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Reportáž
Setkání vedení společnosti se zaměstnanci

Jak se zmiňujeme jinde v tom-
to čísle, přinášíme zatím jen struč-
nější informaci o červnovém se-
tkání vedení společnosti se 
zaměstnanci. Uskutečnilo se ve 
čtvrtek 26. června ve spojených 
školících místnostech. Přítomno 
bylo 130 zaměstnanců a 5 členů 
správní rady.

Ve svém úvodním slovu před-
seda správní rady Ing. Jan Rýdl 
informoval o podstatě změny ve 
struktuře firmy, jakou roli a pra-
vomoc má nyní statutární ředitel a 
správní rada.

Poté vystoupil statutární ře-
ditel Ing. Jan Rýdl ml. a podal 
zprávu o vývoji hospodaření za 
měsíce od ledna do května 2014. 
Počínaje červencem společnost 
čekají hospodářsky silné měsíce, 
vedení očekává, že hospodářské 
výsledky se do podzimu vyhou-
pnou nad plánované hodnoty.

Následovalo vystoupení ob-
chodního ředitele Miloše Holakov-
ského, který okomentoval předklá-
dané grafy vývoje prodeje v jedno-

tlivých teritoriích. Velmi silný je 
český trh, začíná se oživovat čín-
ský a indický trh, kdežto na kanad-
ském trhu jsme již delší dobu zatím 
nezaznamenali žádný pokrok. Do-
zvěděli jsme se, že stroj WHtec 
130 už má také prvního českého 
zákazníka, svého majitele má rov-
něž první „hydrostatický“ stroj.

Po obchodním řediteli se slo-
va ujal opět statutární ředitel, který 
podal zevrubné informace o pro-
bíhajících investicích. K těmto ak-
cím se budeme vracet v samostat-
ných příspěvcích v dalších číslech 
Horizontu.

Technický ředitel Ing. Ján Pa-
gáč podrobně popisoval oblasti 
technického rozvoje, kde nyní do-
chází k výraznému posunu. Připo-
mněl například, že od zadání kon-
cepce stroje WHR 130 (Q), tedy 
třináctky se smykadlovým vřete-
níkem, do jeho kompletace uply-
nulo devět měsíců. Tento stroj se 
stal hlavním tahákem červnového 
zákaznického dne TOSday 2014. 
Dále přednesl nejbližší úkoly, které

má technický úsek (například mo-
dernizace deskových strojů a 
frézovacích hlav). Na tento příspě-
vek navázal předseda správní 
rady a ve stručnosti informoval o 
strategických cílech společnosti
v oblasti budoucí inovace výrobko-
vé základny.

Statutární ředitel ve svém 
dlouhém příspěvku podrobně ko-
mentoval sociologický průzkum a 
jeho výsledky a především to, jaký 
dopad mají tyto výsledky na další 
organizaci činností ve firmě. Rea-
goval na obzvlášť alarmující čísla, 
vycházející ze shrnutí odpovědí na 
některé dotazy a hovořící o ně-
kterých pro zaměstnance těžko 
stravitelných aspektech komuni-
kace, organizování činností a roz-
hodování. Jedním z důsledků to-
ho, že se vedení společnosti chce 
výsledky sociologického průzku-
mu vážně zabývat, je připravova-
né zviditelnění řízení kvality (což 
bude mít na starosti nově jmeno-
vaný zmocněnec pro kvalitu).

V diskusi pak vystoupil před-

seda správní rady, který okomen-
toval stávající systém odměňování 
z pohledu vedení společnosti, zá-
stupce odborů pak k tomu přidal 
postřehy ze strany zaměstnanců.

Před samotným závěrem pak 
statutární ředitel krátce informoval 
o průběhu setkání s obchodními 
zástupci TOSmeet 2014 a zákaz-
nickém dnu TOSday 2014 a po-
děkoval všem organizátorům za 
přípravu a průběh obou akcí.

