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Odborní instruktoři
Veletrh TMTS 2018
Z jednání Svazu průmyslu a dopravy
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Instruktor odborného výcviku
a odborné praxe v TOS VARNSDORF
Čas příliš nevnímáme, pokud
k tomu nemáme zvláštní důvod.
Někdy však máme potřebu ohlédnout se v čase zpět a uvědomit si,
jak události rychle ubíhají, a přítomnost se za okamžik stává minulostí.
Nejinak je to v případě vzdělávacího zařízení Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF
s.r.o. Tento školní rok je již třetí,
kdy žáci, každým rokem ve větším
počtu, docházejí do naší ﬁrmy, aby
se něco naučili. Naše škola je jiná
než státní resp. krajské školy a není
to jen zřizovatelem a právní formou, ale hlavně způsobem výuky.
Máme totiž jedinečnou příležitost
spolupracovat při výuce s ﬁremními profesionály ve svém oboru.
Výuku odborných předmětů
v teoretické výuce nám pomáhají
zajišťovat jako externí učitelé
ﬁremní konstruktéři a technologové, konkrétně Ing. Tomáš Beran,
Ing. Petr Bali Šoltés, Ing. Rudolf
Studený, Ing. Petr Macner, Ing. Jan
Rejf a p. Pavel Kamenický. Pro ně
samotné je to nejen zkušenost

s kantořinou, ale i šance předávat
své znalosti generaci, která jednou
bude páteří ﬁrmy. Pro žáky je to
vítaná změna, když je neučí jen
profesionální pedagogové, ale i
odborníci s letitou praxí.
Systém praktické výuky na naší
škole je založen a stojí na práci instruktorů odborného výcviku. Žáci
druhých a třetích ročníků vykonávají praktické vyučování na provozních pracovištích, větší část u nás
v TOSu a menší v dalších 14 ﬁrmách
(od České Lípy, Děčína až po Velký
Šenov či Mikulášovice). Tíha a odpovědnost za kvalitní praktickou
přípravu pak leží právě na bedrech
instruktorů. Pro představu: jen
v TOSu jako škola máme uzavřenu
dohodu s více než 40 instruktory
z řad pracovníků ﬁrmy. Ti byli před
začátkem školního roku proškoleni
nejen z organizování praxe žáků a
vedení nutných písemností, ale
zejména ze způsobů práce s dnešní
mládeží a pedagogických přístupů.
Pokud si uvědomíme, že tuto práci
dělají při plném nasazení a plnění
svých pracovních úkolů, patří jim
velké poděkování za jejich odpo-

vědný přístup. Ne všichni si na tuto
práci troufnou, a ti, kteří jsou instruktorem, vědí své. Velmi si jejich
práce a nasazení vážíme. Věřím, že i
oni sami mají dobrý pocit z toho, že
se mohou podílet na vzdělávání a
odborné přípravě budoucích tosáků.
Ing. František Hricz
ředitel
SPŠ TOS VARNSDORF s.r.o.
Spolupráci s ﬁremní školu na
činnost instruktora uzavřelo 46
pracovníků ﬁrmy.
Jmenovitě: Martin Štefáček,
Zdeněk Zelenka, Karel Vokálek,
Miroslav Dítě, Jan Hájek, Pavel
Harant, Jaromír Lehroch, Petr
Lorenc, Miroslav Němec, Jiří Šulc,
Tomáš Čepelík, Jaroslav Strolený,
Jaroslav Jeřábek, Jiří Macoun,
Jaroslav Jína, Josef Říha, Jiří
Šálek, Karel Hurtig, Tomáš Hobza,
Jiří Hubáč, Josef Monik, Petr Veselý, Václav Chaloupecký, Ing. Ján
Pagáč, Jaroslav Juda, Roman Wenzel, Milan Fiala, Martin Klautz,
Tomáš Dušek, Robert Hofhansl, Jiří Kos, Ondřej Makyš, Karel Šnobl,

Jan Karásek, František Švec, Radek
Pavelka, Jaroslav Horáček, Jiří Laštovka, Pavel Kozák, Josef Mikolášek, Jindřich Fehér, Pavel Tůma,
Pavel Šmíd, Stanislav Daníček, Jiří
Buršík a Martin Benátský.
Patří jim právem nejen poděkování, ale i úcta za to, že jsou
ochotni si ke své práci navíc přibrat
toto zodpovědné poslání a předávat
své znalosti a dovednosti žákům
ﬁremní školy. Bez jejich vstřícnosti
by žáci nemohli poznávat pracovní
prostředí, strojní vybavení a um
nejen instruktorů, ale i ostatních
pracovníků.
Práce instruktorů si skutečně
velice vážím, a dokázal jsem to i
tím, že jsem v průběhu letošního
kolektivního vyjednávání předložil
návrh k navýšení jejich odměňování. Ve Mzdovém předpisu pro rok
2019 bude již tato odměna upravena.
Děkuji Vám pánové.
Ing. Jan Rýdl ml.
generální ředitel
TOS VARNSDORF a.s.

