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Obráběcí centrum WHT 110 C

Dlouho očekávaná premiéra 
nového obráběcího centra WHT 
110 C proběhla ve středu 15. března 
2017, kdy jsme svým obchodním 
partnerům tento nový stroj, první 
představitel nové řady, představili 
ve světové premiéře.

Letošní konference s obchod-
ními zástupci TOSmeet se tak časo-
vě oddělila od Zákaznického dne. 
Pozvaných hostů dorazilo více než 
šedesát. Nebyli tu jen obchodní 
zástupci, pozvánku přijali i zástupci 
odborného tisku, konkrétně z MM 
Průmyslového spektra, Technické-
ho týdeníku a Technického magazí-
nu. Ve všech třech médiích již vyšly 
články, zaznamenávající tuto vý-
znamnou událost a současně popi-
sující představovaný stroj. Pro-
gram akce byl trochu odlišný, právě 
s ohledem na záměr ukázat v plné 
síle možnosti WHT 110 C. Zástupci 
byli rozděleni do dvou skupin podle 
jazyků, tyto skupiny se střídavě 
zúčastnily teoretické přednášky o 
strojích řady WHT 110/130 (Q) a 
prohlídky stroje. Stroj při ukázkách 
předváděl všechny základní tech-
nologie. Po poledni pak proběhla 
již klasická konference, tedy infor-
mace o dalších novinkách a vývoji 
ve firmě, diskuse o situaci na trhu a 
předávání informací od zákazníků.

Nyní se podrobněji zaměříme

na předváděný stroj. Obráběcí cen-
trum WHT 110 C je prvním strojem 
z nově koncipované řady obrábě-
cích strojů WHT 110/130 (C). Je to 
horizontální obráběcí stroj vhodný 
pro nejnáročnější operace, které 
vyžadují přesné vrtání, řezání závi-
tů, karuselování nebo frézovaní. 
Stroje řady WHT jsou koncipovány 
v mnoha variantách, od prostých 
vodorovných vyvrtávaček, až po 
obráběcí centra s širokou škálou 
přídavných zařízení. K těmto pří-
davným zařízením patří například 
automatická výměna technologic-
kých palet, nástrojů, zvláštního 
příslušenství, přídavné karuselova-
cích stoly a řada dalších doplňků, 
které vytvářejí dobrý základ pro 
zvládnutí i těch nejnáročnějších 
aplikací v takových odvětvích, jako 
jsou letecký průmysl, energetika, 
zemní práce, těžební průmysl a 
obecné strojírenství. Tyto víceúče-
lové stroje jsou vhodné pro kuso-
vou i sériovou výrobu.

Obráběcí centrum WHT 110 
(C) je krytovaný frézovací a vyvr-
távací stroj s uspořádáním loží do 
tvaru T s příčně přestavitelným 
otočným stolem resp. paletou, ne-
bo karuselovacím stolem a podélně 
přestavitelným stojanem. Stroj je 
koncipován do kompaktního celku, 
v němž je integrováno i třískové ho-
spodářství a oběh chladicí kapali-

ny.

V základním provedení má 
stroj 5 plně řízených os a CNC říze-
né otáčky vřetena s možností jeho 
úhlového polohování. Standardně 
je řízen řídicím systémem HEI-
DENHAIN iTNC 530 HSCI (nebo 
TNC 640) a vybaven AC-digitál-
ními servopohony pro náhon po-
suvů a AC-digitálním pohonem 
vřetena firmy Siemens. V případě 
požadavku zákazníka je možné 
stroj vybavit i jiným řídicím systé-
mem (např. Sinumerik 840 D SL 
atd.). Stroj je nabízen v „levém“ 
provedení, tj. s vřeteníkem po levé 
ruce obsluhy (při pohledu ze stano-
viště obsluhy do místa obrábění).

