nitridace, soustružnicko - 
frézovací centrum MORI SEIKI a 
vyvažovací stroje), které se všechny 
týkaly provozu lehkých mechanik a 
montáže zvláštního příslušenství. 
Proto také na závěr auditu úseku 
výrobního ředitele (po dvou a půl 
hodinách jednání) směřovaly kroky 
auditorů do těchto prostorů.

Po obědě se auditoři rozdělili a 
postupně navštívili, resp. auditovali 
procesy Dokumentace systému

Datum platnosti:           

CERTIFIKÁT
 SLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO SYSTÉMY ŘÍZENÍ A SYSTÉMY JAKOSTI, s.r.o.

Veľký Diel 3323, Areál VÚD, 010 08 Žilina

SKQS na základě certifikačního auditu tímto potvrzuje, že: 

Tento certifikát má platnost 3 roky.
Číslo oboru 18

Vedoucí certifikačního orgánu - ředitel SKQSŽilina           

Certifikát č.:                    

rozsah platnosti

Ing.  Zdenek Sýkora

rozsah platnosti

 ISO 9001: 2008

TOS VARNSDORF a.s.
Říční 1774

407 47 Varnsdorf

Vývoj, výroba a prodej obráběcích strojů

má systém managementu jakosti účelně vybudovaný, udržovaný 
a je v souladu s modelem a požadavky 

mezinárodní normy

17. 03. 2014           

004-7/11           

18. 03. 2011           

(v gesci má Ing. Richard Korb), Ná-
vrh a vývoj (Ing. Ján Pagáč), Perso-
nalistika (Vladimíra Hulánová Maka-
lová), Infrastruktura (Pavel Dolín), 
Nakupování (Hana Janoušková, Ing. 
Alena Macová), Metrologie (Vítěz-
slav Sykáček), Hodnocení spokoje-
nosti zákazníka (Ing. Michal Machá-
ček), Interní audity (Ing. Korb). Do-
provod auditorům zajišťoval Ing. 
Korb společně se zástupkyní firmy 
PELAMIS spol. s r. o., Ing. Gotvaldo-
vou.

Při závěrečném projednání byly 
auditory pozitivně hodnoceny ho-
spodářské výsledky roku 2012, pozi-
ce společnosti TOS VARNSDORF 
na trzích v Rusku a Brazílii, stabili-
zace stavu počtu zaměstnanců, 
výrazné investice do firmy a mnoho 
dalších důkazů o zdravém vývoji fir-
my. Audit je však také zároveň zamě-
řen na hledání potenciálů pro zlep-
šení systému řízení kvality. V této 
části auditu byla auditory konstato-
vána určitá drobná doporučení (v ob-
lasti nakupování a předávání inve-
stičních akcí), která budou předmě-
tem závěrečné zprávy z auditu 
(předpokládáme, zprávu obdržíme
v devátém nebo desátém kalendář-
ním týdnu 2013), se kterou budou 
seznámení představitelé firmy a zá-
roveň všichni odpovědní řešitelé je-
dnotlivých doporučení.

Závěrem auditoři poděkovali 
všem účastníkům auditu za vstřícný 
a profesionální přístup. A prostřed-
nictvím Horizontu i já chci poděkovat 
všem pracovníků firmy TOS VARNS-
DORF a.s., které jsem ve společno-
sti auditorů navštívil, za jejich připra-
venost. V roce 2014 nás čeká recerti-
fikační audit, tentokrát dvoudenní.

Richard Korb 

Vedení společnosti Vyhodnocování nejlepších pracovníků
Jak jsme se odkazovali na za-

čátku tohoto čísla, seznamujeme 
vás s Rozhodnutím generálního ře-
ditele z 3. září 2012, kde se píše o 
nově zaváděném systému vyhodno-
cování nejlepších pracovníků firmy. 
Strohý jazyk směrnice mírně upra-
vujeme, nicméně se držíme obsahu 
co nejpřesněji.

Úvod obsahuje charakteristiku, 
tedy že se jedná o definici průběhu 
procesu oceňování nejlepších za-
městnanců firmy, vymezení činností 
a odpovědností všech pracovníků 
podílejících se na tomto procesu. 
Tato směrnice je platná pro všechny 
zaměstnance společnosti TOS 
VARNSDORF a.s. a závazná pro 
všechny zúčastněné a odpovědné 
pracovníky.

A jak tedy ten systém vyhodno-
cování funguje? Vedoucí pracovníci 
jsou vždy v určitém termínu vyzváni 
odborem Řízení lidských zdrojů (dá-
le OŘLZ) k nominaci pracovníka (ne-
bo pracovníků) ze svého útvaru. Ve-
doucí pracovníci pak předloží odbor-
nému řediteli v rámci svého útvaru 
návrhy, včetně komentáře k navrho-
vanému zaměstnanci ve vazbě na-
příklad na dlouhodobé kvalitní pra-
covní výsledky, výrazný profesní 
posun a podobně. Ředitelé rozhod-
nou o konečném výběru pracovníka 
k ocenění a toto rozhodnutí předají

do OŘLZ. Počty oceňovaných pra-
covníků jsou stanoveny takto: po jed-
nom pracovníku generální ředitel, 
obchodní ředitel, technický ředitel a 
finanční ředitel. Výrobní ředitel di-
sponuje čtyřmi nominacemi, přičemž 
jeden je z lehké mechaniky, jeden
z těžké mechaniky a dva jsou z mon-
táže (interní a externí).

