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EMO 2017 se blíží

Na výstavišti v německém 
Hannoveru se výstavní haly již tře-
tím týdnem postupně zaplňují 
obráběcími stroji, ruch se zvětšuje a 
předvýstavní chaos narůstá. V hale 
13, na místě nám vyhrazeném, už 
stojí obráběcí centrum WHT 110 C 
(jak můžete vidět na fotografii na 
titulní straně) a v těchto dnech po-
stupně obrůstá krytováním.

Obráběcí centrum WHT 110 C 
je prvním z řady strojů WHT 110 / 
130 (C), nyní bude následovat vý-
konnější verze WHT 130 C. Stode-
sítka byla poprvé představena ob-
chodním zástupcům v březnu 
letošního roku. Poté se stala hlav-
ním lákadlem červnového Zákaz-
nického dne TOSday. Světová pre-
miéra pro veřejnost se uskuteční na 
největším evropském veletrhu ob-
ráběcích strojů, který letos pod náz-
vem EMO 2017 proběhne v Han-

noveru. Tento veletrh se koná kaž-
dé dva roky, vždy dvakrát po sobě
v Hannoveru, poté v italském Milá-
nu (tam jsme byli v roce 2015). Je 
tradicí a v podstatě nutností přijít 
na tento olbřímí veletrh s novin-
kou, protože téměř pokaždé se zde 
ukazují nové trendy v obrábění. 
Letošní EMO bude od pondělí 
šestnáctého do soboty třiadvacá-
tého září rozeznívat jako mantru 
pojem Industry 4.0. Tento rodící se 
koncept se chová jako nastupující 
čtvrtá průmyslová revoluce. Kdy-
bychom to měli zjednodušit až na 
dřeň, tak je to proces, kdy se již 
nejedná jen o automatizaci jedno-
tlivých operací či činností strojních 
solitérů, jde o propojení zařízení do 
sítě, vzájemné komunikace, zapo-
jení umělé inteligence, internetu 
věcí a řadu dalších kouzelných slo-
víček, která označují nastupující 
průmyslovou éru. Doufejme jen, že

se to nevymkne kontrole a že ne-
vznikne nějaký „Skynet“.

Také TOS VARNSDORF se za-
pojil do tohoto konceptu a strojem 
WHT 110 C vstupuje do zatím ještě 
ne důkladně probádaných oblastí 
Průmyslu 4.0. To, co nyní zkouší-
me, bude za pár let již zcela běžnou 
součástí vybavení každého obrábě-
cího stroje.

Na veletrhu EMO 2017 budeme 
náš stroj představovat nejen jako 
moderní multifunkční horizontální 
obráběcí centrum, které umožňuje 
kromě frézování, vrtání a vyvrtává-
ní také karuselovací operace, ale ta-
ké jako stroj připravený pro Indus-
try 4.0, protože má integrovanou 
funkci CMM. Tato zkratka označuje 
souřadnicové měřící zařízení. 
Obráběcí centra WHT 110 / 130 (C) 
mají v sobě tuto funkci zabudova-

nou (samozřejmě za podmínky 
použití příslušného zařízení – 
vidíte je na jedné z fotografií). 
Funkce CMM je součástí nově vy-
vinutého systému TOS Control, 
který obsahuje již teď řadu dalších 
funkcí a protože je otevřený, bude 
jich obsahovat v budoucnosti mno-
hem více.

Stroj byl po TOSday ještě před-
mětem zkoušek, také chvíli fungo-
val jako herec v hlavní roli, protože 
bylo nutné dotočit záběry nového 
videoklipu. Poté byl rozebrán, na-
ložen na celkem 11 kamiónů, odve-
zen do Hannoveru, kde je komple-
tován. Po veletrhu opět proběhne 
rozborka, stroj se přesune domů, 
kde bude smontován v Těžké me-
chanice. Tady se zařadí do běžného 
provozu a my se jím budeme chlu-
bit při příštím Zákaznickém dnu.