Fotokronika
Práce na Centru vzdělávání SPŠ TOS VARNSDORF pokračují. Vlevo vidíte budovu dne 5. listopadu, vpravo pak za mrazivého dopoledne 28. listopadu.
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Veletrh TMTS 2018
Ve dnech 7. až 11. listopadu
2018 se uskutečnil Mezinárodní
veletrh TMTS 2018 v tchajwanském Taichungu.
Pro TOS VARNSDORF byl tento veletrh mimořádný tím, že jsme
vystavili první vyrobený stroj ze
společného podniku TOS LITZ Machinery Corporation. Stroj WHT
110S byl kompletně vyroben podle
dokumentace z TOS VARNSDORF.
Veškeré komponenty byly nakou-

Veletrhy v roce 2019
Příští rok v našich účastech na
veletrzích a výstavách proběhne
opět ve znamení proměny kvantity
v kvalitu. Zúčastníme se jen těch
nejvýznamnějších veletrhů.
V dubnu budeme na veletrhu
CIMT 2019 v čínském Pekingu
vystavovat obráběcí centrum WHT
110S, první to kus vyrobený v naší
tchajwanské dceřiné ﬁrmě TOS
LITZ Machinery Corporation (jak
se píše výše na této stránce). Na
čínském trhu, pokud tam chceme
být úspěšní, musíme být stále vidět.
Dalším velkým trhem je Ruská
federace. Zde se tradičně zúčastníme květnového veletrhu Metalloobrabotka 2019 v Moskvě. Nebudeme tu mít žádný exponát. V září nás
pak čeká po všech stránkách „nej“
veletrh – EMO 2019 v Hannoveru.
Na tomto největším strojírenském
veletrhu na východní polokouli budeme vystavovat druhý kus stroje
WHT 130, tentokrát v provedení
vodorovné vyvrtávačky.

Po několika letech osvědčené a
našimi hosty uznávané koncepce
zákaznického dne TOSday se pro
další období mění strategie a organizace zákaznických dnů. Nebude to jeden den, kdy nás navštívilo
více než 200 hostů, my jim předvedli několik technologických ukázek
a v podstatě na tento den pozastavili provoz na řadě pracovišť, ale rokem 2019 počínaje to bude několik
dnů v menším rozsahu, které provoz ﬁrmy neovlivní. Odděleně podle teritorií nás navštíví pozvaní
zákazníci a v doprovodu manažerů
příslušných teritorií si projdou ﬁrmu a budou seznámeni s aktuálními novinkami ve výrobním programu. Konference s obchodními
zástupci TOSmeet proběhne samostatně, bude to v březnu.
Jak jste postřehli, příští rok do
Brna nepojedeme. Pravděpodobně
se tak ustálí střídání EMO a MSV,
tedy lichá a sudá.
LP 2018

peny od místních dodavatelů, jen
vřeteník byl dodán z Varnsdorfu.
Stroj vzbudil velký zájem mezi
odbornou veřejností a patřil mezi
nejzajímavější exponáty tchajwanské výstavy. Nyní bude WHT 110S
převezen zpět do společného podniku, kde budou provedeny veškeré
zátěžové testy. Tento stroj pak vystavíme v dubnu 2019 na veletrhu
CIMT 2019 v Pekingu.
Miloš Holakovský

