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Na straně 2 - informace o tom, co plánujeme na 15. Den otevřených dveří

Na straně 4 - obrazové momentky z právě probíhajících investičních akcí
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Pozvánka
Něčeho bude patnáct a jiného
zase nebude. Určitě nebude patnáct
stupňů Celsia nad nulou, protože
proroci na počasí nejsou nám příliš
nakloněni, však necháme se překvapit. Rozhodně doporučujeme,
abyste se na cestu do TOSu oblékli
tepleji než na loňský Den otevřených
dveří. Ten letošní je patnáctý v řadě a
číslovka patnáct je také jedním z nových lákadel.
Prohlédnete-li si plánek, tak zjistíte, že trasa se oproti loňsku změnila jen málo, otevřených hal nepřibylo
ani neubylo. Leč pár novinek se letos
určitě dočkáte. Začněme tou organizační. Stanoviště pro občerstvení a
hudbu se letos posunulo do haly těžké mechaniky, v podstatě jen po
kolejích vedoucích z nové těžké
montážní haly přes venkovní sklad
odlitků do haly těžké mechaniky.
Hned za vraty je prostor, který nedávno uvolnila stará frézka, tento
prostor bude připraven pro občerstvení těla i ducha.
Ale začněme vchodem do areálu. Při popisu jednotlivých stanovišť
a pracovišť nebudeme stále opakovat „psali jsme o tom“, protože by
to bylo v našem psaném textu stejně
tak časté a fádní, jako je řečová vata
„jakoby“ v mluveném slově mnoha
našich spoluobčanů.
Vlastně ještě před vstupem do
TOSu vás zaujme nové parkoviště
postavené v loňském roce na louce
mezi hydroglóbem a bývalým „Bílým
domem“. Zde můžete parkovat, dokonce to doporučujeme, protože staré parkoviště je současně používáno
jako přístupová cesta ke staveništi a
na vašem autě by nedejbože mohla
uvíznout památka na tento jinak pěkný den. Zmínili jsme se o staveništi a
máme tím na mysli budovu bývalé
klempírny a hned za ní prototypovou
dílnu, které se mění v celek školícího
střediska a nového vstupu do firmy.
Tyto budovy budou v pátek nepřístupné, dokonce se v nich bude pracovat. Stavební práce sice zdárně
pokračují, ale není to hotové. Stavba
bude předána v srpnu a poté ještě
nastane fáze vybavování všech prostor nábytkem a dalším vybavením,
takže na slavnostní otevření si budeme muset počkat ještě řadu měsíců.
Již teď však můžeme slíbit, že tyto
budovy se v příštím roce stanou
hlavním tahákem Dne otevřených
dveří. Nezbývá vám zatím nic jiného,
než sledovat v Horizontu, jak stavba
pokračuje.