LP 2017
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Generální oprava portálového centra
WALDRICH COBURG MC3000 AP-M3

Je to již osmnáct let, kdy TOS 
VARNSDORF investoval do roz-
voje výrobní základny těžké mecha-
niky a pořídil portálové centrum 
Waldrich Coburg MC 3000. Stroj 
se stal nejdůležitější a nejvíce vy-
tíženou kapacitní jednotkou. Žád-
ný stroj však nemá neomezenou 
životnost, a tak i Waldrichu pomalu 
začaly docházet „síly“ – časté poru-
chy se objevovaly několikrát v tý-
dnu. Hlavní příčiny poruch byly 
zřejmé – poškozená elektroinstala-
ce, nespolehlivé prvky řídicího sys-
tému a geometrická nepřesnost 
stroje. Pro upřesnění situace –
v rozmezí od 1. března do 1. září ro-
ku 2016 byl stroj 432 hodin mimo 
produkci. Pro stěžejní kapacitní 
jednotku je tento stav nepřípustný. 
Stejnou dobou se zaváděl do pro-
vozu nový portál Waldrich Power-
Tec a bylo na čase rozhodnout o 
počátku a rozsahu generální opravy 
(dále jen GO) staršího Waldrichu.

Poptávka na kompletní GO 
směřovala přímo do společnosti 
Waldrich Coburg. Nabídka Waldri-
chu byla ve výši 1,6 mil. eur (po 
přepočtu cca 43 mil. Kč), z čehož 
zhruba 20 mil. Kč bylo čistě za GO 
elektroinstalace a řízení stroje. Od-
stávka stroje na 16 měsíců. Odsta-
vení stroje na tak dlouhou dobu 
bylo neakceptovatelné a cena se 
nezdála být adekvátní. Komise pro 
rozvoj výrobní základny vznesla 
požadavek na vedoucího údržby,
p. Dolína, aby celou akci zhodnotil 
a předložil harmonogram s finan-
ční náročností. Přestože s akcí po-
dobného rozsahu chyběly zkušeno-
sti, tak s využitím dílčích zkušeno-
stí a kontaktů na specializované 
firmy se pracovníci údržby dobrali 
k hrubému propočtu: 5 mil. Kč za 
GO elektroinstalace a 5 mil. Kč za 
GO mechanických částí stroje. Celá 
odstávka byla plánována na 6 měsí-
ců.

 Vzhledem k výraznému rozdílu 
v celkové době odstávky a ceně bylo 
jednomyslně rozhodnuto – GO

bude provedena vlastními silami
v rozsahu kompletní GO elektroin-
stalace. Úbytek zásoby práce a ne-
příznivý výhled prodejů nám v tom-
to případě hrál do karet. Zahájení 
opravy bylo stanoveno na říjen 
2016.  Těsně před zahájením GO 
však došlo k poruše, která velmi 
ovlivnila celý harmonogram. Při 
najíždění referenčních bodů došlo 
k vytržení části lineárního vedení a 
poškození jednoho ze stojanů.

 Vzhledem k závažnosti poru-
chy byl přizván ke konzultaci si-
tuace odborník na stroje Waldrich, 
p. Guder. Po kontrole celého stroje 
bylo p. Guderem doporučeno vy-
měnit nejen poškozené lineární 
vedení na stojanech, ale také kulič-
kové šrouby a lineární vedení osy 
stolu spolu s rovnáním geometrie 
celého stroje. Návrh byl akcepto-
ván, jelikož se na stroji plánuje 
nejen hrubovat, ale i provádět 
vybrané dokončovací operace. Ge-
nerální oprava byla posléze spuště-
na.

V prvotní fázi se demontovaly 
jednotlivé uzly, na kterých se pro-
váděly dílčí GO. Následně se měnila 
kompletní elektroinstalace a prvky 
řídicího systému. Konečně pak do-
šlo k demontáži příčníku a výměny 
lineárního vedení spolu s rovnáním 
geometrie stroje. Výsledné proto-
koly z přejímky stroje po rovnání 
geometrie předčily naše očekávání 
– v některých osách se podařilo 
stroj vyrovnat lépe, než když byl
v roce 1999 předáván do Těžké me-
chaniky.

 Po prvotních problémech při 
náběhu stroje zpět do výroby je 
nyní zřejmé, že spolehlivost stroje 
se výrazně zlepšila a po geometric-
ké stránce je stroj v plné kondici. 
Celou akci údržbáři zvládli pouze s 
čtrnáctidenním skluzem. Předem 
avizované náklady se podařilo sra-
zit na 70 %, a to na výsledných 6,9 
mil. Kč.

