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Instalace WHT 110 C
v Těžké mechanice.
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Centrum vzdělávání
Střední průmyslová škola TOS VARNSDORF
Takto by mělo vypadat průčelí Centra vzdělávání.

Střední průmyslová škola TOS
VARNSDORF zahájila činnost v září 2016. V současné době probíhá
výuka čtyř oborů ve dvou ročnících
o kapacitě přibližně 80 žáků. Od
školního roku 2019/2020, kdy
předpokládáme rozšíření výuky na
šest oborů o celkové kapacitě 210
žáků, budou současné prostory
školy již nedostatečné. Proto vedení společnosti rozhodlo využít budovu bývalého VSLO, která byla
v rámci exekučního řízení po společnosti DAM Ústí nad Labem zakoupena.
Architektonický návrh uvažuje
o využití celého objektu pro výuku
žáků (tj. zděného administrativního přístavku a dvoulodní haly
s bočním přístavkem). V konečném
řešení bude objekt zcela nezávislý
na dalších prostorách společnosti
TOS VARNSDORF.
Návrh umožňuje výstavbu ve
dvou etapách. První etapa zahrnuje
zřízení kmenových a speciálních
učeben pro teoretickou výuku, laboratoří, jídelny (včetně zázemí pro
výdej stravy), šaten a zázemí pro
pedagogický sbor. Pro tyto potřeby

bude využit administrativní přístavek a polovina výrobní haly. Druhá
etapa pak obsahuje zřízení tělocvičny a školních dílen ve druhé
polovině výrobní haly. Výstavbu
druhé etapy je možné odložit a
prostory využívat pro potřeby TOS
VARNSDORF.
Hlavní vstup do budovy bude
nově ze severozápadní stěny (směrem k nákladové vrátnici) přes
vstupní vestibul do centrální haly,
která se bude nacházet v současné
výrobní hale. Z centrální haly bude
přístupná jídelna, kmenové učebny, laboratoře praktické výuky a
dále přes galerie ve druhém nadzemním podlaží budou přístupné
další kmenové učebny a zázemí pro
pedagogický sbor. Ve třetím nadzemním podlaží administrativního
přístavku budou umístěny speciální učebny. Tělocvična a školní dílny
jsou dispozičně odděleny, aby
jejich provoz nenarušoval praktickou výuku.
Dokončení první etapy a přemístění výuky do nových prostor
plánujeme na září 2019.
EŠ

První a druhé nadzemní patro Centra vzdělávání podle připravovaného projektu.

Současný stav vně i uvnitř budovy VSLO.
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HORIZONT 276 / strana 3

Škola v roce 2
K dnešnímu dni má škola ve
dvou ročnících a čtyřech vzdělávacích oborech celkem 85 žáků, z toho
v maturitních oborech Strojírenství
a Mechanik seřizovač 44 žáků (21
v prvním ročníku) a ve tříletých
oborech Strojní mechanik a Obráběč kovů 40 žáků (24 v prvním ročníku). První absolventy budeme
mít již v příštím roce, žáci tříletých
oborů se budou již za rok připravovat k závěrečným zkouškám a někteří z nich rozšíří řady TOSáků.
V září tohoto roku budeme
žádat o schválení výuky elektrotechnických oborů se zaměřením
na mechatroniku tak, abychom výuku v těchto oborech mohli zahájit
od školního roku 2019/2020. Opět
se bude jednat o jeden obor tříletý a
jeden čtyřletý, deﬁnitivní rozhodnutí, o jaké obory budeme žádat,
ještě není provedeno.
Přestože je škola od počátku
dočasně umístěna v prostorech
s omezenou kapacitou žáků a má
zatím povolení k činnosti do roku
2020, daří se naplňovat každý
ročník téměř na plnou kapacitu.
I po letošní uzávěrce přihlášek do
1. kola přijímacího řízení máme
v podstatě třídy naplněné, v první
volbě se přihlásilo celkem 53 žáků,
v obou volbách pak evidujeme 73

přihlášek, přijímat budeme maximálně 12 do každého oboru, tj. 48
žáků. Toto svědčí o zájmu žáků a
veřejnosti o naší školu a věříme, že
po přemístění školy do zrekonstruovaného objektu s vybavenými odbornými učebnami a potřebným
zázemím bude zájem o studium na
naší škole ještě větší a bude možnost většího výběru. Na vybavení
odborných učeben budou využity
dotace z projektů EU, v současné
době máme podány projekty v celkové hodnotě téměř 6 mil. Kč.
Žáci školy se účastní odborných soutěží, na kterých se umisťují
na předních příčkách. Naposledy
před dvěma týdny žák 2. ročníku
naší školy v krajské soutěži v AutoCADu obsadil 3. místo ze 14 soutěžících (detaily najdete v následujícím článku).
V hodnocení prospěchu a absence sice jako učitelé úplně spokojeni být nemůžeme, ale v porovnání
s krajskými středními školami jsou
žáci naší školy prospěchově lépe
hodnoceni, v oblasti docházky jsme
na polovině zameškaných hodin,
podobně lepší výsledky máme i ve
snížených známkách z chování,
resp. udělených trestech.
Ing. František Hricz

