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Nejen svět má novou nejvyšší budovu, věž či stavbu (jak libo), ale také
my budeme mít letos naši nejvyšší věž
či stavbu, stroj WRD 170. Na montáži
je dokončován jen o něco menší drobeček, nová verze WRD 150.

Aktuální situace v prodeji strojů
Na straně 2 přehled o tom, jak jsme na tom
se zakázkami na nejbližší období.

Rekapitulace investic a poděkování
Na straně 2 a 3 informace o investicích v roce 2009
a co se plánuje na letošní rok.

Horizont 223 - strana 2

Vedení společnosti
Vážení spolupracovníci.
Rád bych vás informoval o tom,
jak se vyvíjí situace s prodejem našich strojů a zda se daří či nedaří plnit
nastavené cíle. Pro zopakování: seriozní a dle našeho názoru realistický
plán na rok 2010 obsahuje 101 strojů, rozdělen do kvartálů je to 18, 34,
25 a 24 strojů. Pokud tento plán
přepočteme na koruny, má hodnotu
celkem cca 1,25 mld. Kč.
K dnešnímu dni je celkem 26
strojů kryto objednávkami. Na první
čtvrtletí je zatím objednáno 11 strojů
a přestože je již konec ledna, před-

Aktuální situace v prodeji strojů
pokládáme, že ještě 2 stroje přibudou. Toto číslo je však stále ještě
vzdáleno od původní představy.
Avšak podíváme-li se na to z pohledu
fakturace a tržeb, můžeme ještě
přičíst tři stroje WHN(Q) 13 CNC a
jeden stroj WH(Q) 105 CNC. I tak
nejsou tato čísla růžová, byť se našim plánům již velmi blíží. Zda se je
podaří za první 3 měsíce naplnit,
ukáže měsíc únor, který je zatím nejslabší.
Na hodnocení druhého čtvrtletí
je ještě brzy, přesto lze obecně konstatovat, že registrujeme určité zvý-

šení poptávek a celkově pozitivnější
vnímaní okolí. A které země nás
"drží"? Aktivně pracujeme po celém
světě, dokonce i tam, kde jsme dříve
běžně nebyli – Saudská Arábie, JAR,
Indonésie, Katar atd. Kdo je z našeho pohledu pro nás opravdu nejúspěšnější? Rusko a Francie. Německo bohužel stále vyčkává.
Na závěr musím zdůraznit, že
v této době opožděná dodávka nebo
nedodělaný či nekvalitní stroj znamená absolutní ztrátu renomé firmy.
A liknavý servis či neúplná nabídka
služeb hrozí ztrátou dosud věrného

zákazníka.
Možná tyto řádky nevyznívají
moc optimisticky, ale 26 prodaných
strojů a v tržbách více než 300 mil.
Kč ke konci ledna není vůbec špatný
začátek. Věříme, že tempo plnění
plánu se bude ještě více zrychlovat a
již v druhém pololetí uvidíme, že náš
odhad byl skutečně reálný.
P.S. V pondělí 25. ledna se uskutečnil prodej prvních 2 kusů portálek
pod značkou TOS VARNSDORF.
Kam? Kam jinam, než do Ruska.
Slavomír Bednář

Ocenění
V závěru loňského roku se naší
společnosti TOS VARNSDORF a.s.
dostalo významného uznání v celorepublikové soutěži Exportér roku.
Dne 14. prosince 2009 převzal generální ředitel Ing. Miroslav Bičiště
v Kaiserštejnském paláci v Praze
z rukou ministra zahraničních věcí,
ministra průmyslu a obchodu a ministra práce a sociálních věcí ČR
ocenění:

za 3. místo
v kategorii meziročního nárůstu
exportu v letech 2007 - 2008
za 6. místo
v kategorii dlouhodobého nárůstu exportu v letech 1993 - 2008
za 28. místo
v kategorii objemu exportu v roce 2008
za 32. místo
v kategorii celkového objemu exportu mezi roky 1993 – 2008
Ing. Miroslav Bičiště
generální ředitel