JP

MC300 AP-M3 v dubnu 2013.

Vlevo poškození stojanu, vpravo oprava stroje.

MC300 AP-M3 v říjnu 2016.

Vlevo: ukázky měřících protokolů po opravě.
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AO GRS Ural

Představujeme dceřiné společnosti

Odpich

Lití ze dvou

Dole: dvě fotografie z výstavby haly GRS Ural.

Hala AO GRS Ural.

Společnost AO GRS Ural byla 
založena v lednu 2012. Majiteli 
společnosti jsou s podílem 51 % 
TOS VARNSDORF a.s. a společ-
nost našeho ruského partnera D. V. 
Ruděnka – OOO KR GROUP s po-
dílem 49 %.

Dne 17. října 2013 byla slav-
nostně otevřena montážní hala ve 
městě Jekatěrinburg. Výrobní plo-
cha haly je 2 300 m2, kapacita až 60 
strojů za rok.

Společnost na ruský trh dodává 
stroje pod obchodní značkou GRS. 
Stroje jsou vyráběné na základě 
licenční smlouvy, která je podepsa-
ná mezi TOS VARNSDORF a GRS 
Ural. Základním výrobním progra-
mem společnosti AO GRS Ural jsou 
stolové horizontky – ГРС 10 (ekvi-
valent WH 10 CNC), ГРС 105 
(WHN 105 CNC) ГРС 110/130 
WHN 110/130), ГРС 13/15 (WHN 
13/15 CNC) а ГРС 13 М (WHR 13). 
V případě zájmu zákazníka společ-
nost umí nabídnout a dodat pod 
značkou GRS také stroje deskové 
ГРС 130 Т (WRD 130), ГРС 150 Т 
(WRD 150), ГРС 170 Т (WRD 170). 
Na ruský trh dodává také „retosác-
ký“ stroj ГРС 100 А (W 100 A).

K výrobě strojů společnost AO 
GRS Ural získala certifikáty a povo-
lení, které jsou v Ruské federaci 
potřebné. Výrobky AO GRS Ural 
jsou prioritně určeny a dodávány 
do závodů se státní účastí, které 
mají ze zákona povinnost nakupo-
vat stroje od „místních“, tzn. rus-
kých výrobců. AO GRS Ural samo-
zřejmě nabízí zákazníkům i další 
služby spojené s výrobou strojů, 
jako jsou záruční i pozáruční servis, 
dodávky náhradních dílů, techno-
logická podpora atd.

Od října 2013, kdy byla spuště-
na výroba v GRS Ural, do dnešního 
dne se pod značkou GRS realizova-
lo, tedy vyrobilo a dodalo zákazní-
kům 52 strojů v celkovém finan-
čním objemu 31 mil. EUR.

V současné době má AO GRS

Ural 23 zaměstnanců a samozřej-
mě se při výrobě strojů neobejde 
bez výrazné podpory pracovníků 
TOS VARNSDORF.

Cíle a plány AO GRS Ural
Do roku 2020 chce společnost 

získat čtyřicetiprocentní podíl na 
dodávkách horizontek do ruských 
státních podniků. V praxi to zna-
mená vyrábět cca 40 až 50 strojů 
ročně. Při výrobě strojů musí AO 
GRS Ural dodržovat místní zákony 
a splňovat nařízení vlády Ruské 
federace, která jsou především
v oblasti lokalizace výroby velmi 
přísná.

O Jekatěrinburgu
Pro hosty či samotné obyvatele 

to snad může být typické ruské še-
divé průmyslové město, plné pra-
chu, smogu, aut a psích výkalů. My 
si však můžeme díky internetu najít 
poněkud podrobnější informace.