Na závěr byli již tradičně vy-
hlášeni nejlepší pracovníci firmy 
za první pololetí roku 2014. K této 
slavnostní události se podrobněji 
vrátíme příště, dnes přinášíme se-
znam těchto nejlepších pracovní-
ků, kterým současně blahopřeje-
me. Za úsek finančního ředitele to 
je paní Naďa Neumannová, za 
úsek obchodní pan Radek Javů-
rek, za technický úsek pan Jaro-
slav Tábořík, za výrobní úsek pá-
nové Milan Matovič, Petr Šimek, 
David Hronek, Stanislav Šmidílek 
a paní Jolana Holubářová.

Zaznamenal LP 2014

WRD 180 Q



Horizont 257  -  strana 3

Zákaznický den
TOSday 2014TOSday 2014 aneb Pošesté a přitom poprvé

Proč byl letošní Zákaznický 
den premiérový? Poprvé se bez-
prostředně po sobě uskutečnily 
Setkání s obchodními zástupci a 
prodejci (TOSmeet 2014) a Zákaz-
nický den (TOSday 2014). Ve 
středu 11. června proběhla akce 
TOSmeet, ve čtvrtek 12. června 
pak tradiční TOSday. Toto pro-
vázání bylo organizačně poměrně 
náročné, obzvláště na koordinaci 
ubytování, přepravy a přípravné 
práce v areálu firmy.

Ve středu se ve spojených 
školicích místnostech Školicího 
střediska sešlo nakonec 53 ob-
chodních zástupců a prodejců 
především z Evropy, ale také tu 
byli obchodní partneři z Indie a
z Ameriky. Tato velmi plodná akce, 
která se bude pravděpodobně 
takto před Zákaznickým dnem ko-
nat každým rokem, má za cíl nejen 
vyhodnotit uplynulý rok vzájemné 
spolupráce, ale především připra-
vit podněty a náměty pro další 
směřování technického rozvoje a 
obchodních aktivit. V zájmu urych-
lení jednání jsme mimo jiné za-
jišťovali simultánní tlumočení do tří 
světových jazyků. Setkání se zú-
častnili také všichni manažeři 
teritorií a další pracovníci obchod-
ního úseku, přednášeli a do di-
skuse přispívali i pracovníci kon-
strukce, přítomni byli také členové 
vedení společnosti. Součástí celo-
denního programu byla také 
prohlídka předváděných novinek

Vážení zaměstnanci,

s odstupem jednoho měsíce 
po skončení dvou nejdůležitějších 
prodejních akcí pro TOS VARNS-
DORF a.s. pro rok 2014 považuji 
za milou povinnost poděkovat 
všem, kdo se na přípravě a zdár-
ném průběhu podíleli.

Již dnes můžeme konstatovat, 
že prodejní akce TOSmeet a 
TOSday zaznamenaly u našich 
prodejních partnerů, dealerů a sa-
motných zákazníků velký úspěch. 
Důkazem jsou dva podepsané 
kontrakty na náš úplně nový stroj 
WHR 13. 

Za přípravu a průběh akce 
TOSmeet děkuji celému týmu 
marketingu, konstrukce a asistent-
ce obchodního ředitele. Na akci 
TOSday se podílelo daleko více 
útvarů. Velké poděkování patří 
útvaru TPV, prodejním manaže-
rům, oddělení servisu, zákaznic-
kému centru, oddělení konstrukce 
a výroby. Na závěr jsem si po-
nechal skupinu technologů pod 
vedením Karla Špačka, kteří od-
vedli výbornou práci při přípravě a 
realizaci předváděných technolo-
gií.

Miloš Holakovský
obchodní ředitel

Poděkování vedení 
společnosti

přímo v halách.
Následující den pak proběhl 

Zákaznický den, který byl osvěžen 
řadou organizačních inovací, zau-
jal zejména předváděnými světo-
vými novinkami a vybranými tech-
nologiemi. Více než 240 hostů
(z toho 100 ze zahraničí) se zají-
malo o zmíněné novinky – stroj 
WHR 13 Q (třináctka se smykadlo-
vým vřeteníkem) a nově koncipo-
vaný deskový stroj WRD 180/200 
(Q) s hydrostatickým vedením. 
Hostům byla rovněž představena 
koncepce lehké deskovky WRD 
13 (Q). Mezi celkem devíti před-
váděcími stanovišti si mohli pro-
hlédnout obráběcí centrum WHtec 
130 v provozu. Jako pozoruhodná 
atrakce byla využita nabídka VUT 
Brno, kdy našim hostům technici
z VUT předváděli 3D animaci stro-
je WHQ 13 CNC.