Základní těžké dílce stroje 
(stoly, palety, podélné a příčné 
lože) jsou odlity z šedé litiny. Pro 
maximální tuhost a minimální 
hmotnost je těleso vřeteníku a 
výložníku vyrobeno z tvárné litiny. 
Stroj je vybaven centrálně vedeným 
vřeteníkem. Toto řešení je opti-
mální z hlediska rovnoměrného 
tepelného a silového zatížení rámu 
stroje. Základem vřeteníku je ma-
sivní deska, která nese výložník, 
hlavní motor a další uzly. U stroje
s výsuvným vřetenem je hlavní ulo-
žení tvořeno sestavou dutého a 
pracovního vřetena.

Vedení všech lineárně přesta-
vitelných skupin stroje v osách X, Y, 
Z je realizováno pomocí předepnu-
tých kompaktních valivých lineár-
ních vedení. Náhony lineárních os 
jsou tvořeny samostatnými servo-
pohony s vloženým řemenovým 
převodem a kuličkovým šroubem
s vysokým stoupáním. Plné kryto-
vání stroje, jako technicky nejkva-
litnější řešení krytí pracoviště, je 
nabízeno jako preferované prove-
dení obráběcího centra. Krytování 
je sestaveno z plechových panelů,
v oblasti pracovního prostoru jsou 
některé panely osazeny okny
z průhledného materiálu. Krytová-
ní je opatřeno širokými posuvnými 
dveřmi přecházejícími i do střešní 
části, takže umožňují bezproblé-
mové nakládání obrobků jeřábem.

Při předvádění této novinky 
byly hostům ukázány schopnosti 
stroje při technologiích frézování, 
vrtání, vyvrtávání (vše z vřetena i
z frézovací hlavy) a karuselování. 
Obráběcí centrum WHT 110 C 
všechny přítomné velmi zaujalo 
(kdyby to neznělo pateticky, tak by 
se dalo říci, že mnohé i nadchlo).  
Obzvlášť pak byly kladně kvitovány 
velmi rychlé časy výměny nástrojů 
a palet a rychloposuvy. Firma uvádí 
na trh velmi produktivní a pro 
zákazníky atraktivní stroj, o čemž



 HORIZONT 271  strana 3/ Novinka ve výrobním programu | Recertifikační audit

Systém řízení kvality podruhé
– Recertifikační audit 

Obráběcí centrum WHT 110 C (dokončení)
svědčí nejen zájem obchodních 
zástupců, ale především několik 
objednávek již v prvních dnech po 
představení tohoto nového obrábě-
cího centra. Vše nasvědčuje tomu, 
že řada obráběcích center WHT 
110/130 (C) se postupně stane více 
než důstojným nástupcem všech 
dosavadních výrobků naší společ-
nosti.

Sluší se poděkovat všem pra-
covníkům firmy i dodavatelů, kteří 
se na tvorbě a předvedení tohoto 
stroje podíleli. První stroj WHT 110 
C bude ještě několik měsíců dola-
ďován, přičemž se v červnu stane 
nejzajímavějším exponátem na 
Zákaznickém dnu TOSday. Poté 
bude demontován a po sestavení na 
výstavišti v Hannoveru představen 
na veletrhu obráběcích strojů EMO 
2017. Po návratu z veletrhu se ko-
nečně dočká svého cíle – stane se 
trvalou součástí výrobní základny 
TOS VARNSDORF.

LP 2017

V minulém článku jsme se 
pokusili čtenářům Horizontu blíže 
představit Systém řízení kvality ve 
firmě TOS VARNSDORF a.s. Na 
toto téma bychom nyní chtěli na-
vázat podrobnějším vysvětlením 
důležitosti jednoho z hlavních ná-
strojů systému řízení kvality – in-
terního a externího auditu.

V  březnu naše firma úspěšně 
prošla externím recertifikačním 
auditem dle ISO 9001:2008, který 
provádí napříč celou organizací au-
ditorská společnost SKQS. Recerti-
fikační audit je prováděn za účelem 
obnovení platnosti certifikátu kva-
lity ISO 9001, o kterém jsme blíže 
referovali v minulém článku. Plat-
nost certifikátu je standardně 3 ro-
ky a v období mezi recertifikacemi 
(dvakrát) je tímtéž certifikačním 
orgánem prováděn tzv. kontrolní, 
jinak řečeno dozorový audit.