Investice

Rekapitulace investic a poděkování

Zimní čas je mimo jiné časem
předsevzetí, plánů, ale také rekapitulací a účtování. Dovolte mi, abych
také já provedl krátkou rekapitulaci
činností odboru investic za uplynulý
rok 2009.
Za loňský rok byly realizovány
investice naší společnosti v celkovém objemu cca 50 mil Kč. V prvním
pololetí roku 2009 byly pořízeny do
nové těžké montážní haly dva mostové jeřáby. Do první lodi byl instalován jeřáb o nosnosti 40t a do druhé
o nosnosti 25t. Tím byla zvýšena efektivita manipulačních činností těžké
montážní haly.
Stěžejní investicí druhého čtvrtletí roku 2009 byla univerzální bruska na kuželové otvory do lehké
mechaniky. Tento stroj byl pořízen
v rámci programu „Podnikání a inovace“ za účelem získání možnosti
alternativního broušení vnitřních povrchů ke stroji WOTAN. Bruska mimo
jiné umožňuje broušení podélných i
příčných drážek a povrchů obráběných dílců.

Pokračování na straně 3.

Dokončení ze strany 2.
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Rekapitulace investic a poděkování

Další investicí druhého čtvrtletí
byl třísouřadnicový měřící stroj
ZEISS CONTURA G2 do kontrolního
a měrového střediska, který byl pořízen pro rychlejší a přesnější kalibraci
měřících prvků. Generální opravou
prošel v první polovině roku také
soustruh SV18 p. Repina.
V rámci plánovaných rezerv proběhly ve třetím čtvrtletí roku 2009 na
těžké mechanice také generální
opravy strojů WHN 110 MC a WHQ
13 CNC. Ve čtvrtém čtvrtletí se již
naplno projevil útlum investičních
činností vlivem celosvětové hospodářské krize. Nicméně i v této těžké
době byly pořízeny investice v rámci
projektu „Vývojové centrum“ a to
kontrolní a měřící prvky, včetně upínacího úhelníku. Cílem zmíněných
investic bylo získání schopnosti provádět náročná měření a analýzy vyráběných strojů.

Lze konstatovat, že realizací výše uvedených akcí byla završena
další etapa ucelené technologicko –
logistické koncepce naší společnosti, jejímž cílem je optimální uspořádání logistických a materiálových toků ve vazbě na postupné zvyšování
produktivity. Vysokým oceněním je
výrok pracovníků jedné tuzemské renomované strojíreanské společnosti: „TOS VARNSDORF je pro nás nedostižný vzor“.
Rekapitulace by tedy byla za námi a co dál ? Jak již byl zmíněno, světová hospodářská krize neumožňuje
realizovat investice v tak hojné míře,
jak tomu bylo doposud. To však nebrání projektové přípravě dalších
investic. V nadcházejícím období let
2010 až 2011 je plánován nákup soustružnicko – frézovacího centra NT
6600DCG/4000BS do lehké mechaniky od japonské firmy MORI SEIKI.

Tento stroj bude určen pro výrobu převážně vřeten a pinol, všech typů námi vyráběných strojů, a dalších
vybraných dílců. Výhodou uvedeného zařízení je schopnost obrábění
dílce na jedno upnutí, což výrazně
zvyšuje produktivitu a přesnost
obráběného dílce, dále snížení potřeby mezioperačních skladovacích
ploch a výrazné snížení dopravních
a manipulačních výkonů materiálu.
V podstatě lze říci, že se jedná o
obdobu pořízení stroje WALDRICH
COBURG v těžké mechanice, avšak
v prostředí lehké mechaniky.
Zajímavostí je, že o pořízení
stroje bylo uvažováno v investicích
již v roce 1999. Iniciátorem této myšlenky byl tehdy náš spolupracovník
a kamarád pan Ing. Karel Pohl. Od té
doby uplynulo jedenáct let. Mnohé,
nejen v investicích, se změnilo, Karel
Pohl odchází do důchodu a nákup

Investice

centra je téměř na dosah ruky. Je do
jisté míry symbolické, že i tento jeho
záměr se zdárně blíží ke svému cíli.
Chtěl bych poděkovat Ing. Karlu
Pohlovi za jeho úspěšné působení
nejen v oddělení investic, ale i v celé
naší společnosti. Na závěr bych se
s Vámi rád podělil o jednu historku.
Seděl jsem tehdy v rámci oddělení
technologického rozvoje s Ing. Pohlem a pí. Bartoňovou v malé kanceláři plné počítačů, různých elektronických zařízení a drátů. Bylo to
v období hektických příprav projektu
stroje WALDRICH COBURG. Do
kanceláře vstoupila tehdejší sekretářka vývoje pí. Vohanková, začichala a řekla : „Tady se Vám pálí nějakej
kabel“. Karel, sedící zády ke dveřím,
se na ní otočil a povídá: „Houby, Hanko, to se mě pálej mozkový závity“.
Po této replice už nebyl nikdo nic
schopen dělat. Tak ať Karle Tobě i
nám ten humor dlouho vydrží.
Luděk Pištěk

