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Rozhovor Sto strojů je už pěkná porce

V úterý 16. prosince proběhla 
rozsahem spíše nenápadná, vý-
znamem však velmi pozoruhodná 
oslava. Náš obchodní zástupce 
pro Rakousko a státy bývalé Jugo-
slávie Ing. Zdeněk Bobek obdržel 
při slavnostním setkání s vedením 
společnosti ocenění za prodaných 
sto strojů z produkce TOS VARNS-
DORF. Využili jsme této příležitosti 
a zeptali jsme se pana Bobka na 
několik otázek, abychom trochu 
přiblížili čas, jenž předcházel to-
muto významnému milníku.

Jak jste se dostal k prodeji 
obráběcích strojů?

Vyučil jsem se v tehdejším 
TOS Hostivař, kde jsem poté i krát-
kou dobu pracoval. Poté jsem ab-
solvoval střední školu strojní se 
zaměřením na technologii obrábě-
ní. Po roce jsem se vrátil do oboru 
obráběcích strojů, kdy jsem na-
stoupil do podniku zahraničního 
obchodu Strojimport. A zde začala 
mimo jiné i spolupráce s podnikem 
TOS Varnsdorf. Po nějaké době 
jsem byl vyslán jako technik pro 
podporu prodeje strojů do Jugo-
slávie, kde jsem měl možnost po-
znávat tamější prostředí, obchod-
ní zvyklosti a naturel. Pro mě to 
znamenalo především kontakt se 
zákazníky v oblasti rozvoje jejich 
technologií. Po návratu do Stroj-
importu jsem po určité době přešel 
do rakouské afilace této společ-
nosti, do Strojimportu GmbH ve 
Vídni.

A mimochodem – poprvé jsem

tu (v TOSu Varnsdorf) byl v roce 
1974.

Kdy jste založil firmu TMH a 
kde tato firma sídlí?

Po roce 1989 se začaly obje-
vovat stále hlasitější požadavky 
výrobců obráběcích strojů na 
spolupráci s prodejní firmou pro 
Rakousko, nezávislou na dosa-
vadních podnicích zahraničního 
obchodu. V roce 1993 byla zalo-
žena firma TMH (Tosmaschinen 
Handelsgesellschaft GmbH) ve 
Vídni, nejprve se zaměřením na 
prodej obráběcích strojů v Ra-
kousku. Později se oblast rozšířila 
o Slovinsko, Chorvatsko a Srbsko. 
V té době se začala rozpadat 
Jugoslávie, tak si jistě dovedete 
představit, jak složité bylo ob-
chodovat v těchto právě se osa-
mostatňujících se zemích. Ovšem 
bylo na co navazovat, protože ve 
všech průmyslově zaměřených 
zemích bývalé Jugoslávie byly če-
skoslovenské obráběcí stroje zná-
mé. Ve vztahu s vaší společností 
však nastalo delší období, kdy se 
nedařilo navázat dlouhodobější 
spolupráci.

Ve kterých zemích prodává-
te naše stroje?

V roce 2003 byla mezi našimi 
společnostmi podepsána smlouva 
o výhradním zastoupení v prodeji 
strojů z produkce TOS VARNS-
DORF ve Slovinsku a Chorvatsku. 
V prvních letech této spolupráce

obchody zrovna nekvetly, ale po-
stupem času se nám dařilo dostat 
se k zákazníkům, kteří projevovali 
zájem vrátit se ke strojům z České 
republiky. A také rozšiřujeme pro-
deje i do dalších států bývalé 
Jugoslávie, takže v podstatě pro-
dáváme ve všech zemích bývalé 
Jugoslávie.

Z nich by mohlo být v budouc-
nosti velmi zajímavé Srbsko, zde 
se však nejprve musí vyjasnit po-
litická stránka vývoje. Na ní je 
závislá ekonomická stránka další-
ho rozvoje. 

Jací jsou to zákazníci?