Jekatěrinburg je čtvrté největší 
město Ruské federace, je sídelním 
městem Sverdlovské oblasti a celé-
ho Uralského federálního okruhu. 
Mezi lety 1924 a 1991 neslo město 
název Sverdlovsk. Město je třetím 
nejvýznamnějším centrem ruského 
školství a průmyslu (po Moskvě a 
Petrohradu). Jekatěrinburg je hra-
ničním městem mezi Evropou a 
Asií, přičemž polovina města je 
evropská a polovina asijská. Roz-
kládá se na řece Iseť při východním 
(asijském) úpatí střední části poho-
ří Ural. Město bylo pojmenováno
v roce 1723 na počest ženy tehdejší-
ho cara Petra Velikého, pozdější 
carevny Kateřiny I., tento název byl 
užíván až do roku 1924. Město bylo 
jedním z prvních průmyslových 
měst Ruského impéria.

Po říjnové revoluci byl ve městě 
internován sesazený car Mikuláš II. 
s rodinou a 17. července 1918 byla 
carská rodina zavražděna bolševi-
ky (tajnou policií Čeka, což byla 
vžitá zkratka ukrutně dlouhého ofi-
ciálního názvu „Všeruská mimo-
řádná komise pro boj s kontrare-
volucí a sabotáží při Radě lidových

komisařů RSFSR”), aby ji neosvo-
bodily blížící se Československé 
legie. Ty přišly necelý týden poté a 
město obsadily. Na Michajlovském 
hřbitově dnes leží památník česko-
slovenským obětem. Ipaťjevův 
dům, v němž k vraždě došlo, byl
v sedmdesátých letech na příkaz 
zdejšího stranického tajemníka 
Borise Jelcina srovnán se zemí, 
dnes na jeho místě stojí pravoslav-
ný Chrám Všech svatých Na Krvi, 
věnovaný rodině Romanovových.

Mezi lety 1924 a 1991 neslo 
město název Sverdlovsk (po komu-
nistickém vůdci Jakovu Sverdlovo-
vi). Ve 20. letech se stalo město 
velkým ruským průmyslovým cen-
trem, zejména těžkého strojíren-
ství, a ukázkou Stalinovy industria-
lizace SSSR – závod Uralmaš byl ve 
své době největší v Evropě.

Během Velké vlastenecké války 
byly právě do Sverdlovska evaku-
ovány některé úřady a závody
z Moskvy pro případ, že by bylo 
hlavní město obsazeno německou 
armádou; díky tomu byl Sovětský

svaz bojeschopný po celou dobu 
války. Mnozí z těch, kdo původně 
přišli jako váleční evakuanti, se roz-
hodli usadit ve městě natrvalo. Za 
Chruščovovy vlády došlo k velké 
výstavbě obytných domů na vel-
kých sídlištích.

Dne 1. května 1960 zde došlo
k „aféře U-2", nad městem bylo se-
střeleno americké špionážní leta-
dlo U-2 ve službách CIA, jež piloto-
val Francis Gary Powers. Poblíž 
města byl vybudován vojenský 
komplex, v němž byly vyráběny 
biologické zbraně na bázi anthraxu.

Při pokusu o převrat v roce 
1991 byl Sverdlovsk, jako domov-
ské město prezidenta Borise Jelci-
na, vybrán za rezervní hlavní město 
pro Ruskou federaci v případě, že 
by se Moskva stala příliš nebez-
pečná pro ruskou vládu. Rezervní 
kabinet v čele s Olegem Lobovem 
byl poslán do města, kde se Jelcin 
těšil v té době silné podpoře. Krátce 
po neúspěšném převratu a násled-
ném rozpuštění Sovětského svazu 
(4. září 1991) získalo město zpět
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AO GRS Ural (dokončení)
svůj historický název Jekatěrin-
burg.

Země BRIC (Brazílie, Rusko, 
Indie a Čína) se zde setkaly na svém 
prvním oficiálním summitu 16. 
června 2009.

Po rozpadu SSSR byly obnove-
ny některé kostely a v letech 2003 
byl na místě carovraždy vybudován 
chrám. Téhož roku se zde sešli pre-
zident Vladimir Putin a německý 
spolkový kancléř Gerhard Schrö-
der.

V paměti možná ještě máte pád 
velkého meteoritu do okolí města
v polovině února 2013.

Jekatěrinburg má 16 státních 
univerzit, je rovněž známý pro svá 
populární divadla, sídlí v něm více 
než třicet různých muzeí, též je 
významným centrem těžkého prů-
myslu a nachází se zde velké množ-
ství vojenských výzkumných ob-
jektů.

