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Střední škola zahájila činnost
Ve čtvrtek 1. září 2016 se začát-

kem nového školního roku zahájila 
prvním vyučovacím dnem svoji 
činnost Střední průmyslová škola 
TOS VARNSDORF. Slavnostního 
otevření se kromě 42 čerstvě na-
stoupivších studentů a části učitel-
ského sboru zúčastnili také členové 
vedení TOSu, zástupci spolupra-
cujících firem a delegace doprová-
zející místopředsedu vlády ČR a 
ministra financí Andreje Babiše.

Den začal celkem běžně, noví 
studenti (někteří z nich v doprovo-
du rodičů) se nejprve shromáždili 
ve foyeru za recepcí, kde je přivítal 
ředitel nové školy Ing. František 
Hricz. Pak se přesunuli do učeben, 
kde byli rozděleni podle toho, zda 
jsou to studenti maturitních nebo 
učňovských oborů. Zde byli sezná-
meni s chodem školy a plánem pro 
nastávající školní rok.

Mezitím jsme ve firmě očeká-
vali příjezd delegace ministra Ba-
biše. Ten svoji pracovní návštěvu 
Šluknovského výběžku zahájil krát-
ce po sedmé hodině ranní příjez-
dem do Jiřetína pod Jedlovou, kde 
se setkal se starostou města Varns-
dorf Stanislavem Horáčkem, mí-
stostarostou Josefem Hambálkem, 
lídrem hnutí ANO pro krajské vol-
by Petrem Urbánkem a personálem 
Domova sv. Máří Magdaleny, kde 
započala jeho návštěva. Pan Babiš 
musel vstávat jistě kolem páté 
hodiny ranní, aby byl v Jiřetíně 
včas. Jak jsme byli později ubez-
pečeni, vstává tak každý den. Poté 
se delegace přesunula do základní 
školy Seifertova ve Varnsdorfu (Vý-
chodní ulice – jinak též známá jako 
III. Národní), kde proběhlo zahá-
jení školního roku.

Odtamtud se pak delegace pře-

místila do TOSu. Nejprve se krátce 
diskutovalo v expozici historických 
strojů, pak všichni (včetně noviná-
řů) přešli k dílnám praktického 
vyučování v hale lehké mechaniky. 
Zde předseda správní rady Ing. Jan 
Rýdl st., generální ředitel Ing. Jan 
Rýdl ml. a ministr financí Ing. An-
drej Babiš společně slavnostně pře-
střihli pásku, čímžto zahájili provoz 
těchto dílen. Následovala improvi-
zovaná beseda s pracovníky lehké 
mechaniky a po ní přesun do uče-
ben Střední průmyslové školy. Zde 
se ministr Babiš a členové vedení 
firmy zastavili v obou učebnách, po 
krátkých proslovech diskutovali se 
studenty.

V plánu byly ještě dvě diskuse a 
obě proběhly. Zatímco se studenti
s rodiči podívali na dílny praktické-
ho vyučování, ministerská delegace 
se zastavila v těžké montážní hale,

pak přešla zpět do expozice histo-
rických strojů, kde proběhlo další 
setkání se zaměstnanci firmy.

Ministr Babiš poté pokračoval 
ve své cestě po Varnsdorfu, kde se 
zhrozil nad stavem hlavního nádra-
ží. A to se ještě vystupňovalo při 
návštěvě paneláku v Kovářské ulici. 
Dojem si pak zlepšil pobytem v pi-
vovaru Kocour, kde proběhl pra-
covní oběd s několika starosty a za-
stupiteli Šluknovského výběžku.

K nově otevřené Střední prů-
myslové škole TOS VARNSDORF, 
první soukromé technicky zamě-
řené střední škole v Ústeckém kraji, 
se v tomto čísle ještě vracíme v cita-
ci rozhovoru, který poskytl předse-
da správní rady. Příště přineseme 
část rozhovoru generálního ředite-
le pro časopis Svět průmyslu.