Zákazníci ve Slovinsku a 
Chorvatsku, kam v současnosti 
prodáváme, jsou jak výrobci fi-
nálních produktů, tak i kooperující 
s firmami z Rakouska a Francie. To 
platí především pro Slovinsko, kde 
stroje z Varnsdorfu zaujímají jinde 
neuvěřitelný 96 % podíl na trhu. 
Zájem je hlavně o stroje WHN, 
WRD a MAXIMA, nejnovější vý-
robky pak mají budoucnost nejen 
ve Slovinsku, ale konečně i v Ra-
kousku. Potenciální prodeje na 
rakouském trhu utrpěly mnohale-
tým váháním s rozhodnutím se pro 
výhradního zástupce, to pak mělo

za následek razantní ústup z to-
hoto trhu. A právě nové produkty 
přinášejí šanci se do Rakouska 
opět vrátit.

Jaký zvuk mají v těchto ze-
mích naše stroje?

Zvuk strojů z Varnsdorfu je 
stále dobrý, ale mnohem větší 
význam má péče o zákazníka, Tím 
si ho získáte, když nabízíte ná-
hradní díly, které potřebuje, když je 
dodáte v potřebném termínu a 
kvalitě. Zákazník ocení, když mu 
poskytnete podporu při řešení jeho 
požadavků na technologie. A to 
jsou základy k tomu, aby se zá-
kazníci vraceli ke strojům z Varns-
dorfu. Máme také zákazníky, kteří 
provozují až 8 strojů z produkce 
vaší společnosti a uvažují o ná-
kupu dalších. Všichni zákazníci
v těchto zemích mají minimálně
2 až 3 stroje z Varnsdorfu, a to je 
velmi důležité, což pociťuje i vaše 
konkurence, která prodá jen jed-
nou a naposledy.

Samotná pomoc našim zákaz-
níkům vychází z podpory výrob-
ního závodu ve Varnsdorfu. A ta je 
za daných podmínek maximální, 
funguje komunikace s obchodním 
úsekem, servisem a prodejem ná-
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RozhovorSto strojů je už pěkná porce
Ukončili jsme rozhovor a za-čala 
oficiální část oslavy. Pan Bobek 
jednal s předsedou správní rady 
Ing. Janem Rýdlem st., sta-
tutárním ředitelem Ing. Janem Rý-
dlem ml. a obchodním ředitelem 
Milošem Holakovským. Od nich ta-
ké obdržel ocenění za sto proda-
ných strojů z produkce TOS 
VARNSDORF a jako první držitel, 
který není zaměstnancem TOSu,
Zlatou medaili TOS VARNSDORF.

hradních dílů. Významnou roli také 
hraje výborná komunikace s 
vedením firmy. Bez této podpory 
ne l ze  dosáhnou t  dob rých  
výsledků. Bez této podpory 
bychom nikdy nedosáhli na 
současné výsledky. Budete se 
možná divit, ale takovýto vztah s 
výrobní firmou je u jiných výrobců 
vzácný.

Kde jste byl zatím nejúspěš-
nější a jak vidíte budoucnost 
našich strojů ve svých terito-
riích?

Nejúspěšnějším zákazníkem 
je firma Mega-Metal Ruše, je to zá-
kazník velmi náročný na dodané 
technologie a kvalitu výroby. Ten 
má oněch zmíněných 8 strojů 
včetně nejnověji instalovaného 
stroje MAXIMA s paletovým sys-
témem. A tím to nekončí, stále 
zvažuje výměnu těch nejstarších 
třináctek. Mezi významné zákaz-
níky patří také firma ADK, výrobce 
jeřábů a autojeřábů, další vý-
znamný zákazník se zaměřuje na 
kooperace. Jejich strojový park je 
inovován varnsdorfskými stroji.

Různé vaše produkty pracují 
také u výrobců lisovacích nástrojů 
(forem) pro automobilový a spo-
třební průmysl. Například EMO

Celje nebo nástrojárna holdingu 
Gorenje. Je tak možné, že pokud 
máte doma pračku, ledničku či jiný 
spotřebič této značky, tak plecho-
vý korpus tohoto výrobku byl vyli-
sován formou vyrobenou na tři-
náctce z Varnsdorfu.

Ještě se musím vrátit ke stroji 
MAXIMA. Má skvělou přesnost, 
proto má u zákazníka velký 
úspěch. Na tom stavte. Stroje 
WHN(Q) 13/15 CNC mají stále bu-
doucnost, ale tak kvalitní stroje, 
jako je nyní MAXIMA, jsou skuteč-
ně tím, čím budete v nejbližší bu-
doucnosti nejvíc bodovat. Roz-
hodne to, jak budete umět reago-
vat na aktuální požadavky zákaz-
níků na obrábění.