Většina z vás tuto událost jistě 
ani nezaznamenala, a proto by-
chom rádi přiblížili, čeho se takový 
audit týká. Abychom se drželi dů-
ležitých faktů, vysvětlíme si, k čemu 
se pojem audit vlastně vztahuje. 
Audity neboli hloubkové prověrky 
se provádějí za účelem ověření 
funkčnosti, účinnosti a efektivity 
určitého procesu. Ve firmě TOS 
VARNSDORF a.s. za realizaci in-
terních prověrek zodpovídá Odbor 
systému řízení kvality. Interní au-

dity probíhají průřezově přes 
všechny útvary firmy dle schvále-
ného programu auditů na celý 
kalendářní rok, který je předem 
schválen vedením společnosti. Po-
sláním interní prověrky je odhalit a 
pomoci odstranit jakýkoliv poten-
ciální problém ztěžující optimální 
fungování procesu, či jakékoliv ne-
shody a odchylky od systému kva-
lity ISO 9001. Nicméně interní au-
dit je nástroj preventivního chara-
kteru, nikoli represivního. Často a 
mnohými je takto IA mylně vnímán 
„Interní audit = hledání chyb“. In-
terní audit je nástroj posuzující a 
hledající shodu systému s požadav-
ky normy. Nyní trochu nadsázky: 
„Rozdíl mezi IA a EA je takový, že 
pokud nejsou při jejich provádění 
zjištěny neshody, je interní auditor 
spokojený, na rozdíl od externího 
auditora, u něhož je tato pozitivní 
skutečnost vnímána jako neschop-
nost sebe sama najít i třeba malou 
neshodu jako důkaz provedení 
opravdu hloubkové kontroly“.

I když většina z vás považuje 
tuto činnost za zbytečnou a mnoh-
dy otravnou, postupem času se 
vždy ukáže, že stanovená nápravná 
a preventivní opatření mají svůj 
smysl. Cílem interního auditu není 
jen posouzení a kontrola již zabě-
hlých postupů a nástrojů, ale pře-
devším:

1.  identifikace a odstranění 
možných rizik - prevence. Cílem in-
terního auditu je tedy přidaná 
hodnota, jinak řečeno: šetřit firmě 
peníze odvracením rizik, jejichž 
následné řešení by citelně zatížilo 
rozpočet;

2.  posouzení vhodnosti nasta-
vených principů a pravidel daného 
procesu z pohledu optimalizace, 
aby tzv. „bylo hodně muziky za má-
lo peněz“.

Recertifikační audit (neboli au-
dit externí, resp. audit 3. stranou) je 
završením ročního snažení Odboru 
SRK náležitě připravit firmu TOS 
VARNSDORF a.s. na náročnou tří-
denní prověrku externími auditory. 
Recertifikační audit zkoumá funk-
čnost všech úrovní řízení firmy od 
vrcholového managementu až po 
výrobní proces, kdy probíhá fyzická 
kontrola ve výrobních prostorách 
firmy, kde pro nestrannost posou-
zení shody auditor často směřuje 
své „nepříjemné“ dotazy kamkoli 
(tematicky), na kohokoli (např. 
soustružníka) a vyžaduje doklado-
vání či předvedení čehokoli (doku-
mentace a záznamy) a to kdekoli 
(odbor či provoz).

Pro rok 2017 se nám opět po-
vedlo tímto auditem úspěšně projít 
a můžeme tak konstatovat, že 
systém řízení kvality ve firmě TOS

je plně funkční. Závěr auditorů zněl 
jednoznačně: „Platnost certifikátu 
bude na návrh prodloužena. Větši-
na kapitol normy a hlavní procesy 
byly shledány bez neshod, byly 
shledány pouze určité potenciály 
pro zlepšení, ke kterým je nutné 
zaujmout systémové stanovisko, 
aby při následujícím auditu tyto 
nemohly být zdrojem neshod“.

