
Firemní noviny TOS VARNSDORF a.s.
 (256) - 17. 4. 2014HORIZONT - ročník 18 číslo 1

Den otevřených
dveří 2014



Horizont 256  -  strana 2

Vedení společnosti Změna ve vedení společnosti

připraven prototyp největšího 
dosud vyrobeného stroje v TOSu, 
deskovka WRD 200 (s aplikací 
hydrostatického vedení).

V hale těžké mechaniky po-
běží část strojů v běžném provozu. 
Dejte pozor hned při vstupu, kde je 
nutné dbát bezpečnostních po-
kynů, protože zde probíhá výkop 
jámy pro základ nového obrábě-
cího centra WALDRICH. Naproti 
jámě bude předváděna simulace 
laserového kalení, také na WRD 
150 DUO bude něco k vidění.
V lodi těžké mechaniky jistě stojí 
za povšimnutí obráběcí centrum 
WHtec 130, které se dolaďuje pro 
běžný provoz a bude předváděno 
na zákaznickém dnu TOSday 
2014. Kolem deskového stroje 
WRD 130 Q bude otevřen průchod 
ke kotelně a občerstvení. Také
v hale těžké mechaniky bude pro 
příchozí přístupný měřící stroj 
ZEISS, v lodi montáží bude 
vystaveno v různém stádiu rozpra-
cování několik strojů WHN(Q) 
13/15 CNC. V řadě obráběcích 
center poběží stroje SPEEDtec a 
TOStec VARIA.

Zbývá hala montáží sério-
vých strojů, kde je letos stano-
viště venkovního občerstvení. 
Hala je průchozí a uvidíte zde

Den otevřených dveří 2014

Valná hromada akcionářů 
TOS VARNSDORF a.s. dne 17. 
ledna 2014 rozhodla o změně 
řídících orgánů společnosti. Změ-
nou stanov byl zvolen monistický 
systém vnitřní struktury společ-
nosti, představenstvo a dozorčí

rada byly nahrazeny novými or-
gány, a to správní radou a statu-
tárním ředitelem. 

K uvedenému dni byl jmeno-
ván statutárním ředitelem společ-
nosti TOS VARNSDORF a.s. Ing. 
Jan Rýdl ml., MBA a předsedou

správní rady byl zvolen Ing. Jan 
Rýdl.

Členy správní rady dále jsou: 
Mgr. Hynek Vojtěch, JUDr. Eva 
Ruthová, Ing. Ján Pagáč, Miloš 
Holakovský, Michal Ducháček a

statutární ředitel. 
Zrušením funkce generálního 

ředitele ukončil pan Ing. Miroslav 
Bičiště svoje působení v TOS 
VARNSDORF a.s. a to k 31. pro-
sinci 2013.

Pozvánka

Posedmnácté se varnsdorf-
ské veřejnosti otevře areál TOS 
VARNSDORF, aby se firma po-
chlubila tím, co se za poslední rok 
odehrálo, pořídilo, zbouralo a po-
stavilo. Ne všechny budovy budou 
přístupné a připravili jsme pár 
změn a novinek. Tou nejdůležitější 
novinkou je doba otevření dveří – 
akce proběhne v pátek 18. dub-
na 2014 od 9:00 hod. do 13:00 
hod. V nabídce začněme přehle-
dem míst, kam nebude možné se 
dostat. Přístupné objekty jsou 
vyznačeny na plánku, který budou 
návštěvníci dostávat při příchodu 
do společnosti.

Letos nebudou balónky, do-
konce ani nebude pro veřejnost 
otevřena budova společnosti 
DAM. Stejně tak nebude přístupný 
centrální sklad, budovy firem 
InterTOSu a AKNEL. Z výrobních 
hal TOSu nechoďte do prototy-
pové dílny a nedostanete se do 
hrubovny (pamětníci znají pod ná-
zvem „stosedmnáctka“ – není tu 
co ukazovat, představte si, jak 
bude asi vypadat peklo, až 
vyhasne). V některých administra-

tivních přístavcích ostatních hal 
bude omezený přístup a nedo-
stanete se do žádného ze tří 
podlaží administrativní budovy, 
přístupná je samozřejmě jídelna a 
také foyer za jídelnou.