Byznys centrum „Vysockij" je
s výškou 188 metrů nejvyšším mra-
kodrapem v Rusku mimo Moskvu. 
Ve městě sídlí generální konzuláty 
USA, Spojeného království, České

republiky, Německa, Francie a Čí-
ny. Generální konzulát USA je za-
tím ještě v provozu.

Díky své výhodné pozici je mě-
sto důležitým dopravním uzlem, a 
to jak železničním (městem pro-
chází Transsibiřská magistrála a 
nachází se zde největší seřaďovací 
nádraží v Rusku), tak leteckým. Na 
jekatěrinburské letiště Kolcovo létá 
mj. pravidelná linka ČSA. Jekatě-
rinburské metro je v provozu od 
roku 1991, v současnosti má 9 sta-
nic v jedné lince a plánuje se roz-
šíření o druhou linku. Mimo metra 
jsou významnou součástí MHD též 
tramvaje, trolejbusy, autobusy a ta-
ké maršrutky (to jsou speciální ta-
xíky, které jezdí po určené trase). 
Tramvajový vozový park sestává
z českých tramvají Tatra T3 a Tatra 
T6B5 z ČKD Tatra Smíchov. 

V Jekatěrinburgu sídlí např. 
hokejový Avtomobilist Jekatěrin-
burg (chytá zde český gólman Ja-
kub Kovář) a fotbalový FK Ural.

informace o společnosti  dodal 
Karel Andok

generální ředitel AO GRS Ural

informace o městě dodal 
wikipedický internet

Hala AO GRS Ural v roce 2015.

Návštěva 
ministra Mládka 
v roce 2015.

Nahoře a uprostřed: slavnostní otevření haly AO GRS Ural.

Autor: Владислав Фальшивомонетчик – Vlastní dílo, CC BY 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39287757

Autor: Jirka.h23 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=44306772

Řeka Iseť protékající Jekatěrinburgem. Památník Československým legionářům.
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Střípky z obchodního úseku

Informace z obchodního úseku | Informace finančního ředitele

Firma je po právní stránce plně 
registrována. Ve firmě je zaměstná-
no 13 lidí. Probíhá výběrové řízení 
na pozici konstruktér. Ve firmě se 
nyní spouští nový ERP systém. Bylo 
projednáno zahájení výroby první-
ho stroje WHT 110, dochází k pře-
dání dokumentace z TOS VARNS-
DORF. V minulém měsíci se usku-
tečnilo školení tří techniků společ-
nosti TOS LITZ v konstrukčním 
oddělení TOS VARNSDORF pod 
vedením p. Ing. Kocmana. Kapaci-
ta výroby ve společném podniku je 
20 strojů ročně.

TOS LITZ Machinery
Corporation Taichung
Taiwan

O druhém týdnu celozávodní 
dovolené vycestoval generální 
ředitel společně s obchodním 
ředitelem k jednání představenstev 
do společností TOS LITZ a TOS 
KUNMING. 

TOS Kunming Machine Tool Co., Ltd.
Byl projednán stav objednávek 

a zakázkové náplně ve firmě. Tržby 
v roce 2017 by měly dosáhnout 
úrovně 73,5 mil. RMB za fakturaci 
23 strojů a 2 stolů. Byla projednána 
příprava na výrobu nového stroje 
pro TOS Kunming - WHR 13. Nyní 
dochází k marketingové propagaci 
stroje na trhu, a dle vývoje poptá-
vek se rozhodne o zadání prvního

stroje do výroby. Dle nařízení čín-
ské vlády se musí TOS Kunming 
vystěhovat ze stávajících prostor. 
Pro výrobu je vyčleněna nová plo-
cha mimo město nedaleko od letiš-
tě s rozlohou 1 860 m2. V hale je in-
stalován jeřáb s nosností 80 tun. 
Světlá výška haly je pod hák 14 m.
V hale jsou vytvořeny montážní zá-
klady pro 6 strojů WHN a 4 stroje

WRD. V této oblasti vzniká nová 
velká průmyslová zóna. Termín 
plánovaného stěhování je stanoven 
do 30. června 2019.