Úspěch varnsdorfského studenta
Poslední únorový den se na
Střední průmyslové škole v Ústí
nad Labem konala soutěž žáků
středních škol Ústeckého kraje
„AutoCAD a Inventor 2018“. Pro ty,
kteří nejsou technici či nepracují
v oboru, můžeme napovědět, že se
jedná o systémy pro vypracování
technických výkresů na počítači.
Soutěže se zúčastnilo 6 technických škol Ústeckého kraje, které
vyslaly do soutěže celkem 14 soutě-

žících v každé kategorii.
Zadání úkolů všem soutěžícím
trochu protáhlo obličeje, měli
v programu AutoCAD provést geometrickou konstrukci krejčovských
nůžek a v programu Inventor vytvořit 3D model článku řetězu.
V obou případech složité tvary a
úkoly náročné i pro zkušené konstruktéry. To vše v časovém limitu
60 minut.

Fotokronika

Instalace WHT 110 C v Těžké mechanice (vlevo začátek února,
vpravo začátek března).

Nejlépe se zadaných úkolů
v obou kategoriích zhostili studenti
pořádající školy, konkrétně dva
žáci Střední průmyslové školy
v Ústí nad Labem. Pro nás je ale
potěšující skutečnost, že na 3. místě v soutěži AutoCAD skončil žák
2. ročníku naší školy Jakub Strnad.
Po letošní první zkušenosti v této
soutěži má velkou naději na ještě
lepší umístění v příštích letech, kdy
vyrovná věkový handicap s ostatními soutěžícími.
Ing. Jiří Bajan

Jakub
Strnad

Představujeme dceřiné společnosti

HORIZONT 276 / strana 4

Svědectví o Číně (1. díl)
Již deset let máme v archivu pozoruhodný příspěvek od
pana Stanislava Lince, který
byl v roce 2008 ﬁnančním ředitelem naší dceřiné společnosti TOS Kunming Machine
Tool. V minulém čísle jsme
přinesli základní informace o
této dceřiné společnosti, ale
nevěnovali jsme se tomu všemu, co naši dceřinku obklopuje. Využíváme tedy této příležitosti a v premiéře vyprávění
pana Lince zveřejňujeme. Při
čtení mějte na paměti, že se jedná o spontánní a neučesaný
výtvor očitého svědka a že to je
příspěvek z roku 2008. Pokud
alespoň trochu znáte současnou pozici Číny ve světě, můžete srovnávat. Hodně věcí se
od té doby změnilo, ale mnohé
za těch deset let zůstalo stejné.
Příspěvek jsme redakčně mírně upravili.
Byl jsem vyzván, abych napsal
do podnikového časopisu něco o
Číně. Problém začíná již u tématu.
O Číně se můžete dočíst v novinách,
slyšíte informace v televizi, rádiu
atd. Myslím ale, že o tyto informace
moc nestojíte. Jsou k sehnání všude. Pokusím se tedy dát vám informace z úplně jiného soudku. Nebudu je nijak řadit, abych neztratil nit
psaní, a budu Vám vyprávět o tom,
co jsem viděl a prožil.
Čína je bezesporu úžasná země,
ať to bereme z jakékoli strany.
V blízké budoucnosti to bude největší ekonomická velmoc světa
s úžasnou kulturou starou více než
5000 let a nádhernou přírodou,
kterou se nová čínská garnitura
začíná snažit zachovat pro další
generace.
Nová historie Číny začíná po
skončení tzv. kulturní revoluce tedy
cca 30 let zpátky. Je ovšem zajímavé, že my v Evropě většinou chápeme kulturní revoluci v Číně jako
záležitost negativní. Číňané však o

tom uvažují jinak. Slyšel jsem
názor, že velký vůdce kulturní revoluce Mao Zedong sice zapříčinil
obrovské ztráty na životech během
revoluce a zničení mnoha kulturních děl starých čínských mistrů,
ale na druhé straně přispěl k rychlému přechodu od naprosto zaostalé agrární země k současné
průmyslové velmoci. Nám Středoevropanům to může být jedno.
Navíc víme svoje, protože naši
vrcholoví politici nám přece řeknou
jak a proč uvažovat o Číně. Na
druhou stranu nám to moc jedno
být nemůže, protože dnešní Čína je
tak bohatá, že z velké části ﬁnancuje celosvětový boj s ﬁnanční krizí.
Jsou to ﬁnanční skupiny nejen
přímo z Pekingu, ale i ﬁnanční skupina ze Šanghaje a nemůžeme opomenout bohatý Singapur, kde je
80 % populace Číňanů, kteří cítí
sounáležitost s tzv. Hlavní zemí
(anglicky Mainland), jak jí nazývají. Čína je dnes největším ﬁnančním
partnerem USA a má v držení nejvíce státních dluhopisů vydaných
ve Spojených státech. Čínská měna
renminbi (RMB) se stává nejdůležitější měnou, na kterou je navázán
americký dolar. To jenom pro úvod
a na připomenutí, o kom je řeč.
Čína je tak obrovská, že z hlavního města nejsevernější provincie
Heilongtiang města Hrabin, které
leží severněji než ruský Vladivostok, do hlavního města nejjižnější
provincie Hainan, které se jmenuje
Haikou a leží na stejné rovnoběžce
jako sever Filipín, Thajska a střed
Vietnamu, letíte letadlem více než
pět hodin. Stejnou dobu byste letěli
z nejvýchodnější části Číny, města
Šanghaj do nejzápadnější provincie
Uygur, do města Urumchi. Více než
polovinu této země pokrývají vysoké hory, ať už jde o Himaláje, nebo
Tian Shan zasahující do Číny ze
středoasijských zemí Kazachstán a
Kyrgyzstán. No a na zbytku žije cca
kolem 1,3 miliardy lidí. Asi všichni
budete souhlasit, když řeknu, že