Stále platí rčení „Jste-li nespo-
kojeni, řekněte to nám, jste-li spo-
kojeni, řekněte to ostatním“, a tím 
se řídíme.

Máte při svém pracovním 
nasazení vůbec volný čas? Jak 
ho trávíte?

Mým koníčkem je prodej 
obráběcích strojů (usmívá se). Ale 
vážně – je pravda, že člověk si 
musí umět odpočinout. Já odpo-
čívám při práci na zahradě a také, 
ač to zatím tak nevypadá, při spor-
tu. Volný čas si musíte udělat.

Vedení společnosti tak poděkova-
lo za vynikající výsledky v prodeji 
strojů a ocenilo pro obě strany 
úspěšnou spolupráci. Pan Bobek 
dostal také věcný dar, skleněný 
glóbus s věnováním.

Na závěr setkání si obě strany 
nenechaly ujít příležitost k vyslo-
vení přání k co nejbližšímu zahá-
jení druhé stovky.

LP 2014 

Krátce z práce

lečnosti se definitivně rozhodne, 
zda bude v podpoře tohoto finan-
čního produktu pokračovat. Zatím 
tedy vězme, že kdo neodevzdá co 
nejdříve do mzdové účtárny po-
depsaný dodatek ke smlouvě o 
životním pojištění, nebude od led-
na dostávat příspěvek od zaměst-
navatele. Podepsáním dodatku ke 
smlouvě se totiž zavazujete, že 
nebudete v dalším období prová-
dět mimořádné výběry.

Z jiného soudku. V letošním 
roce jsme se zúčastnili celkem na 
21 výstavách a veletrzích, ovšem 
jen několik z nich bylo velkých, kde 
jsme měli významnou expozici, na 
ostatních to byla buď podpora 
obchodního zástupce na lokální 
výstavě, nebo účast ve společné 
expozici České republiky. Podrob-
nější informace bude v retrospek-
tivní části příštího Horizontu, stej-
ně tak přehled účastí v roce 2015. 
Je to rok veletrhu EMO, který po 
šesti letech proběhne v italském 
Milánu. A bude to obzvlášť vy-
pečený veletrh, protože v té době 
bude na stejném výstavišti pro-
bíhat celosvětová akce EXPO 
2015.

Také se podrobněji vrátíme
k akcím souvisejícím s obchodní-
mi aktivitami, například v Rusku 
nebo v Číně. Očekáváme změny 
na americkém trhu. Ale jistě bude 
nutné především rozebrat problé-
my, které přináší turbulentní vývoj 
ruské ekonomiky a vůbec celá 
krize, která vznikla událostmi na 
Ukrajině a následnými reakcemi 
kdekoho na kdeco. Zjednodušeně 
řečeno: dosavadní sankce ze stra-

V dnešním případě by se tato 
sbírka kratších informací měla 
jmenovat spíše Dlouze z práce, 
protože se musíme alespoň heslo-
vitě vyrovnat s několikaměsíční 
absencí.

Hned zkraje bychom měli upo-
zornit, že do dnešního čísla se ne-
vejdou všechny informace v plném 
rozsahu. Což o to, ony by se vešly 
– prostě by přibylo několik dalších 
stránek, ale protože číslo dokon-
čujeme ve čtvrtek 18. prosince tak, 
aby bylo k dispozici v pátek 19. 
prosince ještě před odchodem vět-
šiny pracovníků firmy na vánoční 
dovolenou, nemůžeme ho rozši-
řovat donekonečna. Tak jako po 
celý letošní rok je tedy omezujícím 
činitelem čas.