Firemní ples
Letošní firemní ples (již 14. ples
tosáků) proběhne jako obvykle na
sále Lidové zahrady. Bude to v pátek
19. února. Lístky jsou již zájemcům
téměř doprodány, zbývá několik
posledních míst v restauraci, která
bude otevřena pro účastníky plesu.
Přijďte o něco dříve, než na
plánovaný začátek ve 20:00 hodin.
V šatně je nový personál a necháte-li
to až na osmou, budete stát frontu
jak na poště.
Hraje skupina BONUS, jako host
zazpívá Petra Doležalová, na začátku bude krátké vystoupení skupiny
sportovního aerobiku. Víno bude také a růže jakbysmet.
LP 2010
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Odbory

Drážďany a Praha v předvánočním čase

V posledním a pro mnohé děti
asi nejkrásnějším měsíci roku se
nám podařilo uspořádat dva zájezdy.
O Bronzové neděli jsme navštívili barokní zámek Moritzburg, kde
v současné době probíhá česko-německá výstava inspirovaná pohádkou spisovatelky Boženy Němcové
Tři oříšky pro Popelku.
I když výstava nebyla nikterak
rozsáhlá, měli jsme možnost na
vlastní oči spatřit nejenom slibované
šaty Popelky, nevlastní sestry Dory a
nám všem známý „dračí“ klobouk
macechy, ale v jednotlivých místnostech byly zobrazeny scény z filmu,
které všichni tak dobře známe.
V první místnosti byla vyobrazena

scéna u kachlových kamen, kde Popelka byla nucena přebírat hrách a
čočku. Druhá místnost představovala stodolu, ve které si Popelka
ukrývala v truhličce své kouzelné tři
oříšky, a autoři výstavy nezapomněli
ani na Rozárku – správkyni pokladů
ani na Juráška, který pokojně stál
ve stáji, jen Tajtrdlík se asi v době
naší výstavy někam zaběhl.
To, že je o výstavu velký zájem,
mnozí z nás slyšeli v televizi nebo si
přečetli v novinách. V den naší návštěvy stáli návštěvníci, kteří neměli
rezervaci prohlídky na určenou hodinu, ve dvou až tříhodinových frontách.
Odpoledne jsme strávili v Dráž-

Klub seniorů

uvnitř podniku a nadlidskou snahu
udržet pracovní kolektiv na takové
úrovni, která po překonání krize
umožní rozjetí výroby na předešlé
úrovni a kvalitě. Velmi děkujeme za
všechny druhy podpory, které díky
Vaší společnosti umožňují činnost
Klubu seniorů již dlouhá léta.
Proto ještě jednou dovolte, abychom Vám a celé společnosti TOS
VARNSDORF za tuto podporu poděkovali s přáním, aby tato spolupráce
přes všechny problémy neskončila a
nadále pokračovala.
Vážený pane generální řediteli,
přejeme Vám a celému pracovnímu
kolektivu Vaší společnosti do nového
roku 2010 hlavně pevné zdraví a
pevné nervy, aby současná složitá
situace co nejdříve skončila.
S pozdravem
Jiří Dolejš
předseda KS

Ještě na konci minulého roku
dorazil do firmy dopis od našich
seniorů, datovaný 1. 12. 2009.
Vážený pane generální řediteli.
Dovolte, abychom Vám s příchodem nastávajícího roku 2010 poděkovali za spolupráci, kterou s naším
Klubem seniorů dlouhodobě udržujete. Velmi si této spolupráce vážíme
a jsme hrdi na to, že TOS VARNSDORF patří k nejlepším podnikům ve
výrobě obráběcích strojů. Nic to nemění na současné skutečnosti, kdy
celý svět zasáhla ekonomická krize,
která také těžce dolehla na náš podnik, za což TOS VARNSDORF nenese žádnou vinu a je také jednou
z mnoha obětí tohoto stavu.
Velmi pozorně sledujeme dění

Fotografii prozatím
nejvyšší budovy světa Burj Khalífa na titulní straně a zde dodal Štěpán Kříž.
V příštím čísle se dozvíme, jak se rozvíjí
náš prodej v Emirátech.