Slavnostní otevření původní výrobní haly TOS Kunming.

Kunming

tyto lidi není legrace zaměstnat a
dokázat je nakrmit. Dřívější vládci
– císaři – řešili situace krize tak, že
zahájili obrovské stavby, jako je
např. Velká čínská zeď, nebo vodní
kanály vedoucí z jižních provincií
až na sever do Pekingu a sloužící
dopravě rýže z úrodného jihu.
Dnešní vláda postupuje stejně!
Finanční krizi lze překonat vytvořením nových pracovních míst
pro lidi propuštěné z ﬁrem, které
současnou krizi nezvládly a zanikly.
Vláda proto vyhlásila čtyři oblasti,
kam nasměruje podporu.
První z nich je výroba elektrické energie. Letos bude zahájena
výstavba největší atomové elektrárny na světě ve spolupráci
s Francií. Finanční podpory jdou do
alternativních zdrojů elektřiny
(Siemens – větrné elektrárny), na
jejichž výrobě se podílejí i naše
stroje z TOS Kunming. Další oblastí
je výstavba rychlodráhy z Pekingu
do Šanghaje a výstavba nové infrastruktury (dálnice, letiště, přístavy). Další oblastí vládních investic je bytová výstavba, která
kvete v celé Číně. Tyto projekty zaměstnají na příštích několik let
stovky milionů lidí, nechají je vydělat peníze, které tito pracovníci
zase utratí v Číně, tedy podpoří
tuzemskou výrobu, jak potravinářský, tak spotřební průmysl.
Takže to by bylo takové krátké
seznámení s Čínou. Protože pro nás
je nejdůležitější částí Číny jedna
z nejjižnějších provincií Yunnan a
město Kunming, tak se pojďme této
provincii a městu Kunming věnovat podrobněji. To, že v Kunmingu
má TOS VARNSDORF svoji společnou ﬁrmu s velkým místním výrobcem obráběcích strojů KMTC, to už
asi každý zaměstnanec ví. Letos
v březnu to budou už čtyři roky, co
ﬁrma existuje. Nebyly to vůbec
jednoduché začátky a myslím, že je
potřeba říci, že odvaha pana Rýdla
a jeho vůle vytvořit v Číně společnou ﬁrmu byla tím nejlepším
řešením, které pro celou ﬁrmu
mohl jako předseda představenstva najít. Z těžkých začátků, poznamenaných neznalostí místní