Symbolickou Tour de TOS 
začněme v hale lehké mechani-
ky. Zde budou pro návštěvníky 
zprovozněna pracoviště: v nástro-
járně to budou oba stroje WHQ 
105 CNC, ukázka ostření nástrojů 
CNC Walter, poběží zaběhávací 
stolice pravděpodobně s novou 
hlavou HPI, v lehké mechanice 
poběží japonské obráběcí cen-
trum MORI SEIKI, v klimatizované 
dílně bruska BUC 63 (bruska na 
vřetena, bude se brousit povrch 
vřetena WRD 170), bude předsta-
ven nový stroj na hluboké vrtání, 
ale ten nebude v chodu, dále bude 
otevřeno nové pracoviště třísou-
řadnicového měřícího stroje 
ZEISS. Kalírna bude otevřená jako 
vždy v "normálním provozu".

Těžká montážní hala bude 
průchozí, je zde několik strojů 
WRD, dokončují se obráběcí 
centra TOStec, pro fajnšmekry je

několik montovaných strojů. Bude 
zde brzy stát stroj WHR 13 CNC, 
což je další prototyp, který budeme 
předvádět na Zákaznickém dnu 
TOSday 2014. Je to stolová verze 
třináctky se smykadlovým vřete-
níkem.

Z menších provozů bude jako 
již tradičně přístupné také energo-
centrum (kotelna).

Jak už jsme se zmínili, tak 
občerstvení bude letos v hale 
před kotelnou, k poslechu bude 
hrát Malvas, sortiment obvyklý. 
Také letos bude využit systém 
poukázek pro jedno jídlo a nápoj 
zdarma. Další občerstvení je v jí-
delně, návštěvníci mají tedy na 
vybranou, zda běžné jídlo nebo 
něco grilovaného. Co se týká 
atrakcí, tak letos bude větší 
nabídka. Pokud nebude pršet, tak 
lukostřelba bude u kotelny, sk-
ákací hrad mezi těžkou montážní 
halou a jídelnou, elektrické dětské 
čtyřkolky na ploše mezi budovami 
lehké mechaniky a těžké montážní 
haly. Dětské tetování airbrushem 
bude v hale v blízkosti hudby.

Doufejme tedy, že se chmurné 
mrazivé předpovědi nenaplní a 
přejme si, aby se návštěvníkům ve 
firmě líbilo.

LP 2014

TIBO - nový stroj
pro hluboké vrtání

Jáma a tři kyvadla - aktuální horror
pro pracovníky těžké mechaniky

(zde bude základ pro nové obráběcí centrum Waldrich)

Stojan a lože zatím největšího
varnsdorfského stroje WRD 200.
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InvesticeStředisko praktické výuky žáků

V létě loňského roku se TOS 
VARNSDORF a.s. přihlásil spo-
lečně s VOŠ a SŠ Varnsdorf p.o.  
do projektu POSPOLU, jehož cí-
lem je podpora spolupráce střed-
ních odborných škol a zaměst-
navatelů, která by měla vést k lepší 
přípravě absolventů škol, k pro-
hloubení přípravy žáků v reálném 
pracovním prostředí a k hledání 
dalších možností spolupráce škol 
vedle odborného výcviku a od-
borné praxe ve firmách. Hlavním 
cílem projektu je dospět k návrhům 
systémových a legislativních 
úprav, které spolupráci škol a firem 
usnadní a umožní její prohloubení.

Výhodou bylo, že nemusíme 
budovat žádné vazby mezi TOS a 
školou, protože vlastně nikdy ne-
přestaly fungovat. Účast v projektu 
by pro naši spolupráci nebyla 
žádné novum, spíše by potvrdila, 
že směr, kterým kráčíme již mnoho 
let, je správný, a našimi zkuše-
nostmi se můžeme podílet na 
úpravě legislativy pro spolupráci 
škol a firem.