ďanech prohlídkou široko, daleko vyhlášených trhů. Ty letošní byly v pořadí již 575. a vystavovalo na nich
své výrobky na 120 pekařů, řezníků,
mlynářů a dalších řemeslníků.
Domů jsme se vraceli v podvečer a tak jsme se mohli při průjezdu měst i vesniček pokochat krásně osvětlenými veřejnými prostory,
budovami, kostely, ale i rodinnými
domy.
O týden později jsme zamířili do
Prahy. Program zájezdu tentokráte
nebyl pevně stanoven, a tak jsme se
po malých skupinkách rozeběhli po
Praze. Někdo namířil na předem vybranou výstavu či do muzea, někteří
se snažili využít slev a dokoupit pro

své blízké chybějící dárky pod stromeček, většina z nás ale jela do svátečně vyzdobené Prahy nasát zde
stále chybějící atmosféru blížících se
Vánoc.
A na jaké akce se můžete těšit
v dohledné době? Dne 8. 3. pojedeme relaxovat do Aquaparku Čestlice,
v dubnu (9. 4.) zamíříme do Litoměřic na výstavu „Zahrada Čech“ a to
nejlepší nakonec: 23. 5. se uskuteční
zájezd do Prahy - Národního divadla
na představení „Sluha dvou pánů“
s Miroslavem Donutilem v hlavní roli.
Prosím touto cestou zaměstnance,
kteří se vloni přihlásili na zájezd do
ND a zůstali na seznamu náhradníků, o potvrzení svého zájmu.
Dana Sýkorová

Stolní kalendář 2010

Není týden jako týden

Množí se urgence na číslování
týdnů ve firemním stolním kalendáři
pro rok 2010. Týden od 1. 2. je uveden v našem zeleném jako 6. týden,
ale velká většina jiných kalendářů a
diářů uvádí 5. týden. Oba týdny jsou
správné, ale ten 5. týden je správnější.
Existují dvě metodiky, jak se
v Evropě a potažmo i ve světě číslují
týdny, vycházející z křesťanského
kalendáře. Podle první, která se řídí
zdravým rozumem, se za první týden
v roce považuje ten týden, který
obsahuje první den, tedy 1. leden.
Většinou je tedy první týden neúplný,
ale zato má logiku. Tento systém se
používá v anglosaských zemích a
zemích Commonwealthu.
Druhý systém se používá v zemích Evropské unie a řídí se jím také
ty další země, jež nepoužívají první
systém. Trochu jsem zapátral a zjistil
jsem, že EU na to dokonce vydala i
normu, která říká, že první týden
v roce je ten týden, který obsahuje
první lednový čtvrtek. První letošní
čtvrtek byl až 7. ledna, proto je v tom-

to systému prvním letošním týdnem
týden od 4.1. do 10.1. (dny 1., 2. a 3.
ledna tedy zde nespadají pod žádný
letošní týden anebo patří do týdne 53
loňského roku .... to norma výslovně
neřeší, ale většinou se to uvádí tak,
že to patří do loňského roku). Proč
tomu tak je, těžko domyslet, ale údajně se Evropská komise řídila požadavkem, aby dlouhý víkend, který by
začal prvním lednem v pátek, nebyl
zbytečným pracovním týdnem, když
se v něm nepracuje. Obzvlášť pikantní na tom je, že to prosadilo především Německo, kde bývá volno
většinou až do 6. ledna.
Omlouvám se všem, kterým
rozdílné číslování v tosáckém kalendáři způsobilo komplikace a
prosím: pokud tento kalendář používáte jako plánovací, tak si pro
tento rok zapamatujte, že týden
v tosáckém kalendáři je o jeden
napřed. Pokud smlouváte akci
s partnerem či se chcete jinak
orientovat podle týdnů, odečtěte
od zeleného týdne jedničku. Příští
rok už to bude jednotné.
LP 2010
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