kultury, mnohokrát i odlišné od
kultury centrální Číny a Pekingu,
kdy byly problémy i s výrobou dvou
prvních prototypů strojů, až ke
splnění plánu pro loňský rok a
výrobě čtyřiceti strojů. Všem, kdo
se zasloužili o tento heroický výkon, patří velký dík. Pro nás, kdo
pracujeme ve Varnsdorfu, může
tato naše společná ﬁrma v Kunmingu přinést v příštích letech důležitou základnu, pro kterou budeme
v TOSu vyrábět komponenty pro
stroje montované v Číně, o něž je
v této zemi velký zájem. Nechci ale
mluvit o TOSu Kunming, chci Vám
přiblížit tuto úžasnou, bohatou a
zároveň opomíjenou provincii, která se jmenuje Yunnan.
Yunnan je jedna z 23 provincií
Čínské lidové republiky. Leží v jihozápadním cípu Číny a od nepaměti
je známa jako "země růžových mraků". Později byla provincie známa
pro svá bohatá naleziště neželezných kovů, úrodnou půdu v horských údolích, bohatým životem
různých druhů živočichů i rostlin,
počínaje tropickými lesy na jihovýchodě až po šestitisícové hory
pokryté věčným ledem tvořícím
úžasné přírodní scenérie, a v tom
všem žijících 26 etnických skupin
obyvatel, kteří zde žijí v harmonii a
vzájemné úctě. Yunnan má rozlohu
390 000 km2, což je velikostí o něco větší než Německo, a žije zde 44
milionů lidí. Hlavní město provincie je už zmiňovaný Kunming.
V současné době má kolem 6 milionů obyvatel, z nichž minimálně 1,5
milionu jsou různé minority, mezi
nimi mají největší zastoupení národnosti Yi, Hui , Bai, Miao a Mongolové. Z těchto národnostních
minorit jsou výjimečné Bai a Miao,
které se vyznačují velmi krásnými
děvčaty a úžasným folklorem.
Všichni příslušníci minorit jsou
vesměs velmi přátelští a usměvaví.
Kunming je průmyslové město
s významným strojírenstvím, zpracováním neželezných kovů a papírenským průmyslem. Město má
velmi dlouhou historii. První osady
jsou v této oblasti zaznamenány již
300 let před naším letopočtem, kdy
lze datovat permanentní osídlení
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Svědectví o Číně (pokračování 1. dílu)
s vrcholem v období Dynastie Han
(205 před naším letopočtem – 220
našeho letopočtu), kdy se stal Kunming kontrolním místem na "jižní
hedvábné cestě", která spojovala
Čínu s Barmou a Indií. Poté se střídala různá království až do Dynastie Ming a Dynastie Quing, která
končí v roce 1911. Pak již začíná moderní historie, jíž dominuje druhá
světová válka a její součást v Asii –
druhá čínsko-japonská válka – a
poté tzv. Kulturní revoluce od roku
1966 až do smrti Mao Zedonga
v roce 1976.
Teprve poté začal přerod Číny
ze zaostalé, zdevastované agrární
země na moderní stát, a tato změna
zasáhla i Kunming, který se postupně stal hospodářským a společenským centrem provincie Yunnan.
Co říci o dnešním Kunmingu?
Obrovská směs etnických skupin.
Koncentrace továren a průmyslových závodů postavených během
II. světové války. Rychle se měnící
tvář města a to nejen centra, ale i
předměstí. Klasické staré čínské
čtvrtě, kde jsou na sebe namačkány
pěti- až šestpatrové budovy, bez
sociálních zařízení, vody a jakéhokoli komfortu, kde jsou uličky
široké maximálně pět či šest metrů,
tyto čtvrti rychle mizí a ustupují
moderním budovám a pěkným
moderním sídlištím, za které by se
nemusela stydět ani mnohá města
v Evropě. Kousek od pěkného sídliště, které bylo postaveno již před
osmi lety, je ještě čtvrť, která byla
postavena asi po válce a přesně
vypadá, jak jsem výše popisoval.
Úzké uličky bez chodníků, kam
nemůže vjet auto a které jsou průjezdné jen pro kolo, nebo motorku.
Po každých cca 50 metrech je veřejný záchod a každý dům má na
úrovni ulice betonovou výlevku vedoucí do městské kanalizace s kohoutem na přívodu vody.
V těchto chudých částech je
zajímavá struktura služeb. Na ulici
jsou kotle, které vypadají jako kotle
na vaření vody v Česku při zabijačkách. V těchto kotlích se vaří voda,
tu si obyvatelé těchto chudinských
čtvrtí chodí kupovat do termosek.
Dalším velmi častým obchodem je
prádelna. Prádlo se suší na ulici,
nebo kde se dá. Dále je v přízemích
těchto domů spousta malých krámků se základními potravinami. To,
co mají na pultě a nabízejí k prodeji,
závisí na majetku vlastníka. Jsou
krámky, které nabízejí pro děti žvýkačku, na pultě má nádobu s trochou rýže a zapalovače. Jsou krámky, které mají velmi široký sortiment. Dalším častým "obchodem"
je výkupna papíru a plastů. Je až
s podivem, kolik lidí se živí sběrem
odpadu, jeho tříděním a převozem
(většinou na kolech, nebo trojkolkách) na sběrná místa. Je zajímavé
sledovat, jak výkupčí papíru přijede