Vzhledem k termínu uzávěrky 
se do tohoto čísla již nedostanou 
informace ze čtvrtečního setkání 
vedení společnosti se zaměstnan-
ci, stejně tak i přehled nejlepších 
pracovníků za druhé pololetí roku

2014. Tedy už víme, čím bude za-
hajovat první číslo Horizontu v roč-
níku 2015.

V roce 2014 navždy opustilo 
široký kolektiv bývalých zaměst-
nanců společnosti několik zná-
mých či dlouholetých spolupracov-
níků, mezi nimi i do konce loňs-
kého roku generální ředitel pan 
Miroslav Bičiště. Ten zemřel náhle 
19. října. Opustili nás rovněž páno-
vé Miroslav Rydval a Jaroslav Lu-
štinec, k nimž se v tomto čísle vra-
címe krátkou vzpomínkou, právě 
aktuální je informace o úmrtí pana 
Vlastimila Neuvirta. V retrospek-
tivní části prvního čísla Horizontu 
nového ročníku se ke všem těmto 
ztrátám ještě vrátíme.

Jak tedy vidíte, následující čí-
slo bude kromě čerstvých informa-
cí obsahovat retrospektivní část, 
kde shrneme či podrobněji popíše-
me události roku 2014.

Pro společensky založené a 
tradic dbalé spolupracovníky a

přátele firmy: firemní ples proběh-
ne v pátek 6. února 2015 tradičně
v sále Lidové zahrady, k tanci a 
poslechu zahraje kapela BRAND 
NEW BAND, jednáme opět o 
účasti DJ Roury. Již teď je možné 
si rezervovat lístky, a to buď tele-
fonicky nebo osobně v pracovní 
době na recepci u paní Frieseové 
či telefonicky na lince 210 nebo 
mailem (info@tosvarnsdorf.cz). 
Vstupenky se začnou prodávat
v průběhu ledna.

Mezi investice roku 2015 patří 
také ta pro většinu z vás tajuplná. 
Dokonce se stane největší inve-
stiční akcí. Pokud všechno dopad-
ne podle předpokladů, bude zahá-
jena výstavba firemní mateřské 
školy. Bude stát v blízkosti ZŠ 
Edisonova na ulici Západní. Po-
drobnosti určitě přineseme v ně-
kterém z příštích čísel, jen co se 
dozvíme více.

Zatím jsme neuvedli informa-
ce o životním pojištění. V posled-
ních týdnech a měsících po firmě 
kolovaly mnohdy protichůdné 
informace. To mělo za následek, 
že neúplně informovaní spolupra-
covníci nemohli správně a včas 
reagovat na připravované změny. 
Tato problematika si zaslouží 
podrobnější výklad, proč k tomu 
všemu dochází a jak se bude otáz-
ka firmou podporovaného životní-
ho pojištění u České pojišťovny dál 
vyvíjet. Dodnes neznáme všechno 
pro to, abychom mohli plně a hlav-
ně přesně informovat, proto se za-
tím zmiňujeme jen takto útržkovitě. 
Více budeme vědět v prvních tý-
dnech roku 2015 a vše se vyjasní, 
jak jsme se dozvěděli, do května 
2015. V tom měsíci končí u většiny 
smluv „doba hájení“, je pak možné 
smlouvy ukončovat a vedení spo-



ny EU nás nebolí tak jako právě 
zuřící inflace v Ruské federaci. 
Všechno, co se do Ruska dováží,
v přepočtu na rubly je den ze dne 
dražší a dražší. De facto musíme 
počkat, až Rusko inflaci zkrotí a 
zákazníci budou moci zase poři-
zovat investice. Dnes v Rusku 
stroje nakupují jen ti, kteří mohou 
obchodovat přímo v eurech.

Ještě zmíníme pomalu již tra-
diční úspěch firmy. V každoročně
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dokončena montáž a začalo mě-
ření a předávání jednotlivých geo-
metrických pozic. Konečné předá-
ní stroje je plánováno na konec 
měsíce dubna 2015. Za zmínku 
stojí, že z pohledu logistických a 
materiálových toků se nám poda-
řilo zachovat vedle stroje koleje 
vlečky, které umožňují manipulaci 
s dílci 40t a před samotným stro-
jem bylo vytvořeno místo pro 
odložení obrobených dílců. Inve-
stice stroje byla pořízena v rámci 
podpory Operačního programu 
podnikání a inovace.