Podrobněji se k průběhu Zá-
kaznického dne vrátíme v nejbliž-
ším čísle Horizontu, dovolte nám 
ještě, abychom poděkovali všem 
organizátorům a pracovníkům 
společnosti, kteří se na této velké 
akci podíleli. Každý z nich přispěl 
svým dílem k tomu, že letošní 
Zákaznický den spojený se Setká-
ním s obchodními zástupci se 
velmi vydařil. Důkazem například 
budiž fakt, že přímo ten den byly 
podepsány objednávky na tři stro-
je. Hodně potenciálních zákazníků 
jsme v polovině června přesvědčili 
o tom, že nám mohou věřit.

LP 2014
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Sport Ano, prvenství bylo obhájeno i do třetice!

Bowling – ženy:
2. Jana Marešová, 3. Květa Fojtíč-
ková

Plážový volejbal dvojic:
1. TOS A (Václav Malíř, Karel Ře-
záč), 2. TOS B (Věra Poláková, 
Jaroslav Hurajt), 3. TOS C (Petra 
Hanousková, Jan Drusan), 4. TOS 
D (Alena Froncová, Petr Frank)

Stolní tenis:
1. Jan Neumann, 2. Jaroslav Cha-
rouzek

Volejbal:
1. Václav Malíř, Jan Drusan, Karel 
Řezáč, Jaroslav Hurajt, Věra 
Poláková a Petra Hanousková

Běžecký kros:
1. Aleš Vohanka, 3. Marek Moldan, 
4. Ota Králíček

Nohejbal:
2. TOS B (Jaroslav Charouzek, 
Kamil Schirhal), 3. TOS A (Alena 
Froncová, Petr Frank)

Petanque:
4. TOS A (Jaroslav Jeřábek, Zde-
něk Slavětínský, Jaroslav Strole-
ný, Tomáš Fedák)

Kanoe:
1. TOS (Aleš Vohanka, Lukáš Krej-
čí, Zdeněk Janoušek, Jan Skra-
mužský)

Plážový fotbal:
1. TOS A (Martin Fiala, Radek Pá-
cha, Miroslav Bouma, Tomáš Jägr)

Bowls:
2. TOS A (Alena Froncová, Petr 
Frank)

V sobotu dne 21. června 2014 
se v areálu Sportlife centrum s.r.o 
v Rumburku konal v pořadí již třetí
ročník Sportlife Cup, kterého se 
zúčastnilo rekordních 12 firem
z okolí. Od prvního ročníku se her 
účastní TOS VARNSDORF a.s., 
BENTELER, TRATEC a STAP,
v letošním ročníku byl seznam 
rozšířen o VENTOS Rumburk, STI 
Rumburk, RETOS Varnsdorf, 
PLASTON Šluknov, EURO AIR 
Varnsdorf, TEAMWELDER Jiří-
kov, ALATEX Mikulášovice a 
TOPOS Šluknov.

Soutěžilo se celkem v osmná-
cti sportovních disciplínách. Oproti 
loňskému a předloňskému ročníku 
byla změna v bodování. Družstva 
zastupující jednotlivé firmy obdr-
žela dvojnásobný počet bodů. Bo-
dově byly také zvýhodněny disci-
plíny, do kterých se přihlásil větší 
počet účastníků.

Reprezentanti naší firmy měli 
od samého začátku skvěle našláp-
nuto a bylo málo sportů, kde se 
nám nepodařilo získat bodové 
ohodnocení. 

Našim reprezentantům se po-
dařilo již potřetí získat 1. místo, 
nyní s celkovým ziskem 184 bodů, 
druhý byl BENTELER se 106 body 
a třetí STAP se 44 body. 