Aby projekt probíhal bez kom-
plikací, byly zajištěny adekvátní 
prostory pro žáky i referenta prak-
tické výuky. Jako vyhovující byly 
vybrány prostory v budově E (bý-
valý InterTOS - 3. patro, původní 
školicí středisko). Celé patro bylo 
zrekonstruováno a vznikla tak šat-
na, umývárna se 4 sprchami a WC, 
kancelář a výuková místnost. 
Umývárna, sprchy i WC zde již 
byly, a protože byly funkční, prošly 
pouze případnými drobnými opra-

kových sálů školicího střediska. 
Proběhne celkem čtyřikrát v délce 
zhruba 1 hodiny ve stanovených 
časech. Vedoucí pracovníci budou 
mít opět možnost přihlásit své 
spolupracovníky (stejně jako do 
dotazníkové akce) na termín, který

Průzkum spokojenosti zaměstnanců

Prodám družstevní byt 
(možnost převodu do osobního 
vlastnictví), nebo pronajmu – 
3+1+L (65 m2), Karlova ul., 
Varnsdorf, včetně řadové garáže
v osobním vlastnictví, ve vzdále-
nosti 100 m od bytu. Více na tel. 
728 356 559.

vami. Byla vyměněna okna, jelikož 
ta původní byla částečně nefunk-
ční a netěsnila.

Žáci tak získali zrekonstruova-
né prostory k převlékání i hygieně. 
Místnosti jsou prostorné i pro větší 
počet žáků. Šatna je vybavena 
skříňkami, které byly umístěny
v suterénu budovy montáží a TM 
pro potřeby Těžké mechaniky. 
Místnosti jsou vymalované, jsou 
natřena futra i topení. Je opravené 
linoleum na podlaze.

Zde je namístě poděkování 
panu Evženu Šepsovi, který re-
konstrukci řídil, a všem pracovní-
kům FK Varnsdorf, kteří se pod 
vedením paní Kvapilové podíleli 
na stavebních úpravách a úklido-
vých pracích. Ve výsledku je vše 
dokonalé a je vidět, že se opravdu 
nešetřili. Skříňky, přestože jsou 
zánovní, jsou tak precizně vyčiště-
né, že jsou od nových k neroze-
znání. Vše prostě září čistotou. 
Děkujeme.

V pátek 14. března 2014 došlo 
k přestěhování žáků z budovy K 
(údržba) do budovy E.

A závěr? Do projektu jsme 
nakonec nebyli vybráni pro admi-
nistrativní chybu v projektu. Nic-
méně spolupráce TOS a školy 
bude nadále pokračovat a budeme 
hledat jiné cesty, jak ji dále zkva-
litňovat. TOS je už dnes v prak-
tické přípravě žáků na takové 
úrovni, že je zdrojem informací 
mnoha jiným firmám.

Vladimíra Hulánová Makalová
vedoucí odboru ŘLZ

Vedení společnosti

jim bude nejvíce vyhovovat. 
Informace o termínech konání 

jednotlivých prezentací, budou 
předány vedoucím pracovníkům
s dostatečným předstihem, aby 
mohli včas informovat své pod-
řízené.

Vladimíra Hulánová Makalová

prezentovat jinou formou. Ne-
očekávejte tedy souhrnnou zprávu 
v Horizontu. Místo toho jsme za-
jistili ústní prezentaci přímo 
zpracovatelem.

Prezentace je naplánovaná 
na čtvrtek 29. května do přednáš-

Vážení spolupracovníci, ve 
středu 9. dubna 2014 předal zpra-
covatel Mgr. Dušan Kalášek 
vedení společnosti výstupy z prů-
zkumu spokojenosti zaměstnan-
ců.

Výsledky bychom letos chtěli

INZERCE

Uděláme výjimku a zveřej-
ňujeme inzerci. Ostatně, dotyč-
ný je bývalý tosák.

METAV 2014 Düsseldorf

V čísle 2 bude

Horizont nevyšel několik mě-
síců, nyní frekvenci vydávání zry-
chlí. Pro příští číslo máme připra-
vený mimo jiné i přehled investic, 
přehled účastí na výstavách atd. 
Přineseme i reportáž ze Dne ote-
vřených dveří.

LP 2014
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Sport Obhájíme prvenství také do třetice?

Tak jako v předloňském a loň-
ském roce jsme i letos byli vyzváni 
k účasti na firemních sportovních 
hrách SPORTLIFE CUP 2014, kte-
ré se v konají ve sportovním areálu 
Hotelu Sportlife Rumburk (areál 
koupaliště v Rumburku) v sobotu 
21. června 2014.

V obou ročnících se našim 
zaměstnancům podařilo zvítězit, a 
tak před námi stojí, jak je v titulku 
uvedeno, nelehký úkol.