MSV 2017 Brno
Letošní MSV Brno bude bez 

účasti TOS VARNSDORF. Důvo-
dem je termínová kolize s EMO 
Hannover (dva týdny před MSV) 
kde bude TOS VARNSDORF vysta-
vovat svoji novinku stroj WHT 110 
a jedná se o největší a nejprestiž-
nější výstavu roku 2017. Tato vý-
stava nás bude stát nemalé peníze a 
nebylo by přínosné a hospodárné  
se v několika málo dnech účastnit 
výstavy i v Brně bez exponátu, ne-
boť není technicky možné stroj 
přepravit a instalovat v takto krát-
kém čase. Přesto naši obchodníci 
budou na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně přítomni. 
Podařilo se pro ně zajistit zázemí na 
stáncích u partnerských firem TOS 
Olomouc a ReTOS Varnsdorf. 

TOS Machine Tools (Shanghai) Ltd.
Od 15. srpna 2017 došlo ke 

změně na pozici ředitele společ-
nosti. Paní Vivian He požádala ve-
dení společnosti o uvolnění z pra-
covní pozice ředitelky společnosti
z osobních důvodů. Na toto místo

byl jmenován pan Petr Bališ, který 
není žádným nováčkem na čínském 
trhu. Působil zde již několik let na 
pozici technicko-servisního zajiště-
ní. Panu Petru Bališovi přejeme na 
nové pozici mnoho pracovních 
úspěchů.

Výstavba nové haly v Kunmingu.

Jak již většina z Vás zjistila, dne 
6. dubna 2017 ČNB přestala inter-
venovat ve prospěch koruny a ne-
chala její vývoj na standardech trž-
ního prostředí.

Co to vlastně znamená? Jaký 
vliv to má na naši firmu? Jaký na 
nás na občany?

Tím, že ČNB přestala po dlou-
hých tří a půl letech ovlivňovat kurz 
s cílem držet ho na úrovni 27,00 Kč 
za euro, došlo k všeobecně očeká-
vanému jevu, a to posílení naší mě-

ČNB již pět měsíců neudržuje
kurz na úrovni 27 Kč za euro

koruny k úrovni cca 25,00 Kč za 
euro, což jak jsem již zmínil, bude 
na dovolené fajn, ale firma se bude 
muset vyrovnat s tímto výrazným 
posílením naší měny. Z krátkodo-
bého pohledu lze toto posílení řešit 
tzv. hedgingem což je zajištění lep-
šího směnného kurzu na finanč-
ních trzích, ale z dlouhodobého hle-
diska to pro nás znamená vyrábět 
lépe, rychleji a v konečném důsled-
ku levněji, abychom byli schopni 
při našem cca 85 % exportu do ze-
mí, kam fakturujeme v euru, dosa-
hovat plánovaných zisků.

Ing. Radek Rozsypal

ny. Dnes se již kurz pohybuje na 
úrovních lehce nad 26,00 Kč za 
euro. To znamená, že naše firma 
bohužel dostává za naše výrobky o 
korunu méně za jedno euro než dří-
ve, ale zaměstnanci jako fyzické 
osoby ušetří při nákupech v sou-
sedním Německu a také na dovole-
ných se bude zdát vše trochu přija-
telnější než v minulosti.

Další vývoj v nejbližších dvou 
letech dle renomovaných analytiků 
bank povede s velkou pravděpo-
dobností k dalšímu posilování
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Otázky pro předsedu
Ptali jsme se nově zvoleného 

předsedy VZO (výboru základní 
organizace odborového svazu KO-
VO) pana Jaroslava Charouzka.

Byl jste zvolen předsedou 
odborové organizace v naší 
firmě. Můžeme gratulovat? 

Gratulace, no nevím. Samo-
zřejmě mám radost z důvěry spo-
lupracovníků, která mně byla dána, 
ale zároveň si také uvědomuji zod-
povědnost, jež je s touto funkcí spo-
jena.

Myslíme si totiž, že to je 
pro Vás navíc mnoho starostí 
a málo radosti. V čem to pro 
Vás bude nové? 