 Pořízením nového stroje 
WALDRICH PowerTec 4000 AG-
M3 získává naše společnost další 
výrobní kapacitu, která význam-
nou měrou napomůže ke zrychlení 
a zkvalitnění naší výroby v oblasti 
těžkých dílců.

odbor SMI

lým technickým unikátem. Výkop 
pro základ byl proveden do 
hloubky 6300 mm a byl jištěn třia-
osmdesáti vrty. V průběhu reali-
zace základu byly pečlivě moni-
torovány polohy nosných betono-
vých sloupů haly a jejich nepatrné 
pohyby. Stavba základu svým způ-
sobem připomínala stavbu stanice 
pražského metra. Vedoucí projek-
tu za společnost WALDRICH 
COBURG p. Matthias Hoschek 
nám tehdy při technickém jednání 
v Coburgu řekl: “Proč si nepořídíte 
větší stroj?“ Při návštěvě ve Varns-
dorfu, kdy shlédl stavbu základu, 
jsem se ho zeptal: „Myslíte že jsme 
si měli pořídit větší stroj?“ On se 
pousmál a odpověděl: „Tak to by 
asi opravdu nešlo.“

V červnu 2014, bezprostředně 
po dokončení základu, započala 
pracovníky společnosti WALD-
RICH COBURG GmbH montáž 
nového stroje. V současné době je 

roku 2012 bylo přistoupeno k dal-
ším technickým jednáním v Co-
burgu. Z jednání vyplynulo, že na-
še doposud „velká“ hala těžkých 
mechanik zase není tak „velká“ pro 
stroje z Coburgu. Stáli jsme před 
rozhodnutím, zda pořídit stolové 
nebo gantry provedení. Stolové 
provedení znamená, že portál 
stroje je nehybný a pod ním je po-
hyblivý stůl, na kterém jsou upnuty 
obrobky. U gantry provedení jezdí 
portál a stůl je nehybný. Nakonec 
bylo zvoleno gantry provedení, 
protože umožnilo maximalizovat 
technologické parametry stroje 
vůči zastavěnému prostoru.

Na novém stroji tedy můžeme 
obrábět dílec maximálních roz-
měrů 10000 x 4000 x 3000 mm. 
Vzhledem ke značné velikosti 
stroje musela být prodloužena ha-
la těžkých mechanik, která byla
napojena na stávající žíhárnu. Sa-
motné řešení základu stroje je ma-

Vážení čtenáři,
rádi bychom Vás seznámili

s historií vzniku a následné reali-
zace historicky největší strojní in-
vestice v naší společnosti, nového 
stroje WALDRICH PowerTec 4000 
AG-M3 od společnosti WALD-
RICH COBURG. Původní myšlen-
ka zakoupení dalšího nového 
stroje je datována do roku 1999, 
tedy roku dokončení instalace sta-
rého stroje WALDRICH. V dalších 
následujících patnácti letech byly 
hledány optimální varianty a v roce 
2008 byla připravena k podpisu 
smlouvy varianta nového stroje
s kruhovým zásobníkem nástrojů 
a robotickým podavačem, avšak
s menšími technologickými para-
metry než u stávajícího nového 
stroje. Rázným příchodem ekono-
mické krize bylo od zmíněného 
záměru upuštěno.

Však myšlenka pořízení nové-
ho stroje přetrvala a v průběhu

Letos tomu bude neuvěřitel-
ných dvacet let, co se schází bý-
valé vedení konečných montáží na 
setkání plném vzpomínek. Pro-
tože někteří bývalí mistři už nikdy 
nepřijdou (loni odešel navždy Jirka 
Hájek, mistr lakovny), rozhodli 
jsme naše setkávání rozšířit i o 
letní srazy, které jsme nazvali Let-
ními semináři. Letos se konal už 
druhý.

Všichni už jsme pánové na 
penzi, ale máme mezi sebou ben-
jamínka Milana Junka, který nám 
podá vždy zasvěcené informace o

Setkání mistrů

životě naší firmy.
Dalším programem jsou ho-

vory o nemocech a soukromých 
událostech. K tomu dáme nějaké 
pivko a jídlo. Nádherná setkání, 
která jsou neuvěřitelně příjemná.

Na fotu Robert Cvik, Štěpán 
Hanich, Láďa Málek, Milan Hin-
drák, Jarda Tomášek, Milan Ju-
nek.