Nesmíme však usnout na vavří-
nech, protože v roce 2018 už bude 
recertifikační audit probíhat dle 
nově revidované normy ISO 9001:
2015 (v současnosti platný certifi-
kát má nejzazší validační termín
18. září 2018). Nová revize normy
s sebou nese mnoho změn a nových 
požadavků, a my před sebou máme 
opět náročný rok, abychom se na 
tento audit náležitě připravili.

Odbor systému řízení kvality
Ing. Richard Korb 

Bc. Ladislav Špaček 
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Představujeme dceřiné společnosti

Odpich

Lití ze dvou

Zaměstnanci kanceláře TOS Varnsdorf-RUS.

Stroj WH 10 CNC, instalace v březnu 2017, město Kaluga.

Stroj WRD 170 Q, konec instalace v únoru 2017, město Petrohrad.

Vážené kolegyně a kolegové, 
dovolte, abych využil prostoru, 
který mi byl dán v našem firemním 
časopise Horizont a blíže Vás se-
známil se společností TOS Varns-
dorf-RUS. Společnost byla založe-
na v roce 2011 jako dceřiná společ-
nost firmy TOS VARNSDORF a.s. 
Za její sídlo bylo vybráno druhé 
největší město Ruské federace 
Sankt-Peterburg s více než 5 mili-
ony obyvatel. Byl to logický dů-
sledek snahy společnosti TOS 
VARNSDORF posílit svou pozici na 
zahraničních trzích a být blíže svým 
stávajícím i potenciálním zákaz-
níkům.

Původním cílem společnosti 
byla podpora prodeje a servis 
strojů, včetně dodávky náhradních 
dílů z produkce TOS VARNSDORF 
a.s. našim zákazníkům v Ruské fe-
deraci. Pracovníkům společnosti se 
však nepodařilo naplnit původní 
záměry a tak došlo koncem roku 
2012 k reorganizaci a do společnos-
ti nastoupili noví pracovníci, kteří 
zde působí i v současné době.

Na pozici generálního ředitele 
byl jmenován Jurij Ivanovič Savi-
nov. Pozici účetní zastává Elena 
Vladimirovna Konovalova. Elena je 
profesí ekonom a jako účetní pra-
covala i v předchozích zaměstná-
ních. Ve volných chvílích cestuje
s rodinou a přáteli, navštěvuje kon-
certy nebo divadlo. Její motto: 
„Vážím si důvěry a spolehlivosti 
přátel a lidí kolem sebe, kvůli če-
muž žijeme“.

Na pozici technického ředitele 
byl vybrán Miloš Peterka, dlouho-
letý pracovník firmy TOS VARNS-
DORF a.s. se znalostí výrobků
z produkce firmy a fungování 
servisu v rámci společnosti.

 
S novými pracovníky došlo i

k rozšíření působnosti dceřiné spo-
lečnosti o další činnosti jako jsou 
kontrolní práce před výjezdem 
techniků k instalaci strojů u koneč-

ného zákazníka, tzn. kontrola při-
pravenosti základu, přeprava mon-
tážních beden a zajištění ubytování 
pro naše techniky a podobně. Dále 
řešíme technické dotazy ve spolu-
práci s oddělením servisu, kon-
strukce a prakticky se všemi zá-
stupci TOS VARNSDORF a.s.

Společně s mateřskou společ-
ností se účastníme během roku 
mezinárodní výstavy v Moskvě pod 
názvem Metallobrabotka a zde se 
setkáváme nejen s našimi zástupci, 
ale také se stávajícími a potenciál-
ními zákazníky. Také se podařilo 
navázat spolupráci s konzulátem 
ČR v Petrohradě, kde se prezentu-
jeme na konferencích v podnikatel-
ském prostředí Ruské federace a 
představujeme činnost společnosti 
TOS Varnsdorf-RUS a produkci fir-
my TOS VARNSDORF a.s.