před krámek, vyndá si ruční váhu a
postupně váží papírový odpad připravený k prodeji. Pak přichází
nejdůležitější fáze a to je dohadování ceny. Tato část obchodu se v Číně
nepodceňuje, trvá velmi dlouho a je
velmi dramatická.
Ještě jedna činnost v Číně trvá
velmi dlouho a Číňané jí věnují velkou pozornost. Je to výběr jídel
v restauraci. Ať jde o skromnou restauraci s několika jídly na vývěsním štítu nebo tabuli, nebo o velkou
restauraci s desítkami jídel na
jídelníčku srovnaných podle druhů. Všichni strávníci nejprve dlouze studují jídelní lístek, nebo dlouho postávají před tabulí, nabízející
menu. Po jídle je dobrým zvykem
chvilku posedět, a pokud na to zákazník má, tak i popít. Pití samo o
sobě je také zážitek. K dostání je naprosto všechno, co si umíme představit a kromě toho stovky jiných
nápojů, jak alkoholických, tak nealkoholických, které si ani představit
neumíme. Číňan vypije všechno.
Číňané z bohatých vrstev mají rádi
špičkové francouzské koňaky, nejlépe XO, a více než dvanáctileté
whisky. Chudé vrstvy pijí místní
rýžové kořalky, kterých je nepřeberné množství a prodávají se v balení od jednoho decilitru. Toto balení je mimochodem velmi pěkné.
Je to vlastně panák v průhledném
plastu. Pokud jde o nealkoholické
nápoje, tak snad nejexotičtější se
mi zdál kukuřičný teplý džus a
zvláštní nepitelný nápoj vyrobený
z hořké okurky.
Mezi výše popsanými čtvrtěmi
a částmi města jsou i luxusní sídliště s upravenými zahradami a
vodopády ve vnitrobloku, včetně
míst a houpaček pro děti, bazénky
s barevnými rybičkami a altánky,
kde si starší generace může posedět
a popovídat. Všude kolem nádherné kvetoucí rostliny, ﬁkusy, bambusové hájky a spousta jiných
rostlin, které ovšem neznám. Je
potřeba říci, že starých chudých
částí velmi rychle ubývá. Vláda
podporuje bytovou výstavbu a na
nových sídlištích si můžete byt
koupit do osobního vlastnictví,
nebo pokud váš starý dům zbourají,
dostanete byt na tomto novém
sídlišti jako náhradu. Samozřejmě
na těchto nových sídlištích jsou
nájmy vyšší, než ve starých státních
bytech. Číňané to řeší tak, že pohromadě bydlí rodiče některého
z manželů společně s mladými.
V jednom bytě, i když velkém, tak
bydlí pět až šest lidí, kteří se o
nájem dělí.
Zde zatím vyprávění přerušíme, abychom měli prostor
pro další příspěvky. Do Číny se
vrátíme v čísle 3, kde nás pan
Linc zavede na čínský venkov.
LP 2018

Kamenný les u Kunmingu.

Personální odbor | Výstavy a veletrhy | Ocenění
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Volná pracovní místa
Současná situace ve společnosti, kde je nejnižší nezaměstnanost za posledních mnoho let, a
stejně tak současná situace v naší
ﬁrmě, kdy z různých důvodů odcházejí někteří zaměstnanci, po
dlouhé době představuje příležitost
nastoupit do TOS VARNSDORF na
některé z volných pracovních míst.
Personální odbor informuje o
volných místech nejen v regionálním rádiu a tisku, ale také na ná-

stěnce v recepci ﬁrmy, na intranetových stránkách a na webových
stránkách společnosti.
K této náborové kampani se
přidáváme i my. Vězte, že v naší ﬁrmě hledáme:
ź

interního auditora a referenta řízení kvality

ź

hlavní účetní (výběrové řízení stále probíhá)

ź

vedoucího střediska seřizovna

ź

konstruktéra elektro programátora

ź

obráběče kovů

ź

konstruktéra strojního

ź

montéra mechanika

ź

montéra elektro

ź

konstruktéra elektro

Podrobnosti k této nabídce najdete ve výše uvedených informačních kanálech. Pokud vás nabídka
zaujala, přihlaste se v odboru Řízení lidských zdrojů u paní Hulánové
Makalové, nebo pište na e-mail
vhulanova@tosvarnsdorf.cz, nebo
volejte na telefonní číslo 412 351
123.
LP 2018

Naše účasti na veletrzích v roce 2018
Stejně jako v loňském roce se
naše společnost účastní jen těch
nejdůležitějších veletrhů.
V první polovině dubna proběhne veletrh CCMT 2018 v čínské
Šanghaji. Budeme na něm vystavovat stroj WHQ 13 CNC, náš stánek
je největší ve společné expozici
České republiky. Přípravy na tento
veletrh vrcholí.
Poté v polovině května následuje tradiční veletrh Metalloobra-

botka 2018 v Moskvě. Naše účast
bude podobná loňské, budeme zde
tedy prezentovat i naši dceřinou
ﬁrmu GRS Ural.
Do výstav a veletrhů zahrnujeme i Setkání s obchodními zástupci TOSmeet a Zákaznický den TOSday, které letos proběhnou bezprostředně po sobě v polovině června.
Na obou těchto akcích budeme prezentovat letošní novinku – obráběcí centrum WHT 130 C a při
TOSday opět i obchodní partnery.

Exportér roku 2017
V prosinci loňského roku byly
vyhlášeny výsledky již 23. ročníku
soutěže Exportér roku. Tuto soutěž
vyhlašuje každým rokem Hospodářská komora ČR a dvě zájmová
sdružení pro podporu podnikání.
Ty české společnosti, které se
do soutěže přihlásily, byly hodnoceny v několika kategoriích. Hodnotily se výsledky roku 2016. My se
tradičně umisťujeme v první stovce
v těchto kategoriích: na 10. místě
v kategorii Nárůst exportu 1993 –
2016, na 32. místě v kategorii Objem exportu 1993 – 2016 a na 42.
místě v kategorii Objem exportu
2016.