J. Tomášek

pořádaném žebříčku akce Expor-
tér roku, jsme se v roce 2014 umí-
stili ve třech kategoriích na zají-
mavých místech. V kategorii 
Nárůst exportu 1993-2013 na
9. místě ze všech zúčastněných 
společností České republiky, v ka-
tegorii Objem exportu 1993-2013 
na 30. místě a v kategorii Objem 
exportu 2013 na 48. místě.

toto je poslední
psaný příspěvek LP 2014

a od příštího roku
se na vás těší LP 2015
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PředstavujemeNová investice Jídelny JOTTO
Dobrý den,

rádi bychom Vám představili 
nové výrobní prostory společnosti 
Jídelny JOTTO s.r.o., která zaji-
šťuje závodní stravování pro Vaši 
společnost. V roce 2014 došlo
k rasantním investicím do techno-
logického vybavení, školení za-
městnanců, tak aby vstupní ma-
teriály, jejich nutriční hodnota, 
nebyly zpracováním poškozeny.

Tímto krokem bylo zajištěno mi-
nimální používání instantních 
dochucovadel a polotovarů. Tento 
nový technologický provoz prošel 
všemi kontrolními orgány (Hygie-
nická stanice, BOZP, Požární 
ochrana). Taktéž byla zdokonale-
na logistika dopravy produktu ke 
klientům.

Otto Černohorský                                                                            
majitel společnosti

Tým Jídelny JOTTO s.r.o.

Jídelna JORDANKA

Hlavní technologické zázemí kuchyně

Logistika nakládky



Horizont 258  -  strana 6

Investice Investice v roce 2014
Celý letošní rok se téměř po 

celém areálu společnosti nesl ve 
znamení bourání, budování, in-
stalací a dalších investičních čin-
ností. Při podrobnějším pohledu 
na jednotlivé akce se dozvíme 
více.

V roce 2014 se rozvoj výrobní 
základny soustředil na ukončení II. 
etapy projektu „4.1 IN04/615 Ino-
vace technologických procesů za 
účelem výroby inovovaných 
obráběcích strojů z produkce spo-
lečnosti TOS VARNSDORF a.s.“ a 
realizaci projektu „IN04/1085  
Stroje pro produktivní obrábění 
velkých, tvarově složitých součástí 
se zvýšenou přesností a inovace 
jejich výroby.“

Druhá etapa projektu „Inovace 
technologických procesů …“ měla 
konkrétní podobu ve formě poří-
zení a instalace stroje na vrtání 
hlubokých otvorů v celkové hod-
notě 15.068,- tis. Kč a nákupu 
speciálního nástroje pro obrábění 
vnitřních otvorů smykadla hydro-
statického stroje za nabídkovou 
cenu 5.003,- tis. Kč. Celkové ná-
klady na realizaci druhé etapy tak 
dosáhly 23.064,- tis. Kč. Projekt 
byl ukončen v polovině roku, kdy 
byla podána i žádost o platbu za 
realizaci II. etapy. Požadovaná do-
tace byla na účet firmy připsána na 
konci července. Celkové náklady 
na realizaci tohoto projektu do-
sáhly hodnoty 54.789,- tis. Kč, při-
čemž celková obdržená dotace 
představovala částku 19.940,- tis. 
Kč. 

Projekt „Stroje pro produktivní 
obrábění velkých, ….“ je v sou-
časné době stále rozpracován. 
Obsahem tohoto projektu je nákup 
a instalace portálového centra, 
vytvoření základu pod portálové 
centrum a pořízení mostového je-
řábu s nosností 40 tun pro mani-
pulaci s dílci u portálového centra. 
Celkové rozpočtové náklady pro-
jektu představují částku 158.950,- 
tis. Kč, očekávaný podíl dotace či-
ní 63.600,- tis. Kč.

Dodavatelem portálového 
centra se ve výběrovém řízení or-
ganizovaném v roce 2013 stala

firma Werkzeugmaschinenfabrik 
WALDRICH COBURG GmbH se 
strojem  PowerTec 4000 AG-M3. 
Montáž stroje je dokončena, pře-
dání stroje a následně techno-
logie, tj opracování představitelů, 
je naplánováno na závěr měsíce 
března, případně dubna 2015.
V uvedeném termínu bude také 
ukončen tento projekt OPPI. Mos-
tový jeřáb s nosností 40 tun dodala 
firma Demag Cranes & Compo-
nents, spol. s r.o., základový blok 
postavila stavební firma SaM sil-
nice a mosty a.s., Česká Lípa.

