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Ohlédnutí za Dnem
otevřených dveří
Zákaznický den TOSday 2016 se blíží
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Ohlédnutí za 19. dnem otevřených dveří

Jedním z exponátů byl také
stroj WRD 150 Q v novém designu

Ve druhé polovině dubna byla
dokončována v těžké montážní hale
montáž stroje WRD 170 Q pro ruského zákazníka. K tomuto stroji byl
dle požadavku zákazníka dodán
zakázkový stůl FIBROMAX 4500 x
4500 mm s nosností až 84 tun.
Po instalaci a přeměření geometrie bylo zjištěno, že dodaný stůl
má nevyhovují hodnotu rovinnosti
upínací plochy. Po dohodě výroby
s obchodním úsekem jsme se rozhodli, že vrchní plocha stolu bude
zaškrabána do požadovaných hodnot a následně zavzorkována. Tuto
technicky a fyzicky náročnou práci
zajistili během třech týdnů pánové
Martin Vnenk a Aleš Vohanka.
Za velmi dobře odvedenou práci ve stanoveném termínu jim děkujeme.
Petr Flugr

I dnes se musí škrabat

Bude to daleké ohlédnutí, přiměřeně tomu stručné. Letos se Den
otevřených dveří konal 25. března
za ne příliš povedeného počasí, ale
naštěstí nesněžilo jako v roce 2008.
Oproti předchozím ročníkům
jsme se spolu s návštěvníky museli
připravit na dvě novinky. Poprvé
byl Velký pátek současně i státním
svátkem a poprvé nebylo občerstvení zdarma. Obě tyto novinky
mohly zapůsobit proti sobě, navíc
nezanedbatelnou roli hrálo počasí a
také to, že letos byly jedinou dětskou atrakcí balónky. Přesto příležitosti prohlédnout si novinky a
možnosti sejít se s bývalými kolegy
či prohlédnout si současné pracovní prostředí ve ﬁrmě využilo odhadem 1 600 návštěvníků. Mohli jsme
než jen odhadovat, protože zrušením lístkového systému jsme ztratili nástroj pro přesné počítání.
Věříme, že také letošní ročník
nabídl návštěvníkům pěkné zážitky
a rozšířil jejich povědomí o tom, jak
to nyní vypadá ve ﬁrmě a jak se zde
pracuje a žije jejím zaměstnancům.
LP 2016
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Nedej zahynouti nám, ni budoucím
Část nápisu na soklu Svatého
Václava jsem si vypůjčil pro název
reportu o letošním DOD TOS a.s. –
pro pohled ze strany kapely Malvas.
Když jsem se po ukončení akce
ptal Ládi Plaňanského, jak to vypadá s touto oblíbenou akcí veřejnosti
na příští rok, pravil, že dokud nezahyne Malvas nebo TOS, tak zde na
ﬁremním svátku budeme hrát. Tak
už to máme zaneseno v plánu činnosti.
Z našeho pohledu před námi
deﬁlovalo množství lidí, odhadem
jako loni. Trochu se změnila skladba návštěvníků. Vzhledem k velikonočnímu volnu zde bylo zvýšené
množství školních dětí různých
věkových kategorií.
Mě osobně potěšilo vidět známé tváře současných, ale hlavně
bývalých tosáků. Velice příjemné
pro mne bylo setkání s panem
Oldřichem Liškou. Neviděl jsem ho
velmi dlouho. Tento, nyní již starší
děda s hůlkou, patřil k elitě první
řady zahraničních montérů TOS.
Málo kdo z nynějších tosáků ho už
ale pamatuje. Jsou tací, kteří znali
jeho syna Tomáše, ten pracoval na
konečných montážích WHN 13 a
bohužel zcela nedávno zemřel.
Vrátím se ještě k panu Liškovi
staršímu. Když jsem někdy v roce
1972 nastupoval do oddělení zahraničních montérů, pan Liška mě „vyfasoval“ a pak učil, jak se má montér chovat k zákazníkovi a vůbec
vystupovat při montáži strojů. Naučil mě hodně a budu si to navždy
pamatovat.
Myslím si, že takových „Lišků“
by bylo v TOSu určitě potřeba hodně i nyní.
J.Tomášek „Tomša“ tosák v.v.

Krátce z práce
Opět se hlásíme s informacemi,
které by vás mohly zajímat. Semeleme toho více, některým tématům
se budeme věnovat v dalších číslech
Horizontu podrobněji. Čekejte nyní častější vydávání.
Je červen, Zákaznický den
TOSday se blíží. Průběh bude podobný předchozím ročníkům, včetně omezení pro čtvrtek 16. 6.
2016. Více najdete na straně 4.
V posledním květnovém týdnu
proběhl tradiční veletrh Metalloobrabotka v Moskvě. Nemohli
jsme na něm chybět. Jak jsme již
několikrát uváděli, tak Rusko do
sankcí tvořilo až třetinu našeho exportu. A v současné době je největším problémem fakt, že ruské soukromé ﬁrmy nemají dostatek peněz
na investice a pokud je mají, tak
oslabený rubl zdražuje všechny dovozy. A do státních podniků se velmi těžko proniká, protože mají na-

staveny pravidla, podle kterých se
zahraniční dodavatelé k zakázkám
nedostanou. Nicméně – na veletrhu proběhla jednání, která naznačují nejen pro blízkou budoucnost,
ale především s výhledem na následující roky naději, že by se situace
mohla změnit pro naši ﬁrmu k lepšímu. Nechme si tedy prostor pro
otázky na obchodní úsek, zda můžeme publikovat již něco konkrétního.
Několik posledních červnů bylo také ve znamení sportu. Letos se
naše ﬁrma Sportovních her ﬁrem severu nezúčastní. Ten loňský totiž neproběhl podle našich
představ. Nejde ani tak o to, že jsme
skončili druzí, ale o to, jak byly tyto
hry organizovány a jak probíhaly a
byly hodnoceny jednotlivé disciplíny. Takže letos nebyl ze strany
zaměstnanců tak velký zájem. A nejsme jediní, kdo se nezúčastní.