Zatímco první dvě kategorie
charakterizují dlouhodobou výkonnost v oblasti exportu, třetí
kategorie je vždy aktuální k poslednímu hodnocenému roku. Tedy má
největší vypovídající hodnotu o
momentální síle ﬁrmy.
Pro srovnání: před pěti lety
jsme se v první kategorii umístili na
7. místě, ve druhé kategorii na 28.
místě a ve třetí kategorii na 32. místě. Kromě toho jsme bodovali v kategorii Nárůst exportu 2010 - 2011,
kde jsme obsadili perfektní 2. místo.
LP 2018

Na podzim nás nejprve čeká
největší strojírenský veletrh na
americkém kontinentu IMTS 2018
v Chicagu, kde budeme vystavovat
stroj WHQ 13 CNC. Máme zde samostatný stánek, který připravujeme ve spolupráci s dceřinou společností TOS TRADE North America a naším obchodním partnerem
Flint Machine Tools. To bude v září.
A pak se po roční odmlce objevíme na říjnovém veletrhu MSV
2018 v Brně, který letos probíhá ve

znamení stého výročí založení Československé republiky. O velikosti
našeho stánku ještě nebylo rozhodnuto.
Kromě těchto našich hlavních
účastí ještě poskytujeme podporu
našim obchodním partnerům při
prezentacích na několika regionálních výstavách. O všech našich letošních účastech a ﬁremních akcích
vás budeme informovat.
LP 2018

Krátce z práce | Sport | Firemní ples
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Krátce z práce
Ke konci minulého týdne ve
ﬁrmě proběhl recertiﬁkační audit. Brzy se dozvíme, zda dopadl
podle očekávání. Pokud ano, budeme disponovat certiﬁkátem nejnovější verze ISO 9001:2015. Podrobnosti přineseme v čísle 3, které
vyjde 27. dubna.
Ve čtvrtek 29. března 2018 budou u příležitosti 115. výročí založení naší ﬁrmy slavnostně předány
Zlaté medaile třem zasloužilým
pracovníkům společnosti. Této

Turnaj
Dne 27. 1. 2018 se již po několikáté konal tosácký turnaj ve stolním tenisu. Účast byla hojná, krom
„tosáků“ se přidalo i pár žáků ze
SPŠ TOS VARNSDORF, pod vedením pana Hricze. Myslím, že se vše
vydařilo a všichni byli spokojeni.
Sportovní výkony na výbornou, ob-

slavnostní akce se zúčastní rovněž
dosavadní držitelé Zlatých medailí.
Také odsud přineseme psané a
obrazové zpravodajství.
Na Velký pátek, který letos
připadá na 30. března, proběhne
v areálu ﬁrmy Den otevřených
dveří. Jak je již obvyklé v posledních letech, dveře budou otevřeny
od 9 do 13 hodin. Největším tahákem jistě bude obráběcí centrum
WHT 110 C, které bude do června
zprovozněno. Z montáže centra

čerstvení i zábava taktéž, tak není
co vytknout. Poděkování patří především panu Charouzkovi za skvělou organizaci. A děkujeme i divákům, kteří přišli povzbuzovat a
fandit. Těšíme se na příště. Pro pořádek ještě uvádím stupně vítězů:
na prvním místě skončil pan Jiří
Šálek, druhý byl pan Kamil Schirhal a třetí pan Pavel Hyrman.
AM

přinášíme v tomto čísle pro vaši
představu dvě fotograﬁe. Pro děti
připravujeme více atrakcí, když to
dobře dopadne, nabídneme vláček
a lukostřelbu. Balónky jsou již samozřejmostí. S největší pravděpodobností dojde ke změně umístění
občerstvení, letos to bude v těžké
montážní hale. Podrobnosti přineseme v dalších dnech na našem facebookovém proﬁlu a při akci bude
v podobě čísla 2 Horizontu rozdáván plánek s organizačními pokyny.
V polovině června proběhnou
obě tradiční zákaznicky zaměřené
akce. Setkání s obchodními zástupci TOSmeet 2018 se uskuteční ve
středu 13. června a jeho hlavním
bodem bude představení letošní
novinky – obráběcího centra WHT
130 C. Signály z trhu naznačují, že

by se toto centrum mělo stát velmi
žádaným produktem. Tak uvidíme.
Zákaznický den TOSday 2018
následuje den poté, tedy ve čtvrtek
14. června. A průběh bude podobný
předchozím letům. Podrobnější informace přineseme také v čísle 3.
V těchto dnech bylo v měrovém
středisku na těžké mechanice instalováno nové měřící zařízení
ZEISS Accura. Také o této události přineseme podrobnější informace v příštím řádném čísle (na
konci dubna).
V čísle 3 přineseme zcela novou
informaci, co se v naší ﬁrmě stalo
přesně na Velký pátek 1903. Je to
zcela nový objev a leccos vysvětluje.
LP 2018

Instalace nového měřícího stroje ZEISS Accura.