Současná situace na ruském 
trhu s horizontálními vyvrtávačka-
mi není jednoduchá, ovlivňují ji 
sankce Evropské unie, ale ještě více 
celý trh ovlivnil propad cen ropy, 
jejíž prodej je významným zdrojem 
prostředků do rozpočtu Ruské fe-
derace a ovlivňuje negativně kurz 
rublu.

Se změnou ekonomické situace 
v Ruské federaci došlo i ke změně 
chování zákazníků. V roce 2013 byl 
poměr obratu naší společnosti 70 % 
za servisní práce a 30 % za prodej 
náhradních dílů. V roce 2015 se 
tento poměr otočil, klesl obrat 
servisních prací na 30 % a naopak 
stoupl prodej náhradních dílů. Naši 
zákazníci si provádějí servis větši-
nou vlastními silami a od nás poža-
dují pouze technickou podporu ve 
formě výkresové dokumentace, 
návodů a odborného poradenství. 
Tento stav však není žádoucí, pro-
tože není schopen zajistit nezbytný 
odborný servis. To může vést ke 
zkrácení životnosti stroje či jeho 
poškození.

I z výše uvedených důvodů se

od letošního roku rozšířila naše 
kancelář o manažera prodeje pana 
Georgie Aleksejeviče Maňko. Geor-
gij je profesí strojní inženýr a 
studium ukončil v roce 2001. Před 
nástupem do naší kanceláře se za-
býval prodejem zařízení v průmy-
slovém segmentu. Prodejem kon-
venčních i CNC strojů se zabývá 
více než osm let. Během této doby 
se pravidelně účastnil strojírens-
kých výstav, monitoroval firmy za-
bývající se strojírenským průmy-
slem a také výrobce obráběcích 
strojů například na Tchaj-wanu a
v Evropě. Georgij má zkušenosti

s prodejem obráběcích strojů, takže 
sázíme na jeho potenciál a pevně 
věříme, že nám pomůže nejen s na-
výšením prodeje našich strojů na 
území Ruské federace, ale i s tím, 
aby hned v úvodu vysvětlil našim 
budoucím zákazníkům, že naše 
stroje mohou využít svůj veškerý 
potenciál jen s kvalitní servisní 
podporou, kterou chceme a jsme 
schopni našim zákazníkům poskyt-
nout.

Ještě v krátkosti o samotném 
Petrohradu. Petrohrad byl založen 
roku 1703 Petrem Velikým a v le-
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tech 1712–1917 byl hlavním měs-
tem Ruského impéria. V dobách 
Sovětského svazu nesl Petrohrad 
název Leningrad (Ленинград) na 
počest bolševického vůdce Vladi-
mira Iljiče Lenina. Společně s Mos-
kvou je Petrohrad dodnes kul-
turním střediskem celostátního 
významu s mnoha památkami za-
psanými do seznamu Světového 
dědictví mezinárodní organizace 
UNESCO. Je také jedním z nejdůle-
žitějších ruských přístavů.

Petr Veliký navrhoval město 
jako další Amsterdam a Benátky,
s kanály namísto ulic. V současné 
době existuje v Petrohradu 342 
mostů přes různé kanály a řeky,
z toho je 22 mostů zvedacích. Díky 
složité síti kanálů se Petrohradu 
často přezdívá „Benátky severu“. 
Každou noc od dubna do listopadu 
se 22 zvedacích mostů přes Něvu a 
hlavní kanály zvedá na pár hodin, 
aby lodě mohly proplout dovnitř a 
ven z Baltského moře.

OOO TOS Varnsdorf-RUS Co., Ltd. (dokončení)
Ve městě působí přední fotba-

lový klub Zenit Petrohrad, dvojná-
sobný vítěz ruské ligy, který v se-
zóně 2007/08 vyhrál také Pohár 
UEFA. Mezi lety 2003 až 2006 kou-
čoval fotbalové mužstvo český tre-
nér Vlastimil Petržela, kdy pod jeho 
vedením vyhrál Zenit ruský ligový 
pohár.