Den otevřených dveří 2012 – ve znamení patnáctky
Pokud se z vrátnice vydáte přímo kolem stavby (za nosem a
uchem), dejte si pozor u budovy prototypové dílny (pro pamětníky – stovkové haly), kde bude silnice zúžena
ohrazením, jež má zabránit vašemu
přístupu ke zdi budovy a případně i
cihlám z horních pater této budovy
vypadlých v přistání na vaší hlavě, či
jinému tělesnému kontaktu s předměty na stavbě používanými taktéž.
Vejdete-li hlavním vchodem do administrativní budovy, narazíte na jídelnu, která je po dobu konání Dne
otevřena ve zvláštním, pro tento Den
však v posledních letech obvyklém
režimu. Tedy se tam dá najíst a napít
jen v omezenou dobu. Zbytek administrativní budovy je nepřístupný až
na foyer v přízemí, kde je vystaven
model technologického pracoviště
WRD 15 DUO.
Budete pak pokračovat podél
nové montážní haly a hned za ní
odbočíte podél zdi vlevo a překročíte
koleje a u druhých kolejí se vydáte do
haly těžké mechaniky, kde hned za
vstupními vraty je ono zkraje zmíněné stanoviště občerstvení. Zde je
umístěno poprvé, ale jistě nezabloudíte. A proč je právě zde? V nové
montážní hale prostě není místo,
jsou v ní všude rozmístěny montované stroje. Nová montážní hala je
přístupná hned několika vchody a
můžete vidět několik strojů WRD,
minimálně jeden stroj TOStec
PRIMA a řadu dalších strojů v určité
fázi montáže. Projít halou doporučujeme návštěvníkům s kočárky, protože přechod přes koleje kolem haly
je trochu obtížnější a vyžaduje značnou zručnost a manévrovací schopnosti. V hale těžké mechaniky najdete v lodi TM obvyklou řadu strojů
z produkce TOSu, na některých
z nich se bude pracovat, stejně tak
se můžete zastavit v měřícím středisku se stroji ZEISS, jistě vás však
přitáhne montážní plocha, kde bude
několik třináctek a najdete zde i stroj
patnáctku, tedy WHN(Q) 15 CNC,
žhavou novinku v našem výrobním
programu. Zcela jistě vás zaujme
zakrytovaný stroj WHN 13 CNC,
který bude vévodit montáži a byl
hlavním tahákem loňského Zákaznického dne TOSday. Vedle rodiny
strojů TOStec (PRIMA, OPTIMA a
VARIA) se jako nový přírůstek objeví
obráběcí centrum SPEEDtec, které
je zde oživováno po přestěhování
z prototypové dílny. Svým designem
jistě zaujme všechny návštěvníky.

K rodině TOStec přibyl nejmaldší bratránek - obráběcí centrum
SPEEDtec (úplně vpravo).

Zde bude občerstvovací stanoviště Dne otevřených dveří.
Za halou těžké mechaniky čeká
překvapení. Sem vás jistě přitáhnou
vaše děti, vezmete-li je s sebou na
prohlídku, protože zde bude po několika letech stát firemní lokomotiva
a bude přístupná, ovšem jen v doprovodu dospělých. A když už tam budete, stavte se v kotelně, které nyní
říkáme energocentrum.
Pokud se po vstupu vydáte nejprve doleva, tak narazíte na halu lehké mechaniky, kde si uvnitř budete
moci prohlédnout dílnu pro výrobu
frézovacích hlav, v provozu zde bude
několik strojů, například v klimatizované dílně nejnovější bruska, ale určitě nejpřitažlivějším bude obráběcí
centrum MORI SEIKI z dalekého
Japonska. Pak tu máme ještě kalírnu
s obvyklým sortimentem ukázek. Novou plazmovou nitridaci zde ještě

neuvidíte, protože ta se teprve instaluje.
Na konec jsme si nechali další
atrakci, halu firmy DAM, kde stejně
jako v minulých dvou letech dostanete héliem naplněné balónky a v provozu mimo jiné uvidíte svařovacího
robota a na naše poměry docela
obrovský soustruh.
Počasí nám pravděpodobně nebude přát, ale se jistě v pátek 6. dubna 2012 stavíte prohlédnout si to, co
se v TOSu VARNSDORF změnilo za
poslední rok. Začínáme v 8:00 hodin,
na vrátnici dostanete poukázku na
jídlo a pití (pivo bude, ale ohřívat se
nebude). Končíme ve 12:00 hodin
letního středoevropského času. Popatnácté se těšíme se na vaši návštěvu.
LP 2012

Nahoře vidíte právě vykládanou novou nitridační pec (2. dubna 2012),
dole je WHN 13 CNC s krytování vzor 2011, na pravém okraji fotografie je vidět
část montované patnáctky.
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Loňský systém
opakujeme a měníme místo.
Trasa podobná jako loni.
Grily a nápoje v hale těžké mechaniky.
Na vrátnici každý host obdrží poukázky:
- dospělí a školáci na 1 jídlo a 1 nápoj
- děti na 1 jídlo
Nápoj pro dospělé = pivo (i nealko) nebo cola.
Nápoj pro školáky na poukázku = cola.
Jídlo = grilované klobásy, jídlo v jídelně.