Vyhlášení nejlepších pracovní-
ků, včetně jejich ocenění, probíhá 
dvakrát ročně (v červnu a v prosinci) 
v rámci setkání vedení společnosti 
se zaměstnanci. Ocenění pracovníci 
obdrží diplom a věcný dar. Poté jsou 
vyfotografováni a jejich fotografie 
jsou zveřejněny na tabuli cti v show-
roomu vstupního areálu.

Potud směrnice. Jak jsme se 20. 
prosince 2012 přesvědčili a v tomto 
čísle Horizontu dokládáme, systém 
se rozběhl a v daných intervalech se 
s oceněnými setkáme také na strán-
kách našich firemních novin, na we-
bových stránkach a ve facebooko-
vém profilu naší společnosti.

LP 2013



Horizont 250  -  strana 11

Výročí110. výročí založení společnosti

Letos si připomínáme stodesáté 
výročí události, kterou považujeme 
za vznik naší firmy, tedy odkoupení 
všech podílů strojírenské firmy s ná-
zvem „Otto Petschke und Co., Strick 
und Maschinenfabrik“ spolumajite-
lem Arno Plauertem, který ji posléze 
přebudoval na významného výrob-
ce obráběcích strojů. To se odehrálo
v roce 1903 a my si to letos připome-
neme také na stránkách Horizontu
v několika příspěvcích.

TOS VARNSDORF letos nepo-
řádá okázalé oslavy, ty se nekonaly 
ani před deseti lety (a že to tehdy 
byla velká sláva), vedení společnosti 
se dokonce rozhodlo rozprostřít je-
dnotlivé akce připomínající význam-
né firemní výročí do několika termí-
nů.

Celoroční propagace 
výročí

Firemní ples

Zlaté medaile
TOS VARNSDORF

Den otevřených dveří

Oslavy 110. výročí pro 
obchodní partnery

Zákaznický den
TOSday 2013

Veletrhy a výstavy
v roce 2013

zde hraje živá hudba. Letos proběhl 
posedmnácté, opět v Lidové zahra-
dě a s trochu netradičním hostem.

Za nejdéle trvající akci zaměře-
nou zejména na bezprostřední i 
vzdálené okolí společnosti je určena 
propagace výročí ve všech obchod-
ních materiálech vycházejících z fir-
my, nejen v papírové podobě, ale 
také v elektronické. Stodesáté výročí 
bylo personifikováno do loga výročí, 
které je používáno na všech letos 
vydávaných prospektech a dalších 
obchodních dokumentech, všichni 
zaměstnanci je používají ve své 
písemné i elektronické korespon-
denci, logo je spolu s dalšími infor-
macemi umístěno na všech inter-
netových aplikacích, které TOS 
VARNSDORF provozuje a stává se 
součástí grafické prezentace společ-
nosti při všech příležitostech.

Logo pro stodesáté výročí bylo 
navrženo v několika variantách, vý-
slednou podobu vybrali členové vý-
boru pro strategii na jednom ze 
svých loňských jednání. Pro potřeby 
našich obchodních zájmů bylo nutné 
přeložit text v logu obsažený a logo 
modifikovat. Dosud použité modifi-
kace zde přinášíme všechny.

Již počtvrté budou letos udělo-
vány Zlaté medaile TOS VARNS-
DORF, které obdrží nikoli deset, ale 
opravdu výjimečně jedenáct pracov-
níků společnosti. Tato slavnostní 
událost se odehraje 19. března a bu-
dou na ni pozváni všichni dosavadní 
držitelé Zlatých medailí. Má to totiž i 
jeden významný důvod. V prosto-
rách nového Školícího střediska pro-
běhne za přítomnosti všech oceně-
ných událost, jejíž výsledek pak bu-
de mít trvalý dopad. Detaily ze slav-
nostního setkání a přehled nově oce-
něných pracovníků přineseme ve 
třetím čísle Horizontu. Zde připomí-
náme první tři slavnosti, které se o-
dehrály v letech 1998, 2003 a 2008.

Koná se v tradičním termínu, 
tedy na Velký pátek, který je sou-
časně firemním svátkem. Letos při-
padá na 29. března. Obvyklá pro-
hlídka firmy bude rozšířena o nové 
Školící středisko a investiční novinky 
v jednotlivých halách. Občerstvovací 
základna bude na jiném místě než 
byla loni, ale nebude to pro naše hos-
ty neznámé místo. Kromě obvyklých 
součástí této slavnosti pro veřejnost 
připravujeme i několik atrakcí navíc, 
podrobněji v čísle 3. 