Mezi další investiční akce, kte-
ré se uskutečnily v roce 2014, patří 
pořízení dvou mostových jeřábů
s nosností 10t do haly montáže 
vřeteníků, stavební úpravy v hale 
montáže vřeteníků (tak se nyní na-
zývá hala bývalé řezárny, později 
pronajatá firmě InterTOS), poří-
zení laserinterferometru, obnova 
vozového parku firmy a také sem 
patří pořízení hardwaru a softwaru 
podle požadavků odborů Infor-
matiky a Konstrukce (aktivní prvky, 
dva servery, rozšíření účetního 
systému ABRA a Teamcenter – 
Pilot).  

Výdaje na investice v roce 
2014 dosáhly celkové výše 
163.519,-tis. Kč. V tomto finan-
čním objemu jsou obsaženy zá-
lohy na nové portálové centrum ve 
výši 108.425,- Kč. Je však možné, 
že tato čísla budou při roční zá-
věrce ještě upřesněna, přece 
jenom tuto informaci přinášíme 
ještě před ukončením roku.

A co nás čeká v roce 2015? 
Rozvoj výrobní základny (RVZ) se 
soustředí především na zprovoz-
nění nového portálového centra 
Waldrich, z dalších akcí plánu RVZ 
pro rok 2015 můžeme jmenovat 
provětrávání haly Lehkých mecha-
nik, zateplení střechy montáží 
(včetně výměny světlíků), posílení 
výrobních kapacit těžkých mecha-
nik a výběr a přípravu realizace 
nového frézovacího centra pro 
středisko lehkých mechanik.

S využitím podkladů
z odboru ISM

zpracoval LP 2014

Na fotografiích: vpravo nahoře shora - první výkop 
základu, dokončený přístavek k hale těžké mechaniky, 
výkop základové jámy, montáž obráběcího centra. Dole 
- probíhá montáž (položení loží, příprava montáže stoja-
nů a příčníku).
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VzpomínkaČas nelze zastavit
právě pan Luštinec, který mi po-
skytl praktické poučení pro vedení 
kolektivu.

I nyní po letech Vám, chlapi, 
děkuji a Vaše silné osobnosti mi 
navždy zůstanou v mých vzpomín-
kách.

Jarda Tomášek

Přesto bych rád vzpomenul na 
oba pány, kteří odešli do Tosác-
kého nebe.

Jako by to bylo včera, když mi 
pan Rydval dával cenné rady do 
života zahraničního montéra v ro-
ce 1972. Pak po několika letech,
když jsem končil na OTS a stal se 
na třináct let mistrem v elektrodílně 
na konečných montážích, byl to

Dufek, Formánek a další a další. 
Bohužel, už je málo z těch, kteří 
čtou tyto řádky, kdo si je pamatuje, 
ale patří neodmyslitelně do dějin 
firmy.

Brzy i já zapadnu do zapo-
mnění dějin a když někdo vysloví 
mé jméno, nikomu to nic neřekne.
Počátek je v tom, když odejdete do 
penze.

Když jsem se dozvěděl, že 
zemřeli pánové Jaroslav Luštinec 
st. a Miroslav Rydval, v tu chvíli se 
mi rozběhl kolotoč vzpomínek na 
starou gardu tosáků.

Všichni byli kamarádi mého 
táty a všichni pro firmu TOS po-
ctivě pracovali celý život. Těžko 
jmenovat všechna ta esa – Síbr,
Šturma, Dvořák, Němec, Kugler,

Z výstav a veletrhů

Zleva a dolů: METAV Düssel-
dorf, MAKTEK Istanbul, MSV 
Brno, Metalloobrabotka Mos-
kva, MSV Brno, TOOLEX Sosno-
wiec.
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Klub seniorů Senioři 2014

Na poslední schůzce výboru 
jsme rozhodli, že musíme dát vě-
dět o naší činnosti v loňském roce, 
což touto formou činíme.