Každý další nápoj pro dospělé za plnou cenu
(pivo za 20,- Kč, nealko za 15,- Kč).
Každé další jídlo v jídelně za 61,- Kč,
klobása za 40,- Kč.
Voda, limo, čaj, káva zdarma. Dobroty pro děti zdarma.
Děti mají šanci získat nafukovací balónky.
Teplá jídla a běžný sortiment jsou nabízena v jídelně.
Grilované uzeniny, pivo a další v hale těžké mechaniky.
Dodržujte bezpečnostní pravidla a pořádek.
Odpadky odhazujte jen do nádob k tomu určených.
Dne 6. dubna 2012 je v areálu povoleno fotografovat
na volném prostranství mimo budovy bez omezení.

Uvnitř budov je fotografování možné jen se
svolením příslušného pracovníka firmy
(průvodce).
Doporučujeme teplejší oblečení!
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Inspirující návštěvy v naší společnosti
V měsíci březnu proběhla v naší
společnosti dvě velice zajímavá a
pro nás všechny poučná setkání.
Počátkem měsíce navštívil naší
společnost dlouholetý výrobní a
technický ředitel jednoho z lídrů
oboru obráběcích strojů. Vzhledem
k tomu, že se jedná o mého dlouholetého přítele, provedl velice ochotně
třídenní seminář s našimi vybranými
technickými pracovníky, převážně
zastoupenými útvarem konstrukce,
na téma vzájemné výměny zkušeností s konstrukcí a nejnovějšími
technickými trendy v oboru horizontálních obráběcích strojů a center.
Vzhledem k atmosféře, která po
celou dobu v posluchárně vládla,
předpokládám, že akce byla přínosná pro všechny zúčastněné strany.
Probíhala velice aktivní formou názorových polemik, jejichž vyústěním

Stalo se
byla ve většině případů názorová
shoda. Z celé akce jsem si odnesl
dojem, že naši techničtí pracovníci
se ani ve srovnání s takovou renomovanou světovou špičkou, jakou
pan Fabrizzio představuje, rozhodně nemají jak po odborné stránce,
tak svými výsledky „za co“ stydět.
Snad v jednom za tím skutečným kapitalismem stále pokulháváme, a to je neustálá konfrontace jakýchkoliv technických řešení s ekonomickou stránkou tohoto řešení,
pracností tohoto řešení, komfortností pro obsluhu i servis. Právě v této
oblasti musíme velice rychle nastolit
stejný model myšlení a v tom vidím
největší inspiraci a přínos celé akce.
Napsal: ing. Miroslav Bičiště,
generální ředitel

Neobvyklá návštěva v naší společnosti - akce Klubu Stratég
Koncem měsíce března proběhlo v naší společnosti výjezdní zasedání Klubu Stratég. Klub Stratég je
klubem manažerů a majitelů podniků. Od svého založení v roce 1991
na svých pravidelných každoměsíčních schůzkách umožňuje svým členům setkání s významnými představiteli hospodářského a politického
života, špičkovými odborníky a diplomaty. Poskytuje svým členům informace o nejnovějších manažerských metodách. Prezidentem tohoto klubu, jeho zakladatelem a neformálním guru je prof. Dr. Zdeněk
Souček, DrSc.
Zajisté bylo poctou pro naši společnost, že sestava cca 30 špičkových manažerů a majitelů firem nás
navštívila a seznámila se se společností TOS VARNSDORF a.s.. Při
závěrečné diskuzi všichni zúčastně-

ní vysoce hodnotili vynikající přednášku předsedy představenstva Ing.
Rýdla, věnovanou řízení strategie
v naší společnosti. Rovněž ukázka
našich výrobních prostor byla pro
všechny zúčastněné velkým zážitkem.
Nejvýstižněji celou akci zhodnotil svým závěrečným slovem prof.
Souček: „Je krásné a velice potěšující vidět tak vzkvétající firmu vlastněnou i řízenou českým managementem. Uznání však patří všem zaměstnancům TOSu VARNSDORF.“
Zvláště k té poslední větě se velice
rád připojuji.
Napsal: ing. Miroslav Bičiště
generální ředitel