LP 2016
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Na okraj setkání s Andrejem Babišem
Dvouhodinová návštěva mini-

stra financí v naší firmě byla ukon-
čena setkáním s vedením podniku a 
částí zaměstnanců v prostorách 
Technického muzea TOS VARNS-
DORF. V neformální diskuzi odpo-
věděl na několik dotazů a okomen-
toval současné dění ve Sněmovně. 
Zmínil se i o blížících se volbách do 
krajských zastupitelstev i o roli 
krajů v systému samospráv, které 
označil za zbytečné (podobně jako 
Senát), za místo, kde bují korupce a 
rozhodují „vlivné známosti“. Na 
druhou stranu ale uvedl, že právě 
kraje dostávají velké peníze ze stát-
ního rozpočtu na podporu rozvoje 
jejich měst a obcí. V této souvislosti 
se nabízí otázka: Proč Varnsdorf a 
Šluknovský výběžek, který patří
k zanedbaným a stále zanedbáva-
ným oblastem Ústeckého kraje, 
přes všechnu snahu není schopen 
získat krajskou podporu na jedinou 
investiční akci? Jakým klíčem se 
rozdělují tyto peníze?

Pro představu, jaký objem pe-
něz se na kraji rozděluje, se stačí 
zajet podívat do Bíliny, města kde 
starostuje hejtman Ústeckého kra-
je, do Chomutova na jeho sporto-
viště nebo na nový fotbalový sta-
dión za stovky milionů korun do 
Ústí. To vše se postavilo z krajských 
peněz.

Co udělat, aby se i náš region 
těšil přízni krajských politiků?
V demokratické společnosti to sice 
nezní nejlépe, ale funguje to: „mít

na kraji své lidi“. A jak toho dosá-
hnout? Odpověď zní „jít k volbám a 
dát hlas lidem z regionu, kteří mají 
osobnostní předpoklady prosadit 
naše oprávněné požadavky a za-
jistit krajské zdroje k řešení inves-
tičních potřeb města“.

Je pravdou, že v minulosti jsme 
měli v krajském zastupitelstvu řadu 
místních lidí, dokonce i na funkci 
náměstka hejtmana pro školství. 
Bohužel pro město (kromě školní-
ho hotelu u kostela bez věže) to ne-
mělo větší efekt. Nyní máme další 
šanci věci pomoci. Na kandidátce 
ANO kandidují do krajského zastu-
pitelstva starosta města pan Horá-
ček a místostarosta pan Hambálek. 
Z titulu své funkce jsou nejvyššími 
zástupci varnsdorfských obyvatel a 
takto by měli být vnímáni i v kraj-
ské vládě. V podstatě jsou placeni 
za zlepšování životních podmínek 
ve městě. Proto jim dejme tento 
mandát. Na kandidátce jsou sice na 
místech, která automaticky nezaji-
šťují zvolení, ale jejich šanci mů-
žeme zvýšit zakřížkováním. Tady 
nejde o politiku, tady jde o možnost 
pomoci rozvoji města i regionu. 
Oblasti, do které politici občas za-
vítali, ale nikdy nic neudělali. Je to 
ale naše město, náš region, tak se o 
něj postarejme sami. Pojďme ke 
krajským volbám a dejme hlas na-
šim lidem. A pak sledujme, co pro 
nás udělali a vystavme jim účet při 
příštích komunálních volbách.

Jan Rýdl, st.

Říjnové číslo časopisu 
Prosperita přináší rozhovor
s předsedou správní rady Ing. 
Janem Rýdlem st. Z rozhovo-
ru citujeme tři odpovědi.

 V září začal školní rok a 
studenti se určitě těší na nové 
vědomosti, znalosti i báječnou 
praxi ve vaší firmě. V čem je 
tato škola jiná než průmyslov-
ky, které známe?

