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Den otevřených dveří 2012
Na straně 2 a 3 - fotoreportáž z průběhu patnáctého ročníku

Sportovní hry firem 2012
Na straně 4 - několik fotografií a úvodní informace o sportovním klání
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Patnáctý Den otevřených dveří
Také letos bude ohlédnutí za
Dnem otevřených dveří věnováno
spíše fotografiím. Velikonoce vyšly
na začátek dubna, a protože rok
2012 zatím probíhá podle pranostik
(na rozdíl od minulých let až podivuhodně přesně), tak i na začátku
dubna byla poměrně zima. Na Velký
pátek teploměr ukazoval po celé dopoledne o tří do čtyř stupňů Celsia
nad nulou. Dveře ve firmě tedy byly
přivřené, aby teplo z hal moc neprchalo.
Poprvé jsme stanoviště pro chuťové a sluchové povyražení usadili
v hale těžké mechaniky a montáží,
takže kapela Malvas hrála skutečně
v industriálním prostředí a všechno
bylo mnohem víc prolnuto se stroji.
Na některých fotografiích vidíte dým

z grilů, který se postupně dostal do
všech koutů haly, kde se mísil s hlukem běžících strojů a hlaholem návštěvníků. Těch bylo letos skutečně
nejvíce v celé historii Dnů, napočítali
jsme celkem 1250 hostů.
Dojmy z prohlídky byly opět pěkné, mimo jiné byl předveden zcela
nový design strojů WHN(Q) 13/15
CNC, bylo možné vidět obráběcí
centrum SPEEDtec v akci. A dočkali
jsme se již loni zmíněné patnáctky.
Příští rok bude TOS VARNSDORF slavit 110. výročí od svého založení, proto oprávněně můžete očekávat slavnostnější průběh Dne otevřených dveří. Sejdeme se po šestnácté a poprvé ve zbrusu nové
vstupní hale, která v těchto týdnech
spěje do stavebního finiše.
LP 2012
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Firmu po dlouhé době navštívila i bývalá šéfredaktorka Horizontu, tehdy Pavlína Tichá.

Po patnácté
Je to až neuvěřitelné, jak ten čas
letí. Letos na Velký pátek jsme hráli
opět na firemním svátku, už po patnácté.
Stanoviště občerstvení a tím i
místo našeho vystoupení se za těch
patnáct let několikrát měnilo.
Letos to bylo ale opravdu „echt“
tosácké. Byli jsme totiž ze tří stran
obklopeni těžkými dílci a velkým brusem.
Technologický postup pečení
klobás se vrátil k dřívějším ročníkům,
kdy se peklo v hale na opravdickém
uhlí a ne na elektrice. Tím pádem byla hala brzo zaplněna dýmem a když
se otevřelo, tak zase nepříjemně tá-

hlo.
Jinak můžeme konstatovat, že
zájem veřejnosti je stále velký, a přišlo nám, že bylo opět více návštěvníků, než loni. Také jsme si říkali, když
jsme viděli mládež a někdy i docela
malé děti, co dělají ti, kteří v prvních
ročnících byli právě takto malí.
Hrálo se nám velmi dobře a bylo
velmi příjemné, až dojemné sledovat
návštěvníky, jak jsou příjemně naladěni a při setkávání bývalých zaměstnanců radost z toho, že se zas
vidí a že jsou opět v místech, kde i oni
přispěli svou prací ke slávě firmy.
Za Malvas J. Tomášek

Pozvánka

TOSday 2012

V úterý 19. června 2012 proběhne v jídelně tradiční Setkání
zaměstnanců s vedením společnosti. Jménem generálního ředitele společnosti Ing. Miroslava
Bičiště jste všichni zaměstnanci
TOS VARNSDORF srdečně
zváni k účasti. Na programu budou předběžné výsledky prvního
pololetí a výhled hospodaření
společnosti do konce roku 2012.
Setkání začne ve 14:00 hod.
a bude mít běžný průběh, dojde i
na diskusi. Předpokládaný konec je v 15:00 hod.
Nenechte se přemlouvat, po
této akci moc podrobná reportáž
nevznikne, protože ... podívejte
se vpravo.
LP 2012

Ve středu 20. června 2012 se
uskuteční každoroční akce Zákaznický den, nyní TOSday 2012. Průběh bude sice podobný jako v předchozích letech, ale nebude identický.
Výchozí stanoviště pro zhruba
200 očekávaných hostů bude opět
v těžké montážní hale, ale současně
zde bude i „tržnice” dodavatelů nástrojů a ZP. Letos ukážeme pět strojních pracovišť a dvě montážní pracoviště. Opět použijeme systém průvodců.
Pokud vás zajímá více, již příští
týden vyjde poprvé v historii dvojjazyčný Horizont, který tuto událost
přiblíží.
Velmi důležitá informace: ve
středu bude opět mimořádný režim v jídelně, což znamená, že bude jen jedno jídlo pro zaměstnance a bude se vydávat do 8:00.
LP 2012
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Sportovní hry firem 2012
První ročník Sportovních her firem Šluknovského výběžku proběhl
v pátek 1. června a v sobotu 2. června 2012 v areálu společnosti SportLife na koupališti Rumburk.
Poprvé se zde sešli zástupci čtyř
firem (TRATEC, STAP, BENTELER
a TOS VARNSDORF), aby změřili
své síly celkem ve čtrnácti disciplínách. Nebudeme se dnes podrobněji
rozepisovat o jednotlivých disciplínách, ani o tom, že počasí nepřálo,
bylo takové medardovské, ani neuvedeme tabulky umístění v jednotlivých sportech. Všechny tyto postřehy a detailní údaje budou obsahem
některého z příštích čísel.
Pro pořádek se sluší už nyní
uvést, že záštitu nad celou akcí měli
šéfové všech zúčastněných firem, že
organizaci účasti našich zaměstnanců si vzali za své odboráři, ale především musíme vyzdvihnout, že naši
sportovci celkově vyhráli, přičemž
v některých disciplínách drtivě (například v závodě horských kol jsme
obsadili celou bednu). Na rok jsme
tak získali putovní pohár. Podrobnosti si přečtete v červenci, v čísle 6
nebo 7.
LP 2012
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