Setkání s obchodními partnery, 
především z řad významných doda-
vatelů a představitelů různých insti-
tucí, proběhne 15. května za plného 
provozu firmy. Hlavní část se odehra-
je ve Školícím středisku a součástí je 
prohlídka firmy. Příprava této akce je 
v začátku, nicméně již nyní můžeme 
prozradit, že je očekáváno přibližně 
šedesát hostů.

Nejvýznamnější každoroční ak-
ce, která přivádí do naší firmy hlavně 
zákazníky, nejen ty dlouhodobé a vý-
znamné, ale také budoucí a právě 
jednající. Spolu s obchodními zá-
stupci jich bude opět přibližně dvě 
stě a celá firma se musí připravit na 
13. června, kdy TOSday 2013 pro-
běhne. Také Zákaznický den se za-
číná připravovat, jako první budou 
určeny předváděné technologie, a 
poté následuje obvyklý kolotoč dal-
ších příprav. O připravených techno-
logiích budeme informovat ve zvlášt-
ním vydání Horizontu.

veru a říjnovém MSV v Brně. Při-
pomínky budou mít podobu přede-
vším grafického ztvárnění našich 
expozic. Přehled všech našich účas-
tí následuje na dalších stránkách 
Horizontu.

Jak už jsme psali, není účelem 
pořádat velkolepé oslavy, jednak na 
to není čas a jednak je jasné, že 
mohutné oslavy jsou nákladově hod-
ně náročné. Myslíme si, že nejlepší 
oslavou našeho výročí bude úspěš-
ný průběh roku nejen s pěkným hos-
podářským výsledkem pro firmu, ale 
také s pěknými výplatními lístky 
všech jejích zaměstnanců. Tady by 
se možná hodilo přání: „A k tomu 
nám dopomáhej ...“ (toho pomahače 
si dosaďte podle svého niterného 
zaměření a přesvědčení), jenže ono 
to je všechno jen a jen na nás všech.

Tímto přehledem akcí, jež nás
v tomto roce čekají, zdaleka nekon-
číme připomínku stodesátého výro-
čí. Budeme se k němu vracet v celém 
letošním ročníku Horizontu a jistě 
přineseme více informací z historie.

LP 2013

Podrobněji se o něm zmiňujeme 
na konci tohoto čísla. Firemní ples je 
tradiční, ve Varnsdorfu čím dále, tím 
více ojedinělou akcí v tom smyslu, že

Světu naše výročí připomeneme 
na všech důležitých veletrzích, zej-
ména na květnové Metalloobrabotce 
v Moskvě, zářijovém EMO v Hanno-
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Obchod Nová prodejní strategie v České republice a na 
Slovensku

Od 1. ledna 2013 změnila spo-
lečnost TOS VARNSDORF systém 
prodeje, prodejního servisu a komu-
nikace se zákazníky v České repu-
blice a na Slovensku. Novou ob-
chodní strategii v oblasti prodeje 
strojů v ČR a SR se představenstvo 
rozhodlo změnit v průběhu loňského 
roku.

Tato změna neproběhla ze dne 
na den, nejprve bylo nutné utlumit 
spolupráci s firmou SATES s.r.o., což 
se odehrálo v druhé polovině roku 
2012, náš dosavadní dlouholetý ob-
chodní zástupce v těchto teritoriích 
přešel na režim dokončení rozjedna-
ných obchodních případů a od No-
vého roku již spolupráce oficiálně a 
definitivně skončila. Prodejní servis 
a komunikaci se zákazníky nyní zaji-
šťuje skupina prodeje pro vedením 
Ing. Davida Jakubíka, manažera 
prodeje pro Českou republiku a Slo-
venskou republiku (mimo to má ve 
své agendě ještě Polsko), který vede 
skupinu teritoriálních prodejců. Jsou 
to pánové Miloš Kučera, Ing. Pavel 
Pirožek (oba na pozici referent pro-
deje pro Českou republiku) a Ing. 
Juraj Tomašiak (referent prodeje pro 
Slovenskou republiku).

Tento stav ještě není finální,

v průběhu nejbližších měsíců má být 
nová prodejní síť doladěna a my vás 
seznámíme s jejím konečným poje-

tím. Nová strategie prodeje v ČR a 
SR se také promítne do logistiky při

pořádání Zákaznického dne TOSday 
2013.

LP 2013

Jak dál na jatkách?Investice

Pokud čtete varnsdorfský čtrná-
ctideník Hlas severu a pokud ho čte-
te pozorně, hned na první straně 
letošního čísla 4 (ze dne 22. února 
2013) jste mohli v záznamu o jednání 
zastupitelstva města Varnsdorfu 
najít zajímavý odstavec. Informace
v něm obsažené se bezprostředně 
týkají také zaměstnanců naší spo-
lečnosti, protože jsou to nové infor-
mace o plánech s areálem bývalých 
městských jatek.