Rozhodně v řešení všech stá-
vajících a nově vzniklých problémů 
z řad spolupracovníků. Tyto situace 
doposud řešil bývalý předseda naší

Dílenský výbor Ekonomický 
úsek

předseda
   Jaroslav Charouzek

členové   
Petr Blecha
Ing. Alena      Macová
   Jiří   Honke
 Anna     Svobodová

Také v letošním roce mají za-
městnanci naší firmy možnost 
fandit týmu Bílých Tygrů Liberec 
přímo na ledě, a to zcela zdarma. 
Permanentky na jednotlivá utkání 
si mohou zájemci zarezervovat již 
nyní v kanceláři VZO.

Permanentky jsou jakýsi „be-
nefit pro zaměstnance“ a mělo by se 
k nim také ze strany zaměstnanců 
tak přistupovat. K permanentkám 
nám byla přiložena věrnostní karta, 
která vás opravňuje k nákupu zboží 
na e-shopu www.lionsport.cz a ve 
značkových prodejnách s 30 % sle-
vou na zboží adidas a adidas origi-
nals a se slevou 40 % na vybrané 
teamsportové zboží adidas. Věr-
nostní kartu si můžete kdykoliv 
zapůjčit v kanceláři VZO. I pro le-
tošní sezónu platí, že každý zaměst-
nanec si může půjčit 4 kusy perma-
nentek a předem rezervovat maxi-
málně tři domácí zápasy v sezoně.

Plavecký bazén - můžete se svý-
mi rodinnými příslušníky navště-

odborové organizace. Vystupovat 
jako lídr, je samozřejmě něco jiné-
ho, než jako zástupce.

Byl jste řadu let místo-
předsedou, tak jistě máte 
přesnou představu, co tato 
funkce obnáší.

Řadou let bych to nenazval, 
přesněji jsou to dva roky, co jsem 
zastával funkci místopředsedy. 
Určitou představu mám, ale praxe, 
jak sami víme, je něco jiného. Při 
rozjezdu v mé funkci doufám
v aktivní pomoc ze strany všech 
kolegů v závodním výboru.

Plánujete nějaké změny ve 
fungování odborové organiza-
ce v TOS VARNSDORF?

Zásadní změny rozhodně ne-
plánuji, ale určité menší kroky 
budou. Například plánuji aktivně

zapojit všechny členy odborové 
organizace do řešení daných pro-
blémů. 

Na které problémy se jako 
odbory v nejbližším období 
chcete zaměřit?

Nastupujeme v období, kdy 
situace není růžová. Máme nabité 
termíny měsíčního odvádění za-
kázkových strojů, které jsou čím dál 
více časově náročnější na výrobu a 
montáž. Zároveň se potýkáme
s dosti velikým nedostatkem od-
borných pracovníků pro montážní 
střediska na plánovaný konec roku 
a začátek roku příštího. V této 
nelehké době nás čeká kvalitní 
příprava pro kolektivní vyjedná-
vání, je nutné reagovat na časté 
odchody specialistů z naší firmy za 
lepšími platovými podmínkami.

Jsou odbory v této době

stále důležité? Proč?

Ano jsou!!!!! Jedině odbory 
mohou vyjednávat kolektivní 
smlouvu a v ní prosadit vyšší mzdy, 
lepší sociální podmínky, bezpeč-
nost při práci nebo poskytnou 
ochranu před neoprávněným pro-
puštěním z práce, případně zajistí 
poskytnutí bezplatné právní pomo-
ci apod. Vždy je lepší vystupovat
v početnější skupině než jako je-
dnotlivec. 

A proč by se mladí lidé do 
odborů měli hlásit?

Jedním z důvodů je generační 
obměna stávajících členů. Je zná-
mo, že s mladými lidmi přicházejí 
nové impulzy. Příkladem je mlado-
boleslavská Škodovka, kde 90 % 
pracujících je v odborové organiza-
ci, a to při průměrném věku 38 let.

Jak dopadly volby v odborové organizaci
Dílenský výbor Lehká mecha-
nika

předseda
   Martin Klautz

členové
Martin    Zapletal
Miroslav    Němec
Mariana     Dítětová
Vít     Hobza

Dílenský výbor Těžká mecha-
nika

 předseda
Pavel    Berdich

členové
Pavel    Harant
Martin     Tejnor
Jiří     Buršík
Pavel         Žďárský

Dílenský výbor Montáže

předseda
Miroslav    Dítě

členové
Milan    Junek
Slavomír        Bubák
Zdeněk     Doležal
Jiří         Marek

Tučně jsou vyznačeni členové VZO.