Nejen vítězové, ale i ostatní 
sběratelé cenných bodů a účast-
níci z předchozích ročníků přislíbili 
svoji účast i do dalších let ještě 
před závěrečným ukončením her. 
Bohužel ne všichni zájemci se 
mohou her z různých důvodů zú-
častnit. Rovněž byly do soutěží 
zařazeny další nové sporty, které 
máme zatím bez vytipovaných 
sportovců.

Prosíme tedy zaměstnance, 
kteří by rádi reprezentovali firmu
v některém z uvedených sportů

nebo znají spolupracovníka, který 
se sportu věnuje či věnoval, aby se 
co nejdříve ozvali svému kapitá-
novi, jehož jméno naleznou v při-
ložené tabulce. Po účasti v aktiv-
ních sportech, myšleno sportech 
zelené a červené barvy, si můžete 
odpočinout u sportu pasivního – 
černého. Přihlášky přijímá Dana 
Sýkorová.

Někdy, jak jsme se na vlastní 
oči přesvědčili, lze potřebné body 
získat i dobře zvolenou taktikou,
v některých případech zase pomů-
že štěstí. Z tohoto důvodu prosíme 
všechny, kteří mají čas, chuť a 
náladu se k nám připojit, přihlaste 
se.

Podmínkou účasti na SPORT-
LIFE CUP2014 pro zaměstnance 
TOS VARNSDORF a.s. je účast 
alespoň ve dvou sportech.

Nespoléhejte na ostatní, pod-
pořte úspěch firmy svým kladným 
přístupem právě Vy.

DS
TOS dal gól, dá i zas, křik byl kol a jas v nás.
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Další číslo: 7. května 2014.
Příspěvky zasílejte buď poštou na 
adresu redakce nebo je předejte 
kterémukoli členu redakční rady. 
Pro elektronickou poštu použijte 
adresu:
horizont@tosvarnsdorf.cz

V pátek 4. dubna slavil Venda 
Valeš svoji šedesátku se svými 
spolupracovníky. Na oslavě mu 
hrála kapela Malvas, která se 
osvědčila jako hudba na svatbě 
jeho syna před několika lety. Jak 
poznamenal penzista Jarda Tomá-
šek ze zmíněné kapely, připadalo 
mu to, jako kdyby se vrátil do firmy, 
šel na oběd a právě by přišla na 
jídlo i konstrukce. Redakce Hori-
zontu se připojuje ke gratulantům.

J.T.

Jubilant

 plážový fotbal T (3 + 1) Miroslav Bouma

 nohejbal dvojic Dvojice Ing. Petr Frank

 volejbal T (6, min. 5 - mix) Václav Malíř

 Sport složení     kapitán

 kánoe T (4) Dana Sýkorová

 závod horských kol J (M, Ž) Aleš Vohanka

 petanque T Milan Junek

 squash J (M, Ž) Jaroslav Charouzek

 paintball D (3) Dana Sýkorová

Přehled vyhlášených sportů pro ročník 2014 a jejich kapitánů
Každý sportovec se může 

zúčastnit maximálně 1x ve sportu 
barvy zelené,1x ve sportu barvy 
červené a 1x ve sportu barvy čer-
né. Podmínkou přihlášky do čer-
ného sportu je aktivní účast ve 
sportu zeleném nebo červeném.

 malá kopaná T (4 + 1) Miroslav Bouma

 basketbal T (4) Ing. Petr Frank

 stolní tenis J (M, Ž) Jaroslav Charouzek

 Sport složení     kapitán

 běžecký kros J (M, Ž) Aleš Vohanka

 badminton J (M, Ž) Petr Blecha

 plážový volejbal dvojic D (M, Ž, mix) Miroslav Bouma

 bowling J (M, Ž) Milan Junek

 kroket Dvojice Dana Sýkorová

Vysvětlivky:
J – jednotlivci
D – dvojice
T – tým

Údaje v závorce upřesňují po-
četní složení týmu a kategorie pro 
které byl sport vyhlášen (M – muži, 
Ž – ženy, mix – M + Ž společně).

 poker J (M, Ž, mix) 

 šipky J (M, Ž) 

 bowls D (M, Ž, mix) 

 Sport složení     

 člověče, nezlob se J (M, Ž, mix) 

Sobota - zahájení v 8:45 hod.

Sobota - zahájení v 13:00 hod.

Sobota - zahájení v 18:00 hod.