První důležitá zpráva říká, že za-
stupitelstvo schválilo změnu v územ-
ním plánu na pozemcích bývalých 
městských jatek ze současného 

funkčního využití „výroba nečistá“ na 
„plochy smíšené obytné“. O změnu 
požádal vlastník této nemovitosti, 
firma EUROCZECH, s.r.o. Dále jste 
se mohli dočíst, že vlastník chce sou-
časné nevábně vyhlížející objekty 
přebudovat na objekty pro ubytování 
seniorů, restaurace, mateřskou ško-
lu pro naši firmu a prostor pro relaxa-
ci a sport. Také jste se mohli dočíst, 
že partnerem tohoto projektu je TOS 
VARNSDORF.

Tyto kusé informace rozšiřujeme 
o podrobnosti, které jsme se dozvě-
děli od předsedy představenstva Ing. 
Jana Rýdla. Firma EUROCZECH,

s.r.o. si nechala vypracovat výše 
zmíněný projekt a v současné době 
se řeší financování projektu. Mož-
nost vybudování mateřské školy pro 
děti zaměstnanců vychází z připra-
vované legislativy o podnikových 
mateřských školách. Je očekáván 
velký zájem ze strany rodičů. Také 
blízkost restaurace a relaxačních a 
sportovních prostor by mohla zvýšit 
hodnotu bonusů pro zaměstnance 
společnosti. Přiložené projekty je-
dnotlivých objektů snad naznačují, 
jak bude tento areál v budoucnosti 
vypadat. Vzhledem k rozsahu napa-
dení celého areálu dřevomorkou je 

jasné, že z něj kromě centrální vě-
žičky nezůstane kámen na kameni. 
Tady se nejedná o záchranu stavby, 
protože ta po letech chátrání už není 
možná. 

Ještě bude řadu měsíců a mož-
ná i let trvat, než se věci pohnou 
kupředu. Vývoj kolem jatek budeme 
sledovat a významné změny zachy-
tíme a popíšeme. Bude-li realizován 
nějaký projekt, přejme si, aby to byl 
tento. Ten minulý byl natolik nepři-
způsobivý a neviditelný, že z něj 
mnoha lidem snad i tlak stoupal.

pídil se LP 2013
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InvesticeJak dál na jatkách?

Když jsem v rámci učení nastou-
pil na praxi do elektrodílny, byl jsem 
tam nejmladší.

Když jsem po vyučení rukoval na 
vojnu, byl jsem na rotě nejmladší.

Když jsem po návratu z vojny po 
dvou letech nastoupil na OTS jako 
montér, byl jsem z nich nejmladší.

Když jsem se po vystudování 
průmyslovky stal mistrem v elektro-
dílně, byl jsem nejmladší z mistrů
v TOSu.

Když jsem se stal vedoucím 
OTS, byl jsem do té doby nejmlad-
ším tímto vedoucím.

Glosa Jak jsem byl nejmladší

Když jsem nastoupil na radnici 
jako starosta, byl jsem nejmladším 
starostou ve šluknovském výběžku.

Když jsem po návratu do firmy 
nastoupil na post montážního tech-
nologa, byl jsem tam druhým nej-
mladším technologem – A !!! to už to 
začalo jít se mnou z kopce. Už nikdy 
nebudu asi nikde nejmladším, vždyť 
teď už jsem nejstarším technologem. 
Je tu jistá naděje, až nastoupím do 
penze, budu první den nejmladším 
důchodcem.

JTOM

Stalo se

Přinášíme svědectví našich 
montérů, kteří právě montují v Čelja-
binsku.

„V pátek 15. února kolem 10:15 
hod. místního času (5:15 hod. u nás) 
se najednou zablesklo a ozvala se 
velká rána, jako kdyby něco bouchlo. 
Vlivem tlakové vlny se začala sypat 
všechna okna v hale, dřevěná vylí-
tala i s rámy. Na stroj a na nás padala 
střešní okna. Všichni okolo začali 
panikařit a utíkali ven z haly, kde 
jsme na nebi viděli už jen bílou čáru. 
Jelikož je za městem vojenská zá-
kladna, mysleli jsme si, že nejspíš 
havarovalo letadlo. Z mobilních tele-
fonů se nedalo nikam dovolat, nešel

Čeljabinsk
internet. Z firmy nás poslali pryč, na 
hotel, aby mohli začít s uklízením 
rozbitého skla. Až na hotelu, na míst-
ním tv kanálu, jsme se dozvěděli, že 
spadl meteorit. Hotel byl v pořádku, 
plastová okna vydržela. Do práce 
jsme se mohli vrátit až v pondělí, 
když bylo vše uklizeno a opraveno.
V městě byla jen rozbitá okna, která 
místní stačili během tří dnů opravit. 
Dalo by se říct, že v úterý už ve mě-
stě nebyla páteční událost  znatelná.

Smutné je, že pokud bychom se 
v následujícím týdnu neozvali my, 
nikoho z TOSu nezajímalo, zda jsme 
v pořádku nebo jestli něco nepotře-
bujeme.”
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Investice Jak dál na jatkách?