V ledním hokeji reprezentuje 
město SKA Petrohrad, účastník 
KHL, v němž dříve působil český 
trenér Miloš Říha a z hráčů napří-
klad Roman Červenka nebo Ale-
xander Salák (pozn. redakce: tento 
tým se letos stal vítězem KHL a 
získal tak Gagarinův pohár).

V roce 2016 zde proběhlo ho-
kejové mistrovství světa. V roce 
2018 zde bude mistrovství světa ve 
fotbale, s čímž je spojena výstavba 
údajně nejmodernějšího fotbalo-
vého stadionu na světě.

Za kancelář TOS Varnsdorf-RUS
Miloš Peterka

Zahájení zápasu KHL - SKA Petrohrad proti Dynamu Minsk.

Velká kaskáda před palácem Petrodvorec (”Petěrgof”).

Zvedání mostů o Bílých nocích, v pozadí Petropavlovská pevnost.

Pomník Petra Velikého (”Měděný jezdec”).

Stanice metra Avtovo.

Zimní Petrohrad. Ano, to je Aurora.
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Dvacátý Den otevřených dveří
Jak jinak – vydařil se. Předpo-

vědi počasí na pátek 14. dubna byly 
sice velmi nepříznivé, ale nakonec 
se ukázalo, že letos má příroda 
(nebo pánbůh, matka Země, ves-
mír, matrix … jak komu libo) TOS 
ráda a nedopustila, aby bylo hnus-
ně, jak slibovali meteorologové. 
Prostě: byla sice trochu zima, ale 
jinak slunečno. Předjaří jak vyšité. 
A projevilo se to v návštěvnosti. 
Letos jsme opět neměli lístkový 
systém na občerstvení, takže neby-
lo možné spočítat hosty přesně, ale 
podle odhadů turnikety za čtyři 
hodiny od devíti do jedné prošlo na 
dva tisíce zvědavých návštěvníků.

Jako první zastávku si hosté 
mohli prohlédnout Technické mu-
zeum TOS VARNSDORF, které se

nachází v atriu školicího střediska 
vpravo za vstupními turnikety re-
cepce. Je zde zatím vystaveno osm 
historických strojů, z toho sedm je
z provenience firmy Arno Plauert. 
Většina z těchto strojů je zakompo-
nována do modelu dílny, aby byla 
vytvořena ukázka, jak kdysi fungo-
valy transmise pro pohon strojů. 
Oproti loňsku přibylo rýsovacími 
prkno a vitríny s historickými rýso-
vacími pomůckami, je tu nově in-
stalovaný pracovní stůl s historic-
kými nástroji a měřidly. Zajímavá 
je jistě vitrína s unikátními štočky, 
jež byly používány při tisku pro-
spektů z dvacátých a třicátých let 
minulého století.

Jednou z výrobních hal, kterou 
si hosté mohli projít, byla těžká

montážní hala. Byl zde vytýčen ko-
ridor, kterým se procházelo podél 
těchto strojů v různém stádiu 
montáže: WRD 150 Q, WRD 130 Q, 
WRD 13, GRATA, OPTIMA atd. 
Další hojně navštěvovanou halou 
byla lehká mechanika, kde hosté 
viděli stroj WHQ 105 CNC, klimati-
zovanou dílnu s bruskami, rozšíře-
né pracoviště pro výrobu frézova-
cích hlav. Přístupné byly také dílny 
pro praktické vyučování SPŠ TOS 
VARNSDORF. Za dílnami SPŠ to 
byla další dvě pracoviště, která byla 
v provozu: obráběcí centrum MORI 
SEIKI a hlubokovrtací stroj TIBO. 
Zaujalo nové velmi přesné obráběcí 
centrum YASDA, které bylo rovněž 
v provozu, stejně pak také vedle něj 
umístěná zaběhávací stolice pro 
těžké frézovací hlavy.