 Naše škola chce být výjimečná 
zejména svým přístupem k žákům a 
způsobem praktické  výuky. Žákům 
mají, optimální podmínky pro stu-
dium ale musí prokázat zaujetí pro  
zvolený obor, podle hesla, které je 
mottem školy :“Neumíš  – naučíme 
Tě; nemůžeš –  pomůžeme Ti; ne-
chceš – odejdi! Využíváme osvěd-
čeného duálního systému výuky,  
kdy odborný výcvik a praxe žáků 
probíhá na pracovištích zapoje-
ných firem. Každému  žákovi v prů-

Citujeme z časopisu Prosperita
běhu 1.ročníku nabídneme uzavře-
ní smlouvy, která mu zajišťuje  
finanční podporu (prospěchové sti-
pendium) a jistotu prvního zaměst-
nání u firmy.  Jedinou podmínkou 
je úspěšné dokončení školy. V pří-
padě, že se žák rozhodne  pokračo-
vat ve  studiu na univerzitě, což je 
našim cílem alespoň pro 25% žáků  
maturitních oborů, firma nabídne 
žákovi uzavření nové smlouvy o 
podpoře.

 Kdo se do dnešní doby do 
projektu zapojil?

Do projektu je zapojeno dva-
náct strojírenských firem z regionu 
a hlásí se další. Jsou mezi nimi 
například BENTELER Automo-
tive, KARNED TOOLS Děčín, EU-
ROMETALGROUPE Krásná Lípa, 
Retos Varnsdorf, TOPOS Šluknov, 
KOVOMONT Děčín, WEFA Bohe-
mia Děčín, MIKOV Mikulášovice i 
firma BOMBARDIER z České Lípy.

Ze zástupců těchto firem byla vy-
tvořena tzv. Správní rada školy, 
která vedle zákonem dané Školské 
rady dohlíží a usměrňuje zaměření 
a řízení školy. Má například důle-
žité slovo při zpracování ŠVP a dal-
ších řídících dokumentů. Náš pro-
jekt je otevřen všem firmám, které 
projeví zájem a jsou ochotny se 
podílet na praktické výchově žáků.

 Máte dostatek zájemců o 
studium?

 V přijímacím řízení jsme přijali 
a do školy nastoupilo 42 žáků.  Naše 
současná kapacita je 50 žáků v prv-
ních ročnících. Vezmeme-li v úva-
hu, že ve Varnsdorfu působí ještě 
jedna zavedená „státní“ škola se 
stejnými obory, oproti které jsme 
byli jako zcela nová škola, navíc
s přijímacími zkouškami, v nevýho-
dě, je  výsledek náboru uspokojují-
cí. Máme více žáků jak konkurenční 
škola a splnili jsme  svůj cíl, otevřít

první ročníky u všech čtyřech obo-
rů, tj. učební obory Obráběč kovů –  
operátor CNC strojů a Strojní me-
chanik – montér a dva maturitní 
obory Strojírenství – konstrukce 
strojů, technologie obrábění a Me-
chanik seřizovač – programátor 
CNC  strojů. Věříme, že letošní ná-
bor, který právě zahajujeme, nám 
umožní využít plnou  kapacitu školy 
a poroste i úroveň přijímaných 
žáků.
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Návštěva u Hakkinena

 

Finskou firmu Konepaja Hak-
kinen Oy u nás znají nejen obchod-
níci, ale i velká část lidí z výrobního 
úseku. Není to jenom tím, že jde o 
významného zákazníka, který ve 
svých firmách má přes 15 našich 
strojů, ale zejména proto, že jeho 
požadavky na přesnost a kvalitu 
dodávaných strojů mnohdy zasko-
čily i nejzkušenější pracovníky 
montáže. O to více potěší, když ta-
kovýto zákazník ocenění naši práci. 
A to se právě stalo při zářijové ná-
vštěvě, kterou jsem absolvoval 
spolu s obchodním ředitelem.