Veletrhy a výstavy Veletrhy a výstavy v roce 2013

Na fotografii od Jiřího Hejduka vidíme naši část společné expozice na 
veletrhu IMTEX 2013 v indickém Bangalore.

Konec ledna 2013 v těžké montážní hale, přeplněné rozpracovanými a 
dokončovanými stroji WRD. Zde vlevo stroj pro veletrh CIMT v Pekingu.

Pro letošní rok byl zaplánován 
menší počet účastí než loni, ale zato 
budeme na více veletrzích a výsta-
vách předvádět stroj nebo jeho část. 
Plánovací proces proběhl v obvy-
klém termínu, protože do října před-
chozího roku musí být vždy jasno, 
aby mohly být naše účasti finančně 
pokryty. Původně bylo naplánováno 
dvacet výstav a veletrhů, ale počet 
se může v průběhu změnit, to když 
nás o podporu požádají naši obchod-
ní zástupci nebo se objeví zajímavá 
dotovaná výstava.

Dotace na účast na veletrzích
v tomto roce ostatně doznaly velkých 
změn. Ministerstvo průmyslu a ob-
chodu ČR převrací každou korunu 
(je otázka, jestli jsou to správné min-
ce a správné dlaně), zrušilo dotační 
program SVV (Specializované vý-
stavy a veletrhy), který zajišťovaly je-
ho organizace CzechTrade a Hospo-
dářská komora ČR. Nyní dotuje 
pouze některé účasti a jen přímo 
ministerstvo, a to jen plochu a stavbu 

stánků do 9 metrů čtverečních. Zby-
tek nákladů u těchto „dotovaných“ 
účastí si firmy musí hradit samy. Není 
snad ani třeba se ptát, jestli je to ten 
správný způsob, jak podporovat ex-
port. Ministerstvo financí, zdá se, 
šetří všude, ať to stojí, co to stojí.

První veletrh máme již za sebou, 
byl to lednový IMTEX v indickém 
Bangalore. Ve společné expozici 
České republiky jsme vystavovali 
model stroje WRD 130 Q. Trvalou 
posádku v našem stánku tvořili pra-
covníci naší indické obchodně ser-
visní kanceláře. Původně plánova-
nou účast na zbrojařském veletrhu 
IDEX v Abu Dhabi jsme zrušili, pří-
tomni byli naši obchodní zástupci. 
Právě probíhá veletrh TECMA v me-
xickém Santa Fé, což je předměstí 
hlavního města Mexico City. Zde 
bychom měli vystavovat na stánku 
našeho obchodního zástupce HE-
MAQ stroj WHQ 13 CNC. V březnu 
ještě proběhne výstava METAPRO
v belgickém Bruselu, kde rovněž na

stánku našeho obchodního zástup-
ce MT Service vystavujeme stroj 
WHN 13 CNC.

Na duben jsou naplánovány dvě 
výstavy, první bude ve francouzském 
Lyonu, kde na výstavě Industrie vy-
stavíme model stroje WRD 130 Q a 
frézovací hlavu HV2/V, tyto exponáty 
budou umístěny rovněž na stánku 
našeho obchodního zástupce REP-
MO. Na konci dubna je velký veletrh 
CIMT v čínském Pekingu, zde ve 
společné expozici ČR předvedeme 
stroj WRD 160 Q.

Tradičně nejsilnější na počet vý-
stav je květen. Nejprve se zúčastní-
me společné expozice ČR na vele-
trhu INTERMACH v thajském Bang-
koku, poté budeme vystavovat 
model stroje na stánku na veletrhu 
MSV v Nitře. Následuje velký veletrh 
Metalloobrabotka v ruské Moskvě, 
kde sice nebudeme vystavovat žád-
ný exponát, ale budeme mít velký 
stánek. O exponátech pro stánek ob-
chodního zástupce PROTOSTIM na

výstavě MACH-TECH v maďarské 
Budapešti se stále ještě jedná.

Zato začátek června je jasný. Na 
veletrhu FEIMAFE v brazilském Sao 
Paulo budeme na stánku obchodní-
ho zástupce TOTAL Máquinas Ope-
ratrizes vystavovat vřeteník WRD 
150. Souběžně s tímto veletrhem se 
koná veletrh ITM MACH-TOOL v pol-
ské Poznani. Zde jako tradičně bu-
deme ve společném stánku s ob-
chodním zástupcem TOS Polska, 
jako exponáty se plánují model stroje 
a možná několik frézovacích hlav. 
Uprostřed června proběhne Zákaz-
nický den TOSday 2013 v areálu 
TOS VARNSDORF, zde bude velké 
množství exponátů.

Po letní pauze začíná v půli září  
největší letošní veletrh EMO v ně-
meckém Hannoveru. Zde bude ve 
světové premiéře na našem samo-
statném stánku předvedeno obrábě-
cí centrum WHtec 130. Na začátku 
října je nejprve veletrh TOOLEX
v polském Sosnowci. O exponátu se
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Veletrhy a výstavyVeletrhy a výstavy v roce 2013
ještě jedná, bude to opět na stánku 
našeho obchodního zástupce TOS 
Polska. Bezprostředně poté násle-
duje veletrh MSV v Brně. Letos bu-
deme mít v Brně menší stánek a žád-
ný velký exponát.