Návštěvníci si mohli prohléd-
nout i kalírnu a halu montáže vře-
teníků. Otevřeny byly také učebny 
SPŠ TOS VARNSDORF. Největší 
nával však byl již tradičně v hale 
těžké mechaniky a montáže, kde 
bylo občerstvení a hrála kapela 
MALVAS. Řada strojů v těžké me-
chanice byla v běžném provozu, 
jako novinku jsme ukazovali otáče-
ní těžkých a rozměrných předmětů 
pomocí zařízení ROTOMAX.

Atmosféru dvacátého Dne ote-
vřených dveří snad alespoň trochu 
přiblíží přiložené fotografie. Na 
Velký pátek bylo v TOSu opět živo.

LP 2017
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V termínu od 17. do 22. dubna 
2017 proběhla výstava CIMT 2017
v čínském Pekingu. Jedná se o nej-
větší strojírenskou výstavu v letoš-
ním roce na území Číny.

Společnost TOS VARNSDORF 
se prezentovala stánkem a mode-
lem stroje WHR 13 Q. Na našem 
stánku se prezentoval svými pro-
dejci a vedením firmy i naše dceřiná 
firma, společný podnik TOS Kun-
ming Machine Tool. Čínský trh se 
nyní opět rozvíjí a je patrná ochota 
čínských investorů k nákupu strojů 
a strojního zařízení. Lze to doku-
mentovat letošními výsledky. TOS 
Kunming získal pro letošní rok již 
22 objednávek na stroje vyráběné 
ve společném podniku a nezaostá-
vá ani prodejní oddělení TOS 
VARNSDORF. Za první čtyři měsí-
ce letošního roku jsme získali devět 
objednávek na stroje vyráběně
v TOS VARNSDORF.

CIMT 2017 Peking

Veletrh lze označit za velice 
úspěšný co do počtu návštěvníků 
na našem stánku a také pokud bu-

deme hodnotit množství a kvalitu 
uskutečněných jednání. Na veletr-
hu byl podepsán nový kontrakt pro

stroj OPTIMA z naší produkce.

Miloš Holakovský

Nejlepší dodavatelé za rok 2016
Také letos byli vyhodnoceni 

nejlepší dodavatelé naší firmy. Dne 
4. dubna pak proběhlo setkání s tě-
mi nejlepšími, kde jim bylo pře-
dáno ocenění a vysloveno přání, 
aby dosavadní velmi dobrá spolu-
práce pokračovala i nadále.

Nejlepším dodavatelem dílců 
nad 5 mil. Kč se stalaí firma Kostrej 
Michal, v kategorii dílců od 1 do 5 
mil. Kč KOVO Děčín. Nejlepším 
dodavatelem výrobků nad 10 mil. 
Kč byla firma KSK Precise motion, 
v kategorii 5 až 10 mil. Kč to byly  
dvě: CONSENTA a VS-Trading.

Nejlepším dodavatelem výrob-
ků v kategorii 1 až 5 mil. Kč se stala 
firma Mekr's, v kategorii dodavate-
lé ZP a nářadí nad 1 mil. Kč firma 
EMUGE-FRANKEN servisní cen-
trum.

Dostalo se také na poděkování 
za dosavadní spolupráci, a to fir-
mám ReTOS Varnsdorf, CESAR 
TRADE, BOS HK a Revlis.

LP 2017

Žáci SPŠ TOS VARNSDORF uspěli
Citujeme z webových stránek 

školy:
Když jsme na podzim minulého 

roku byli osloveni k účasti žáků naší 
školy v celostátní odborné soutěži 
KOVO Junior 2017 vyhlášené Jiho-
moravským krajem, dlouho jsme 
přemýšleli, zda naše kluky přihlá-
sit. Přeci jenom - máme v tomto 
školním roce pouze 1. ročník a po-
měřovat znalosti a dovednosti se 

žáky 3., příp. 2. ročníků není až tak 
snadné a překonat tento handicap 
chce velké sebevědomí. Nakonec 
při našem rozhodování zvítězila 
vrozená soutěživost a po dohodě
s několika našimi nejlepšími žáky 
jsme do soutěže přihlásili Vaška 
Konfršta a Martina Tomka.