Na Hromnice o ples více
Druhého druhý proběhl v Lidové zahradě ve Varnsdorfu dvacátý
druhý ﬁremní ples. Aby těch dvojek
nebylo málo, tak se sešli ještě dva

roudničtí. K tanci a poslechu hrál
roudnický orchestr BONUS, moderoval Milan Roudnický alias DJ
Roura. A podruhé byly losovány

vstupenky, šťastní výherci si odnesli celkem dvanáct cen. Nepřekvapí, že se začínalo ve dvacet a končilo
dvě hodiny po druhé ráno. Vzhle-

dem k tomu, že mnoho hostů ke
konci vidělo dvojmo, zdá se, že ples
se vydařil.
LP 2018

Odbory
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Nejen o tom, jak je to v letošním roce
s čerpáním „Ostatních sociálních nákladů“
Pro letošní rok došlo ze strany
zaměstnavatele k podstatné změně
týkající se přídělu „Ostatních sociálních nákladů“. Příspěvek od zaměstnavatele ve výši 1.000,- Kč na
zaměstnance ročně byl pro letošní
rok pozastaven (vysvětleno v Horizontu č. 7 ze dne 20. 12. 2017).
Podle Kolektivní smlouvy (KS) pro
rok 2018, bodu 4.5.1, můžeme tento beneﬁt čerpat pouze do výše zůstatku z roku 2017, který po konečném sčítání a odsouhlasení vedoucí
oddělení ﬁnancí a controllingu Ing.
Křížovou činí 135.654,- Kč.
Jelikož pro letošní rok není tvořen sociální fond, nejsou ke KS přiloženy příloha č. 1 – Zásady čerpání
ostatních sociálních nákladů a příloha č. 2 – Plán tvorby zdrojů a čerpání ostatních sociálních nákladů.
Na zasedání VZO bylo odsouhlaseno převedené ﬁnanční
prostředky použít:
a) na již předem odsouhlasené a
nasmlouvané akce – uspořádání
zájezdu na muzikál Muž se železnou maskou a proplacení pronájmu plaveckého bazénu ve
Varnsdorfu prozatím na období
leden – květen 2018
b) na pronájmy sportovišť na základě předložených žádostí VZO
OS KOVO TOS do 23. 1. 2018.
Poskytování příspěvků na rekreaci a dětské tábory (DT) bylo pro
letošní rok prozatím pozastaveno.
Plánovat nějaké další akce s poskytnutím příspěvku od zaměstnavatele je v této situaci těžké. V této chvíli
se nedá odhadnout, kolik prostředků ve výši příspěvků se nám vrátí od
zúčastněných zaměstnanců.
Nezoufejte ale, pořád zde máme ﬁnanční prostředky odborářů, které jsou tvořeny z členských příspěvků, případných darů
a v řádu několika desetikorun ročně z úroků z vkladů. Členský příspěvek je placen členy měsíčně ve
výši 1 % z čisté mzdy a je po dohodě
s vedením ﬁrmy automaticky prováděn srážkou ze mzdy, v některých
případech je vybírán v hotovosti.
Podrobný rozpis čerpání je stanoven v Zásadách hospodaření ZO OS
KOVO TOS, které jsou členům k nahlédnutí v kanceláři VZO. Příspěvky jsou podle Stanov OS KOVO
využívány k zabezpečení činnosti
VZO OS KOVO, péči o své členy a

lze je využít i ve prospěch rodinných příslušníků – vše v souladu se
schváleným rozpočtem.
K zabezpečení činnosti patří zejména úhrada odborné literatury a časopisů, školení, případné proplacení odsouhlasených
odměn, zakoupení razítek apod.
Nejobsáhlejší a nejoblíbenější
kapitolou jdou podpory a dary:
při narození dítěte 1.000,- Kč, při
životním jubileu 50 a 60 let 1.000,Kč, při odchodu do starobního
důchodu (popř. PID) 1.000,- Kč.
Dárci krve se po předložení dokladu o získané medaili vyplácí za
bronzovou 500,- Kč, za stříbrnou
1.000,- Kč a za zlatou 2.000,- Kč.
Dále je možné členům a členkám lze k výše uvedeným příspěvkům koupit pozornost ve výši 300,Kč (ženám navíc květinu v částce
300,- Kč), při návštěvě dlouhodobě
nemocného (nemoc trvající déle
než 1 měsíc) mohou členové zakoupit pozornost ve výši 200,- Kč (tento příspěvek lze čerpat max. 3 x ročně). Ženám je pravidelně v červnu
poskytován příspěvek „3 v 1“ ve výši
500,- Kč, všem členům pak koncem
roku vánoční příspěvek ve výši
1.000,- Kč jestliže byl členem již
v prosinci předcházejících roku. Při
vstupu do odborů během roku se za
každý kalendářní měsíc v čase od
ledna do září vyplácí částka 100,Kč.
Dále lze čerpat příspěvky na zájezdy, tělovýchovu a všechny ostatní akce pořádané VZO. Příspěvek
na DT v částce 500,- Kč je možné
vyplatit po předložení faktury nebo
pokladního dokladu jednatelce
VZO, a to bez rozdílu ﬁxního platu.
Z této položky je možné přispět
členům nenávratnou sociální výpomoc.
Na základě vystaveného potvrzení o zaplacených členských příspěvcích se členům část příspěvků
vrací formou snížení základu daně
z příjmů fyzických osob. Při úmrtí
člena v době trvání pracovního poměru poskytuje ZO na rozloučenou
věnec a příspěvek na pohřeb ve výši
1.000,- Kč.
Členům odborové organizace
vzniká na výše uvedené příspěvky
nárok po 3 měsících členství. Jelikož členové DV, VZO ani jednatelka VZO nemají přístup k osobním