Ještě jedna odborová informace. V sobotu 5. listopadu 2016 pořádá VZO pro zaměstnance a rodinné
příslušníky zájezd na narozeninový koncert Lucie Bílé do O2
arény v Praze. Zájezd je sice již plně
obsazený, ale pokud se chcete přihlásit jako náhradníci (vždy se stane, že lidé se odhlašují), učiňte tak
osobně, telefonicky (733 169 952)
nebo elektronicky na e-mailové
adresy odbory@tosvarnsdorf.cz
nebo Kancelář odborů.
Vy, které zajímá současná situace ﬁrmy, a chcete se dozvědět
aktuální informace přímo od pramene, zatrhněte si v kalendáři
čtvrtek 23. 6. 2016 čas 14:00,
kdy ve všech třech sálech A, B, a C
Školicího střediska proběhne tradiční Setkání vedení společnosti se zaměstnanci.
Ve dnech 13. a 14. června 2016
bude dotazníkovou formou probíhat opakovaný průzkum spokojenosti zaměstnanců TOS
VARNSDORF a.s. Průzkum bu-

de probíhat na dvou místech: v jednací místnosti výrobního úseku a
v přednáškových sálech B a C (Školicí středisko). V letošním průzkumu jsou některé původní otázky
z předchozího průzkumu znovu
otevřeny, jsou zde i nové otázky.
Zaměstnavatele zajímá názor, případně doporučení zaměstnanců,
proto také generální ředitel jménem celého vedení ﬁrmy všechny
zaměstnance žádá, aby se průzkumu zúčastnili.
Na konci dubna 2016 byly vyhlášeny výsledky soutěže Nejlepší
spolupráce roku. Naše společnost společně s VÚTS a.s. Liberec
získala třetí místo za projekt Frézovací hlava pro náročné průmyslové
obrábění v hodnotě desítek milionů
korun (je to HUF 50).
Nezapomínejme na SPŠ TOS
VARNSDORF. Dne 1. září 2016
budou slavnostně otevřeny dvě třídy prvního ročníku, třída učňovských oborů a třída maturitní.
LP 2016

Sport
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Teprve nedávno skončilo mistrovství světa v hokeji. My se vrátíme o další dva měsíce zpět, k jednomu zajímavému zápasu.

Horizontky proti vrtákům

Těmito slovy by se dala rychle a
výstižně popsat akce, která proběhla 26. února 2016 na zimním stadionu ve Varnsdorfu. Šlo již o
historicky druhý hokejový zápas
TOS VARNSDORF versus Walter
Tools CZ.
Domácí mužstvo vzalo přípravu na prestižní zápas velmi svědomitě a bylo si několikrát zatrénovat
na ledě, který zajistil náš kolega a
člen týmu Jarda Lehroch, zvaný
Káně. Bohužel Jardu z prestižního
zápasu vyřadila jedna dobře mířená rána na kotník v předchozím
zápase. Ale týmu nemohl chybět,
proto plnil své úkoly na střídačce
jako trenér. Varnsdorfský tým před
zápasem řešil problémy na postu
brankáře, proto si na soupeře připravil jeden velkolepý návrat do
brankoviště. Asi po třiceti letech
chytal jednu třetinu náš kamarád
Roman Qaisar. Zbylé dvě třetiny již
odchytal brankář A týmu Vojta
Sláma.
Dříve než se podíváme na průběh zápasu, chtěl bych touto cestou
poděkovat panu předsedovi představenstva ing Janu Rýdlovi za
vhození čestné zahajovací bule.
Soupeř přijel také skvěle při-

praven a bylo to na něm od první
minuty utkání znát. Zápas se odehrával v solidním tempu a velkém
nasazení. Dokonce v takovém nasazení, že tým Walter hrál v jednu
chvíli v šesti, a to se jak známo nesmí. Proto následoval dvouminutový trest, který se nám podařilo
využít. Šli jsme do vedení 1 : 0.
Bohužel jsme vedení neudrželi
dlouho a záhy bylo srovnáno. Tento
scénář se s malými rozdíly opakoval až do stavu 4 : 4. A to i přesto, že
jsme do soupeře, jak se tak říká,
bušili. Šancí jsme měli poměrně
dost, nepodařilo se nám však vstřelit branku. Bohužel přišel trest a
v poslední minutě jsme dostali po
chybách dva góly. Proto také zápas
skončil prohrou Horizontek 4 : 6.
Potvrdilo se tak pravidlo „Nedáš,
dostaneš“, které se následně několikrát důkladně probralo na hodnocení celého zápasu v taverně Nikos.
Na závěr bych rád všem účastníkům poděkoval za účast a aktivní
přístup k reprezentaci naší ﬁrmy.
Také s realizačním týmem slibujeme, že v založené tradici budeme
pokračovat. A již se těšíme na
následující rok, jak znovu změříme
síly.
Kameňák

TOSday 2016 se blíží
Ve středu 15. června 2016 proběhne celosvětová konference s obchodními zástupci TOSmeet, ve
čtvrtek 16. června 2016 Zákaznický
den TOSday. Oba dny budou probíhat podobným stylem jako v roce
2015, více o tom napíšeme ještě

tento týden v pátek.
Omezení pro zaměstnance – ve
čtvrtek 16. 6. 2016 se bude vydávat jen jediné objednané jídlo,
jako obvykle jídelně do 8:00. Poté
bude jídelna celý den uzavřena.
LP 2016
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