Krajské kolo této soutěže se ko-
nalo 14. března 2017 ve Střední ško-

le technické, gastronomické a auto-
mobilní Chomutov a obsahovalo 
dva praktické úkoly: zhotovení 
součásti dle výrobní dokumentace 
(PETLICE) a měření součástí růz-
nými měřidly.

K naší velké spokojenosti se na-
ši žáci neztratili a byli více než dů-
stojnými soupeři ostatním 16 sou-
těžícím z osmi středním škol Ústec-

kého kraje. Martin v celkovém hod-
nocení obsadil sice neoblíbené, ale 
přesto krásné 4. místo a Vašek se 
umístil na místě 9. V soutěži škol-
ních družstev by se naše škola umí-
stila na 3. místě, za vítěznými do-
mácími borci a žáky ze Střední ško-
ly lodní dopravy a technických 
řemesel Děčín. V každém případě 
první velký úspěch našich žáků a 
motivace do dalších soutěží.
Klukům Blahopřejeme.
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Tosácký turnaj ve stolním tenisu

 

V sobotu 11. února se uskuteč-
nil v nové herně stolního tenisu 
turnaj, který organizovala tosácká 
odborová organizace OS KOVO. 
Přihlásilo se dvanáct účastníků, 
kteří byli rozděleni do dvou skupin 
po šesti. Ze skupin postupovali 
první dva do finálové skupiny. Ví-
tězem turnaje se stal Jan Neu-
mann, na druhém místě skončil La-
dislav Žatečka a třetí byl Jaroslav 
Charouzek.

Mezi účastníky byly také dvě 
sportovkyně, účastníci na závěr 
dostali upomínkové dary. Turnaj se 
povedl a věříme, že se stane trvalou 
tradicí.

Hejtman Ústeckého kraje navštívil
TOS VARNSDORF

MBA a předseda správní rady Ing. 
Jan Rýdl st. Delegace si prohlédla 
učebny a dílny Střední průmyslové 
školy TOS VARNSDORF, kde čle-
nové delegace diskutovali s vede-
ním školy a na dílně i se studenty, 
kteří měli právě praktické vyučová-
ní.

Při návštěvě firmy není možné 
minout některou z výrobních hal, 
proto se hosté podívali do těžké 
montážní haly, kde Ing. Rýdl st. se-
známil ústeckého hejtmana s no-
vinkami ve firmě a informoval ho 
mimo jiné o tom, jak se budou 
absolventi školy začleňovat do 
firmy. Na závěr návštěvy proběhlo 
jednání za účasti zástupců vedení 
města. Poté delegace Ústeckého 
kraje pokračovala v cestě do města, 
kde jednala s jeho vedením.

V pondělí 10. dubna 2017 spo-
lečnost TOS VARNSDORF navští-
vil hejtman Ústeckého kraje Ol-
dřich Bubeníček spolu se svým 
náměstek pro školství Petrem 
Šmídem. Návštěva byla věnována 
Střední průmyslové škole TOS 
VARNSDORF. Vedení společnosti  
s hejtmanem a náměstkem jednalo 
o možnostech spolupráce s varns-
dorfskou střední školou, která je 
příspěvkovou organizací Ústecké-
ho kraje.

Po areálu společnosti hejtmana 
Oldřicha Bubeníčka, náměstka 
hejtmana Petra Šmída, vedoucí 
odboru školství mládeže a tělový-
chovy Dagmar Waicovou a vedou-
cího oddělení organizací a koncepcí 
Romana Kováře provázeli generál-
ní ředitel společnosti Ing. Jan Rýdl,