Cenné kovy a bodové hodno-
cení jsme si odváželi v jednotlivých 
disciplínách následovně:

Horská kola:
1. Aleš Vohanka, 2. Jiří Fabry,
3. Václav Šimonek

Bowling – muži:
1. Miloš Javůrek, 2. Milan Junek

slav Ševčík, Václav Šimonek, 
František Šírek, Jiří Šulc, Aleš 
Vohanka, Milan Vojáček a Tomáš 
Vojáček.

Předem se omlouvám, jestli 
jsem na někoho zapomněla, ale 
věřte mi, nebyl to úmysl – přesun 
sportovců ze sportu do sportu lec-
kdy probíhal za pochodu a nebylo 
v našich silách vše registrovat.

Dalo by se psát ještě dlouho, 
protože zážitků bylo opravdu mno-
ho. Tak jenom krátce – po celý den 
bylo dostatek jídla a pití, hry pro-
bíhaly v souladu s časovým plá-
nem. Počasí nám také jakžtakž 
přálo, i když byla zima a mraky se 
na obloze honily, vše jsme absol-
vovali za sucha.

Večer po slavnostním vyhlá-
šení byla již tradičně losována 
tombola. Letos naše zaměstnance 
minula hlavní cena, ale 30 kg vá-
žící, kouřem voňavé prasátko jelo 
s námi.

Putovní pohár byl vrácen zpět 
na recepci a po stanovení vhodně 
vybraného místa ve zmíněném 
objektu ho budou následovat i 
ostatní získané poháry tak, aby by-
ly na očích nejen zaměstnancům, 
ale i návštěvníkům firmy.

Konečné a celkové výsledky a 
fotografie z celého dne jsou ke 
stažení na webových stránkách 
www.sportareal.cz.

V sobotu 13. září pořádáme 
zájezd na koncert skupiny KABÁT 
a 18. října na muzikál ANTOINET-
TA – královna Francie. Tímto nabí-
zíme poslední volná místa. Pří-
spěvek na obě akce můžete za-
platit po návratu z celozávodní 
dovolené.

Dana Sýkorová

Šipky – muži:
1. Miroslav Bouma

Šipky – ženy:
2. Jana Marešová, 3. Květa Fojtíč-
ková

Kroket:
1. TOS A (Petr Blecha, Pavel Cí-
sař), 2. TOS B (Zdeněk Slavě-
tínský, Jaroslav Strolený)

Člověče, nezlob se:
4. Jakub Matas

Za organizaci a pomoc v prů-
běhu her si poděkování zaslouží 
všichni kapitáni jednotlivých spor-
tů, jmenovitě p. Miroslav Bouma, 
Petr Blecha, Petr Frank, Václav 
Malíř, Aleš Vohanka, Jaroslav 
Charouzek a Milan Junek.

Za účast a skvělou reprezen-
taci děkujeme všem 51 zúčastně-
ným zaměstnancům: Petr Blecha, 
Miroslav Bouma, Pavel Císař, Jan 
Drusan, Jiří Fabry, Tomáš Fedák, 
Martin Fiala, Květa Fojtíčková, 
Petr Frank, Alena Froncová, Petra 
Hanousková, Jaroslav Hurajt, Ja-
roslav Charouzek, Tomáš Jägr, 
Martin Janoušek, Zdeněk Janou-
šek, Miloš Javůrek, Jaroslav Je-
řábek, Jaroslav Jordák, Milan 
Junek, Miroslav Kessler, Ota Krá-
líček, Lukáš Krejčí, Václav Malíř, 
Vilém Marenec, Jana Marešová, 
Jakub Matas, Marek Moldan, Ja-
roslav Morkus, Jiří Němec, Jan 
Neumann, Tomáš Novotný, Radek 
Pácha, Libor Pažebřuch, Radim 
Petrák, Věra Poláková, František 
Ratuský, Karel Řezáč, Radek Ří-
ha, Kamil Schirhal, Jan Skramuž-
ský, Zdeněk Slavětínský, Jaroslav 
Strolený, Dana Sýkorová, Jaro-