Následují tři společné účasti ČR, 
ještě v říjnu nejprve Stankostroenie
v ruském Jekatěrinburgu, potom vý-
stava SISTEP v marocké Casablan-
ce. Listopad začne veletrhem IIF
v ukrajinském Kyjevu a bude pokra-
čovat účastí na stánku obchodního 
zástupce TASCO na veletrhu 
MACTECH v egyptské Káhiře. Ty tři 
společné účasti budou mít formu 
menšího či většího informačního 
stánku ve společné expozici ČR, 
účast na egyptském veletrhu závisí 
na několika faktorech.

O přípravách a průběhu vý-
znamných veletrhů přineseme sa-
mostatné příspěvky.

LP 2013

Na další fotografii od Jiřího Hej-
duka z prostředí na veletrhu IMTEX v 
Bangalore vidíme, že všude je to 
stejné. Jeden rozdíl tu však je. Ne-
budete pátrat dlouho, najděte si naši 
vlajku.

Na začátku února navštívila de-
legace naší firmy ve složení před-
seda představenstva Ing. Jan Rýdl, 
obchodní ředitel Miloš Holakovský a 
manažer prodeje Ing. Viktor Sochal-
ský ruskou Sverdlovskou oblast, kde 
ve městě Jekatěrinburg zahajuje čin-
nost naše dceřiná firma OOO GRS 
Ural. Kromě jednání spojených se 
vznikem a rozběhem této společ-
nosti proběhlo také jednání s delega-
cí Sverdlovské oblasti v čele s pre-
miérem Denisem Paslerem.

Cesta poté pokračovala do ka-
zašské Astany, kde se naši zástupci 
zúčastnili slavnostního otevření Ka-
zašsko Českého Technického Cen-
tra, které v Astaně vzniklo z naší stra-
ny pod záštitou Ministerstva průmy-
slu a obchodu ČR a v přímé péči 
SST. V tomto centru je právě uváděn 
do provozu náš stroj, v podstatě se 
jedná o výrobní závod, který se bude 
zpočátku zabývat obráběním. Česká 
delegace byla početná, v jejím čele 
stál ministr Martin Kuba.

Z obou událostí máme slíbeny 
příspěvky od přímých účastníků, tak 
doufejme, že vás s nimi budeme mo-
ci seznámit v některém z nejbližších 
vydání Horizontu.

LP 2013

Stalo seNa jednání v Rusku a Kazachstánu

Fotografie z jednání s vedením Sverdlovské oblasti byly převzaty ze serveru veved.ru, což je internetová verze 
novin Večernije Vedomosti (největší jekatěrinburský deník).
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Ocenění pracovníci Dosavadní držitelé Zlatých medailí TOS VARNSDORF

1998

František Bortel 
Bohumil Halík in memoriam

Jiří Holubec
Ing. Stanislav Kuděj

Ladislav Legeza
Miloš Malík

Ing. Karol Matovič
Ing. Jaromír Pešek

Josef Síbr
Jan Smolík

2003

Jan Boczan
Michal Ducháček

Alfréd Fritsch
Jan Jarý st.

Miloš Javůrek
Monika Konečná

Jan Němec st.
Ing. Karel Pohl

Václav Sladkovský
Ing. Rudolf Waclawič

2008

Margit Bartoňová
Ing. Hana Berková

Zdeněk Butor
Danuše Hofhanslová

Ing. Jiří Kobrzek
Jiří Komín

Wolfgang Richter
Ladislav Tittl

Ing. Václav Valeš
Evangelos Vasilopulos

Obchod Dceřiné společnosti TOS VARNSDORF
strojů a obráběcích center).

Jak jsme uvedli, složení struktu-
ry skupiny TOS VARNSDORF je po-
měrně proměnlivé, nicméně jádro 
výrobních, obchodních a servisních 
dceřiných společností je trvalé. Ve 
volném cyklu si představíme jedno-
tlivé společnosti.

LP 2013

Rodina TOS VARNSDORF se
v posledních letech značně rozrost-
la, proto by bylo jistě zajímavé do-
zvědět se něco o jednotlivých dce-
řiných společnostech, které do naší 
skupiny patří.

Pro začátek si uvedeme základ-
ní strukturu skupiny. Mateřskou spo-
lečnost tvoří TOS VARNSDORF a.s., 
která vlastní podíly v jednotlivých 
dceřiných společnostech.

Podle Výroční zprávy TOS 
VARNSDORF za rok 2011 do skupi-
ny patří v České republice META-
LURGIE Rumburk s.r.o. (podíl 
100%, výroba odlitků ze šedé litiny), 
SK Slovan Varnsdorf s.r.o. (podíl 
86,77%, rozvoj mládežnického spor-
tu, výkonnostní kopaná), Lidová 
zahrada s.r.o. (podíl 82,79%, koupě 
zboží, pronájem nemovitostí) a TOS 
Olomouc s.r.o. (podíl 90%, výroba 
univerzálních frézek a obráběcích 
center).