datům, předem se omlouváme za
případné neúmyslné neposkytnutí
příspěvku (jedná se hlavně o příspěvek za narození dítěte, dárce
krve). Po předložení příslušných
dokladů a ověření členství v době
vzniku nároku je možné vyplatit
příspěvky zpětně za rok 2017 nejpozději však do dubna 2018. Důchodci – členové odborové organizace – dostávají dárkový balíček při
životních výročích 60 a každých 10
let v částce 500,- Kč.
OS KOVO zajišťuje, i když
mnoho zaměstnanců si tuto službu
ani neuvědomuje a bere automaticky, prostřednictvím základních organizací prosazování vyšších mezd,
zlepšování pracovních podmínek,
BOZP, výhodnější příspěvky ke
mzdě apod. Další službou pro členy
ze strany OS KOVO je uzavřená
smlouva o úrazovém pojištění
všech členů včetně rodinných
příslušníků. Pojištění se vztahuje
na úrazy, ke kterým dojde při
akcích, organizovaných ZO OS
KOVO.
OS KOVO svým členům nabízí:
- bezplatné právní poradenství v pracovněprávních sporech, možnost zastoupení před
soudem
-„Konto na pomoc členům
OS KOVO při živelných pohromách“ – z tohoto konta je
možné získat příspěvek téměř
obratem na základě vyplněné
žádosti, která je k dispozici u
jednatelky VZO. Příspěvek je poskytován na opravu poničeného
obydlí po povodni nebo záplavě,
požárem, výbuchem, přímým
úderem blesku, pádem letadla,
stromů, sesuvem půdy a skal,
zřícením sněhových lavin apod.
- program Odbory Plus – informace jsou na webových stránkách www.odboryplus.cz a
přístup k němu bude aktivován
po zaslání e-mailové adresy člena na OS KOVO, prostřednictvím jednatelky VZO. Díky tomuto má každý člen aktuální informace o nejen výše uvedených
výhodách, ale i o zvýhodněných
rekreačních a lázeňských pobytech, ale také bezplatné služby
právního poradenství v oblasti
bydlení přímo od Sdružení nájemníků ČR.

- zlevněné tarify u společnosti
T-Mobile
Ještě nejste členem odborové
organizace? Stále patříte k těm,
kteří z povzdáli kritizují a ve výhodách se pouze vezou? Můžete vše
napravit, aktivně se podílet a nejen
výše uvedené výhody získat, tím že
se stanete členem našeho týmu,
členem odborové organizace. A jak
na to? Stačí vyplnit a na VZO
předat přihlášku, která je k dispozici u předsedů, popř. členů jednotlivých DV a v kanceláři VZO.
A ještě na vysvětlenou: Při organizování akcí jsou na letáčku
uvedeny ceny pro zaměstnance a
pro odboráře. Jsou-li vstupenky
hrazeny ze sociálních nákladů, je
vždy rozdíl mezi cenami za zúčastněné odboráře plně uhrazen z odborové pokladny tak, aby součet
příspěvku od odborů a odboráře byl
ve stejné výši jako příspěvek od
zaměstnance a nedocházelo, jak se
někteří stále domnívají, ke zneužití
sociálních nákladů.
Jestliže po přečtení článku a v
něm zmíněných uvedených příloh
stále nemáte jistotu a chcete se zeptat, bez obav a ostychu se obraťte
na členy svého DV, popřípadě na
předsedu VZO p. Jaroslava Charouzka nebo jednatelku Danu Sýkorovou.
Pro lepší orientaci v „tom na
co nám zbylo“ ze sociálních nákladů, přikládám rekapitulaci
ź Plavecký bazén - leden až květen 2018 – každé pondělí (mimo
2. 4.) od 17.00 do 19.00 hodin –
vstup 25,- Kč/os. včetně dětí
ź Muzikál Muž se železnou maskou – 3. 3. 2018
ź Odsouhlasené pronájmy
sportovišť dle předložených žádostí
ź Hokej – po ukončení základního kola bude o zakoupení vstupenek na další zápasy rozhodnuto dle
aktuálního vývoje soutěže a výše
zůstatku v sociálních nákladech,
popřípadě v rozpočtu ZO OS KOVO
TOS.

Za čas věnovaný přečtení článku a zamyšlení nad tím zda být či
nebýt členem odborové organizace
děkuje
Dana Sýkorová
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