Ve třech fotografiích se ještě vracíme k pozvánce na Den otevřených
dveří, který proběhne v pátek 6. dubna 2012. Vlevo nahoře vidíte halu nové
montážní haly, její loď, ve které se právě montují tři stroje WRD a to vidět ještě
není čtvrtý, jehož stavba je v počátcích. Na horní fotografii jsme se zaměřili na
vedlejší loď stejné haly. Je to místo, kde bylo loni stanoviště občerstvení a
hudby. Jak vidíte, zde jsou montovány dva stroje TOStec PRIMA (ten vzdálenější bude v tomto týdnu naložen do kontejnerů a po několikatýdenní plavbě a
pobytu v celním skladu a montáži na místě bude vystaven na veletrhu CIMES
2012, který se uskuteční v červnu v Pekingu).
Vlevo pak vidíte stroj WRD 130 Q, na němž je obráběno těleso ohromného ventilu s pomocí lícní desky LD 650. Tento korpus po svém dokončení
poputuje k ruskému obchodnímu partnerovi jako důkaz, k čemu všemu může
náš stroj využít. Na této fotografii to tak patrné není, ale při návštěvě haly těžké
mechaniky si všimněte, jak se po vymalování rozsvítila.
LP 2012
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Výzva

Investice
Ve třech fotografiích ilustrujeme
aktuální investiční akce, které právě
probíhají.
Vlevo nahoře vidíte nitridační
pec, která se na své stanoviště musela dostat skrze střechu. Jak prošla

Výzva

střechou, to vidíte na druhé fotografii. Po odstranění světlíku nastalo
dlouhé vsouvání ježka do klece, kdy
na každé straně chybělo snad jen
několik centimetrů. Obě fotografie
pořídil Ing. Luděk Pištěk.
Dole nahlížíme do přízemí školícího střediska, pohled od prototypové dílny. Vpravo je vstupní hala.

Ocenění

V úterý 13. března proběhlo jako
každoročně v Obecním domě v Praze vyhlášení soutěže 100 obdivovaných firem České republiky pro rok
2012. Slavnostní akce se zúčastnila
řada význačných osobností jak firemního, tak kulturního a společenského života. Mezi pozvanými firmami byl rovněž TOS VARNSDORF

Další významné
ocenění
a.s., naši společnost na této akci
zastupoval výrobní ředitel Michal
Ducháček. TOS VARNSDORF a.s.
byl oceněn v odvětví strojírenství
–bez automobilové výroby na skvělém, až neuvěřitelném 1. místě
v České republice.
Za TOSem VARNSDORF se
umístily takové firmy, jako jsou Třinecké železárny a.s. či ŽĎAS a.s..
Toto ocenění považuji za vysoké
uznání práce všech našich pracujících a jsem přesvědčen, že nám
všem dodá další motivaci do budoucna.
Miroslav Bičiště
GŘ a místopředseda
představenstva

TOSday 2012
Letošní Zákaznický den TOSday
2012 proběhne ve středu 20. června.
Průběh této každoroční akce bude
obdobný předcházejícím, avšak na
určité rozdíly se musíme připravit.
Možná bude více hostů ze zahraničí,
bude jiný časový rozvrh akce, budeme předvádět pět strojových technologických pracovišť, ale skupiny hostů budou procházet celou firmou. Na
odpoledne jsme obnovili jeden dříve
tradiční bod, chystá se přednáška
pro obchodní zástupce.
Jak se bude termín blížit, budeme přinášet více a více informací.
LP 2012
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