Pro americký trh byly založeny 
TOS Trade Canada Inc. (se sídlem
v Kanadě, Toronto, stát Ontario, 
podíl 100%, prodej výrobků TOS 
VARNSDORF a.s. v teritoriu Kanada

a USA), tato společnost má pobočku 
v USA, je to TOS Trade North Ame-
rica, LLC. (se sídlem v USA, Mount 
Juliet, stát Tennessee).

Pro čínský trh byla nejprve zalo-
žena společnost TOS Kunming Ma-
chine Tool Co. Ltd. (se sídlem v Číně, 
Kunming, podíl 50%, výroba vodo-
rovných frézovacích a vyvrtávacích 
strojů a obráběcích center), posléze

ještě TOS Machine Tools (Shanghai) 
Ltd. (se sídlem v Číně, Šanghaj, po-
díl 100%, prodejně servisní organi-
zace).

Pro indický trh funguje společ-
nost TOS INDIA Machine Tools Pri-
vate Limited (se sídlem v Indii, Ban-
galore, podíl 90%, prodejně servisní 
organizace).

Na ruském trhu několik let fun-
guje OOO TOS Varnsdorf – RUS Co. 
Ltd (se sídlem v Rusku, Petrohrad, 
podíl 80%, servisní organizace) a

právě vzniká společnost OOO GRS 
Ural (se sídlem v Rusku, Jekatě-
rinburg, podíl 50%, výroba vodoro-
vných frézovacích a vyvrtávacích

Stalo se

venezuelského velvyslance
Návštěva

V pondělí 14. ledna 2013 naši 
firmu navštívil velvyslanec Bolíva-
rovské republiky Venezuela v České 
republice pan Víctor Julián Hernán-
dez León. Jeho návštěva byla sou-
částí celodenního pobytu ve Varns-
dorfu. Do firmy ho doprovázel pan

Michal Dlask. Pan velvyslanec nej-
prve jednal s přítomnými členy ve-
dení společnosti, poté si prohlédl 
výrobní haly. Je pravda, že už dlouho 
jsme do Venezuely nevyvezli žádný 
stroj, přesto tam má naše značka 
stále jistou tradici.

LP 2013
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Stalo se

Možná odjakživa jsou na firem-
ním parkovišti v různě se opakujících 
cyklech potíže s parkováním. Pomi-
neme týden od 25. února, kdy po 
velmi štědré nadílce sněhu a sou-
časně jeho nepružnému odklizení 
skutečně není již před sedmou 
hodinou ranní kde zaparkovat na 
vyhrazených místech.

Zaměřme se spíše na standard-
ní podmínky, kdy jsou obě parkoviště 
uklizena. Již od jejich zprovoznění, 
především parkoviště Západ, někteří 
řidiči neparkují tak, aby bylo místo 
racionálně využito. A toto řidičské 
bohémství se násobí právě v těch 
složitějších podmínkách, kdy může-
me vidět některá auta blokující dvě 
až tři stání.

Potíže s parkováním
Je fakt, že celková kapacita par-

kovacích míst po rekonstrukci klesla, 
ale to neopravňuje zaměstnance 
parkovat na místech, která jsou vy-
hrazena na parkovišti Západ pro 
návštěvy. Pracovníci OISM pořídili 
ve dnech 17. a 18. ledna fotografie 
hříšníků, kteří zde parkovali, byť 
parkoviště Východ ještě mělo volná 
místa. Dámy a pánové, riskujete. 
Parkujíce na točně třeba i odtažení, 
parkujíce na vyhrazených místech 
pak reakce po linii vedoucích. Buď-
me proto při parkování ohleduplní
k ostatním a respektujme značky, 
které opravdu nejsou neviditelné a 
nestojí tam jen jako 3D ozdoby ze-
lených ploch či nějaké artefakty.

LP 2013
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Investice Změny v hale lehké mechaniky
Již řadu týdnů probíhají změny v 

hale lehké mechaniky. Této inve-
stiční akci budeme věnovat velký 
prostor v některém z příštích čísel

Horizontu, zde jen rekapitulujeme, 
že byly přestěhovány dílenské kan-
celáře, aby se uvolnilo místo pro no-
vé měřící zařízení ZEISS a rozšířilo

pracoviště pro výrobu frézovacích 
hlav. Nestěhovaly se jen kanceláře 
dílenských vedoucích, ale podrob-

nosti se příště dozvíme od nejpovo-
lanějšího.

LP 2013

Historie Cesta domů
Stroje vyrobené v naší fabrice 

před mnoha a mnoha lety poctivě a 
dlouho pracovaly u mnoha svých 
majitelů. Mají štěstí, protože se na 
konci své pracovní dráhy mohou 
vrátit domů. Stanou se součástí 
historické expozice, ale nejprve 
projdou omlazovací kúrou. Na fo-
tografiích vidíme, jak vypadala díl-
nička se stroji Plauert poháněnými 
ještě pomocí transmise. Pak musely 
stroje do vyhnanství. Nakonec se 
dostaly k nám, kde jsou rozebrány a 
postupně rekonstruovány. O jedno-
tlivých strojích si povíme později. 
Vítejte doma.