Klub seniorů již přes 40 let stá-
le udržuje svoji činnost tak, aby i 
ostatní pracovníci společnosti, 
složky a okolí věděli, že existu-
jeme. Naše činnost je celkem 
skromná, pravidelně se však schá-
zíme jedenkrát týdně v restauraci 
Beseda, a to každé úterý. S účastí 
můžeme být spokojeni, protože 
tuto restauraci pravidelně celou 
zaplníme po dobu dvou hodin. Při 
této schůzce řeší výbor KS všech-
ny došlé náměty k činnosti, zajímá 
se rovněž o ekonomiku Klubu. 
Ostatní přítomní si sdělují zážitky, 
kterých jistě není málo, často si 
vzpomínáme i na práci v bývalém 
TOS Varnsdorf. Je nás okolo 120

členů, nutno poznamenat, že nás 
řada členů v důsledku úmrtí anebo 
ze zdravotních důvodů opouští.

Těžištěm naší činnosti jsou 
zájezdy po Česku. Snažíme se 
uskutečnit každý měsíc nějaký 
zájezd, aby naši členové věděli, 
jak je v naší republice krásně. 
Takto jsme v tomto roce navštívili 
dvakrát Zahradu Čech v Litomě-
řicích s konstatováním, že tato 
výstava stále víc a víc upadá, při-
čemž vstupné se stále zvyšuje. 
Dále jsme byli ve Staré Boleslavi a 
v Přerově nad Labem, kde je krá-
sný skanzen. Dlouho jsme váhali a 
nakonec uskutečnili zájezd na 
památku UNESCO ve Žďáru nad 
Sázavou – Zelená Hora. Také 
jsme byli na krásném zámku
v Opočně, v dalším zájezdu jsme 
shlédli výrobu vánočních ozdob a

dalších atrakcí v Poniklé u Semil. 
Se zájezdy, které jsme uskutečnili, 
byli členové Klubu velmi spokoje-
ni.

V říjnu jsme uskutečnili pravi-
delnou schůzku v Lidové zahradě, 
kde nás návštěvou poctili statutár-
ní ředitel p. Ing. Rýdl ml., Ing. Mül-
ler z ReTOSu a p. Junek za odbo-
rovou organizaci. S velkým záj-
mem jsme od nich vyslechli infor-
maci o stavu podniků a jsme velmi 
rádi, že tyto informace byly pří-
znivé. I vyhlídky do budoucna vy-
hlížejí optimisticky.

Činnost Klubu seniorů by ne-
mohla existovat, pokud by nám 
ekonomicky nepomohly jak TOS 
VARNSDORF a.s., tak ReTOS 
Varnsdorf s.r.o. a v neposlední 
řadě i odborové organizace těchto 
podniků. Jsme za to vděčni a touto

cestou výše uvedeným sdělujeme, 
že si všeho velice vážíme a za 
poskytnutou pomoc děkujeme.

Závěrem článku dovolte, 
abych vyzval pracovníky, kteří od-
cházejí do důchodu, aby vstoupili 
do našeho Klubu a v tomto kolek-
tivu zavzpomínali na dřívější doby, 
které nebyly nijak lehké, ale které 
znamenaly existenci podniku, 
později společnosti v nepřetržitém 
toku let, kterých již bylo přes 100.

Přejeme jak vedení podniků, 
odborovým organizacím, také ce-
lému strojírenskému pracovnímu 
kolektivu hlavně hodně zdraví a 
mnoho pracovních a osobních 
úspěchů v roce 2015.

Jiří Dolejš
předseda Klubu seniorů

Redakce Horizontu se připojuje s přáním
k vedení firmy a tedy přeje všem svým 
čtenářům do nového roku co nejpevnější 
zdraví, plno porozumění a lásky
v soukromém životě, také úspěchy a 
pěkné chvíle v pracovním životě.

Ve čvrtek 11. prosince 2014 
nás navštívila firma Pfannenberg 
se svým pojízdným 
showroomem.

Představila novinky současné 
i plánované pro rok 2015 v oblasti 
klimatizačních systémů, chladičů, 
signalizační techniky a osvětlení. 
Jen pro zajímavost osvětlení 
jmenované firmy používá k 
nasvícení slavná Eiffelova věž.

MM

Aktualita

Nové 
výroční 

logo pro 
příští rok.