Majitel firmy pan Keijo Hakki-
nen přerušil svoji loveckou výpra-
vu, aby se s námi setkal a seznámil 
nás se záměry na další rozšíření vý-
robních kapacit. Velké horizontky
z TOS VARNSDORF tvoří základní 
vybavení jeho dílen, v kterých vy-
rábí přesné dílce pro lodní a ener-

getický průmysl. Na nedostatek za-
kázek si nemůže stěžovat, a tak 
stroje využívá ve dvousměnném 
provozu, bez kapacitní rezervy. 
Proto je pro něho důležitá nejenom 
přesnost, ale také spolehlivost stro-
jů a rychlý servis. A to podle slov 
pana Hakkinena naše dodané stro-
je splňují a velice to oceňuje. Při 
dalších plánovaných nákupech 
máme jistotu, že budeme osloveni 
jako první. Bude záležet jen na nás, 
zda důvěru tohoto zákazníka ne-
zklameme a potvrdíme jeho slova, 
že stroje z TOS VARNSDORF patří 
k nejlepším.

V této souvislosti je třeba podě-
kovat všem spolupracovníkům, 
kteří přispěli k spokojenosti tohoto 
zákazníka a svojí prací šíří dobrou 
pověst naší firmy.

Štěpán Kříž

V naší těžké montážní hale již 
tři měsíce stojí dva dokončené stro-
je PRIMA a zaměstnanci oprávně-
ně kroutí hlavou, proč již nejsou u 
zákazníka. Tím spíše, když vedení 
firmy tak strašně tlačilo na jejich 
výrobu ve zkráceném termínu. Je 
proto nutné tento obchodní případ 
blíže vysvětlit.

Stroje jsou určeny pro indic-
kého zákazníka Rail Vikas Nigam 
Ltd., což je indická vládní společ-
nost zajišťující provoz indické že-
leznice. Po vítězství ve vypsaném 
tendru jsme obdrželi objednávku a 
uzavřeli příslušnou smlouvu v li-
stopadu loňského roku, s požado-
vaným termínem dodání květen 
2016. Naší snahou bylo získat více 
času na výrobu a odzkoušení, a to i 
proto, že stroje jsou vybaveny řídí-
cím systémem Fanuc, který jsme 
aplikovali na tyto stroje poprvé. 
Bohužel zákazník trval na termínu 
jako na zásadní podmínce dodávky. 
Vzhledem k problémům v zakáz-
kové náplni vedení firmy rozhodlo 
tento obchodní případ přijmout a

Stroje PRIMA pro Indii
za mimořádných podmínek reali-
zovat. Byla přijata řada opatření a 
stroje se podařilo dokončit s mini-
málním zpožděním v červnu.

V té době jsme vyzvali zákazní-
ka k přejímce strojů, která je pod-
mínkou pro jejich expedici. Zákaz-
ník přes množství urgencí nepřijel. 
Není to první případ, kdy indický 
zákazník na vše chvátá a ve finále 
má naopak na vše spoustu času. Bo-
hužel, jediné co v tomto případě 
můžeme udělat je čekat, v krajním 
případě zákazníkovi naúčtovat ná-
klady na skladování.

V době, kdy píši tento příspě-
vek, již máme informaci, že se zá-
kazník dostaví k přejímce, a to
30. září 2016. Věřme, že vše bude
v pořádku a stroje v hodnotě 1,2 
mil. eur budeme moci vyexpedovat 
v říjnu 2016. Chtěla bych využít této 
příležitosti a poděkovat všem, kteří 
se na této zakázce podíleli.

Petra Frančová

Firemní stolní kalendář 2017 - tosáci sobě
Připomínáme, že pro rok 2017 

připravujeme páté vydání firem-
ního stolního kalendáře, kde budou 
fotografie od zaměstnanců a přátel 
firmy.

Vyzýváme vás, neváhejte a 
pošlete své fotografie na adresu 
horizont@tosvarnsdorf.cz 
nebo je přineste osobně Ing. Ladi-
slavu Plaňanskému, oskenujeme

je. Pokud budete chtít fotografii 
(klidně jich může být více, aby bylo 
z čeho vybírat) umístit k nějakému 
konkrétnímu datu, opět platí heslo 
„Kdo dřív přijde, ten to tam bude

mít.“ A chcete-li u fotografie mít 
nějaký text, napište ho a přiložte do 
mailu nebo k fotografii.

Příjem fotografií prodlu-
žujeme do 14. října 2016.

LP 2016