LP 2013
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Stalo se

mág a iluzionista Pavel Kožíšek, 
který nejprve předvedl jedno trikové 
vystoupení před pódiem, potom kou-
zlil u stolů s ukázkami mikromagie a 
rozloučil se velmi dynamickým čís-
lem, kde zaujal rychlou a precizní 
záměnou osob. Pak už byl parket
k dispozici jen pro tanec.

Restaurace není letos v Lidové 
zahradě v provozu, proto se záso-
bování nápoji a studenou kuchyní 
ujal Pivovar Kocour. Libovali si i ne-
kuřáci, protože kouření na sále bylo 
omezeno jen na některé prostory, 
takže letos oči neštípaly a na pódium 
bylo vidět dokonce i z dálky.

Příští ročník je již naplánován a 
přijede zase Big Band Bonit. Doufej-
me, že Lidová zahrada bude fun-
govat přinejmenším tak, jako letos.

LP 2013

Sedmnáctý firemní ples

Lidová zahrada v letošní plesové 
sezóně funguje skutečně jenom
v den, kdy je na sále nějaká akce, te-
dy ples nebo koncert. Měli jsme z to-
ho trochu obavy, jak letošní firemní 
ples dopadne, ale výsledný dojem je 
moc dobrý.

V sobotu 16. února nad ránem 
posedmnácté doplesáno a již poně-
kolikáté s kapelou Big Band Bonit
z Ústí nad Labem. Tato kapela letos 
dorazila v silné sestavě, mohutná 
dechová sekce nenechala jediné 
ucho odpočívat. Kapela inovuje svůj 
repertoár, takže se jen tak neopo-
slouchá. Letos zpívaly dvě zpěvačky 
a dva zpěváci, své úžasné sólo 
zatroubil velmi talentovaný mladý 
český trumpetista Halíř mladší. Ale 
kapela především hrála k tanci.

Jako host vystoupil kouzelník,
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Tosácký sport Mezinárodní kuželky
V pátek 1. února 2013 zajížděli 

současní i bývalí pracovníci naší fir-
my k přátelskému utkání v kuželkách 
do Neueibau. Tato přátelská utkání 
mají již více než třicetiletou tradici. 
Již nikdo si nevzpomíná, kdy to 
vlastně začalo, akorát víme, že před 
dávnými lety jezdili Němci k nám do 
Jířetína k Hronkům, protože neměli 
vlastní kuželnu. Už tehdy vzniklo 
neformální přátelství, kterého si vá-
žíme jak my, tak oni, což vyzdvihl ve 
svém projevu eibauský předseda 
Dietrich Eissler. Vždy zažijeme 
spoustu legrace při zápasu, ve 
kterém o nic nejde. Pro nás to má 
velký přínos ve výuce německého 
jazyka, protože když přijedeme, umí 
jedině Jarda Ševčík perfektně 
německy. Když odjíždíme domů, 
mluvíme plynně německy všichni.

Kdysi jsme to měli jako akce 
BSP, dnes je to skutečně príma ka-
marádský přeshraniční styk. Naši 
kolegové se vždy velmi živě zajímají, 
jak se daří naší firmě a samozřejmě 
našim rodinám.

J. Tomášek

Inzerce

Krátce z práce

Jubilejní číslo Horizontu dosáhlo 
rekordu. Poprvé se rozmáchlo do 
dvaceti stran, poprvé je sešité, stejně 
tak poprvé obsahuje více než dvacet 
příspěvků. Aby vůbec mohlo vyjít, 
některé další jsme si odložili pro další 
číslo, které by mělo vyjít ještě v břez-
nu. Druhé číslo bude obsahovat více 
zajímavostí obracejících se do histo-
rie, ale také ryze aktuálních infor-
mací.

Připravujeme článek připomína-
jící desáté výročí vydání knihy o 
Varnsdorfu. Za tu dobu získala téměř 
mýtické vlastnosti a je hojně citována 
v různých historických pojednáních.

Další příspěvek se bude týkat 
naší přítomnosti ve virtuálním světě, 
především Internetu. Jak jsme uvnitř 
avizovali, očekáváme příspěvky o 
cestě do Ruska a Kazachstánu,

stejně tak přineseme podrobnosti o 
všem tom hemžení v hale lehké me-
chaniky.

Všimněte si, že ani jednou ne-
bylo v tomto čísle použito slovo 
„jakoby“, nehynoucí plevel aktuální 
české komunikace. Člověk by ne-
řekl, kolik se mezi námi pohybuje 
„jakobýnů“. Vnímáte to? Všude sa-
mé „jakoby“, skoro nic není dooprav-
dy ... jen Horizont, ten je pravý a ryzí. 
Brzy bude jaro a to je dobře.

LP 2013