Sport a kultura do konce roku 2017
vovat opět od září 2017 do června 
2018 vždy v pondělí od 17.00 do 
19.00 hodin. Vstupenky na září až 
prosinec 2017 jsou k dispozici
v kanceláři VZO již nyní v ceně
25,- Kč za kus, vstupenky na leden 
až červen 2018 budou v prodeji od 
prosince 2017.

V měsíci říjnu je plánován zá-
jezd do Home Credit Arény na kon-
cert nejpopulárnější české rockové 
skupiny Kabát. V měsíci listopadu 
si zde vystoupí se svou show „PAR-
TIČKA“. Z důvodu velkého zájmu 
ze strany zaměstnanců o tyto dvě 
akce budou stanovena kritéria a 
proveden výběr šťastlivců.

No a v prosinci, aby nebyla po-
rušena mnoholetá tradice, bychom 
měli vyrazit do aquaparku v Čestli-
cích – vše záleží na vašem zájmu.

Termíny konání a odjezdů k je-
dnotlivým akcím budou upřesněny 
na vydaných letáčcích s dostateč-
ným předstihem.

Dana Sýkorová
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Tour de Jedlová 2017

Za krásného počasí se v neděli 13. srpna uskutečnil již 19. ročník amatérského závodu v horských kol Tour de Jedlová. Na účastníky čekala etapa 
dlouhá 10 km s převýšením 420 m a maximálním stoupáním až 23 %. Start etapy byl již tradičně u restaurace Lidová zahrada s cílem pod rozhlednou na 
Jedlové. Náročné etapy se zúčastnilo 66 borců s trojnásobnou mezinárodní účastí.

V pelotonu se neztratilo ani 19 tosáků, kde v jednotlivých kategoriích získal Tomáš Hobza a Miloš Javůrek první místo, Aleš Vohanka a Tomáš Vojta 
třetí místo. Pro zajímavost, nejmladší závodník byl 7letý Rosťa Synek, který si s náročnou tratí bezchybně poradil. Nejstarším cyklistou byl 74letý Herbert 
Michel. Poděkování patří všem cyklistům za rekordní účast, ocenění a dík patří i organizátorům za hladký průběh a zdařilou akci, všem sponzorům za 
věcné ceny.

Miloš Javůrek
      Foto Mgr. Hynek Vojtěch

sérii „Tosáci sobě aneb Svět našima 
očima“, kdy zaměstnanci a přátelé 
firmy přispívají svými fotografiemi. 
Jistě jste – a to nejen o dovolené – 
zaznamenávali zajímavé záběry, o 
které byste se možná chtěli podělit
s ostatními. 

Vyzýváme vás, abyste poslali 
své fotografie buď na adresu 
horizont@tosvarnsdorf.cz nebo je 
přineste osobně Ing. Ladislavu Pla-
ňanskému, oskenujeme je. Stále 
platí stejná pravidla: pokud budete 
chtít fotografii (klidně jich může 
být více, aby bylo z čeho vybírat) 
umístit k nějakému konkrétnímu 
datu, opět platí heslo „Kdo dřív 
přijde, ten to tam bude mít.“ A 
chcete-li u fotografie mít nějaký 
text, napište ho a přiložte do mailu 
nebo k fotografii.

Pro jistotu ještě jednou: kalen-
dář 2018 bude již pošesté sestaven
z vašich fotografií a stále platí stej-
ná pravidla jako v předchozích pěti 
vydáních. Nezapomeňte na uzávěr-
ku: fotografie posílejte do 16. 
října 2017.

LP 2017

Výzva - stolní kalendář 2018

Zaměstnanci společnosti TOS 
VARNSDORF současní i bývalí, 
stejně tak přátelé a příznivci firmy 
si za mnoho posledních let zvykli na

to, že je celým rokem provází spe-
ciální firemní stolní kalendář. Již 
pátým vydáním jsme se k této tra-
dici vrátili v letošním roce.

Také pro rok 2018 připravu-
jeme další vydání tohoto projektu. 
Pošesté tedy budete jeho spolu-
autory. Pokračujeme v populární