Investice
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Zahájení generální opravy brusky
Waldrich Coburg na těžké mechanice
Pokud jste v poslední době procházeli těžkou mechanikou, jistě
jste si všimli několika probíhajících
změn. Tou nejvíce nápadnou je zahájená generální oprava brusky
Waldrich Coburg. Na úvod si dovolím pohlédnout zpět do historie a
připomenout si, jak se bruska na
těžkou mechaniku dostala.
O velké investici se rozhodlo již
v sedmdesátých letech. Že tehdy
nebylo hluboko do kapsy, potvrzuje
fakt, že bruska vyšla na 11 678 010
Kč. Při hrubém přepočtu na dnešní
poměry se jednalo o částku převyšující sto milionů korun. Stroj byl
spuštěn do provozu v říjnu roku
1977. V roce 2006 proběhla na
brusce střední oprava – bylo zbroušeno se lože a příčník, vyměněn teﬂon na vodících plochách stolu a
byly vyrobeny nové matice pro trapézové šrouby. Kondice brusky už
ale v posledních letech pokulhávala
ve všech směrech. Přistoupili jsme
tedy ke kompletní generální opravě
a částečné modernizaci stroje.
A teď už zpět k aktuálním faktům. Generální opravě brusky
předcházelo důkladné čištění. Přestože jsme na těžké mechanice
zvyklí čistit si stroje zpravidla sami,
tak pro tentokrát očistu provedla
společnost PARAMO. A proč zrovna PARAMO? Dlouhé roky jsme
s procesní kapalinou spokojeni a
letos z jara se obchodní zástupce
společnosti PARAMO pan Prokop
nabídl, že osobně přijede brusku
vyčistit. A to zcela zdarma! Nemohl
jsem jinak, než vzít pana Prokopa
za slovo. A že PARAMO drží slovo,
předvedli 1. listopadu, kdy hned ráno stál pan Prokop s kolegou a proﬁ

technikou před bruskou. Tentokrát
však vyměnil obchodnický „mundúr“ za montérky. Bez předchozích
zkušeností si i ve dvou pěkně „mákli“ a čistili až do pozdních odpoledních hodin. Úkol byl však splněn
k naší spokojenosti. Spokojeni byli i
pánové z ﬁrmy PARAMO, kteří si
chválili neocenitelnou zkušenost se
strojem této velikosti.
Vzhledem k těsným termínům
pro jednotlivé úkony generální
opravy pokračovali naši údržbáři
přes víkend s demontáží částí krytování a podií stroje, aby v pondělí
mohla nastoupit ﬁrma SBA, která
celou generální opravu zajišťuje.
Pracovníci SBA následně v týdnu
od 5. do 9. listopadu demontovali
vřeteníky s příčníkem, stůl a agregáty stroje. Na těžké mechanice tak
zůstal holý skelet stroje. Na nic se
ale nečekalo a dalším víkendem
byly zahájeny stavební úpravy pro
novou jímku procesní kapaliny.
Všechno zatím běží jako na drátkách a našlapaný harmonogram je
plněn na 100 %.
Paralelně probíhá v SBA kompletní generálka vřeteníků, agregátů a modernizace příčníku, kde
bude trapézový šroub nahrazen
moderním lineárním motorem.
Kompletně nová bude také elektroinstalace a řízení stroje. To vše by
mělo být v SBA dokončeno po vánocích a práce se přesunou zpět do
TOSu. Konečné převzetí stroje je
plánováno na 27. únor 2019. Zatím
vše nasvědčuje splnění termínu a
navrácení brusky do plného provozu.
JP
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Zajímavý obchodní případ | Stolní kalendář 2019

WRD 150 Kone Tuomi (Finsko)
V listopadu 2018 jsme úspěšně
předali stroj WRD 150 Q ﬁnskému
zákazníku Kone Tuomi. Jedná se o
první stroj v deskovém provedení
s řídicím systémem Heidenhain
640 včetně karuselovacího stolu od
ﬁrmy Demmeler.
Stroj je dodán s parametry os
X = 13000 mm, Y = 6000 mm. Široké množství technologického příslušenství, jako jsou hlavy HUF 50,
HUR 50 a tři speciální karuselovací
nástavce, řadí tento stroj mezi nejzajímavější z hlediska technologického využití v deskovém provedení. Přídavný stůl Demmeler s rozměry 3000 x 3000 mm, nosností
50 tun, pojezdem v ose V 4000 mm
a osmdesáti otáčkami za minutu

umožní zákazníkovi provádět na
jednom stroji soustružnicko-frézovací operace. Tímto provedením
jsme získali další referenci o možnostech využití našich strojů. Speciálně ve Finsku je to důležité,
neboť Finsko patří k zemím, které
nakupují nejvíce strojů v provedení
WRD.
Rád bych poděkoval montérům panu Michalu Beranovi a panu
Josefu Novákovi a vedoucímu
elektro konstrukce panu Martinu
Dvořákovi, kteří odvedli výbornou
práci při stavbě, odladění a předání
stroje zákazníkovi.
Miloš Holakovský

Stolní kalendář 2019 bude po Mikuláši

Rozhovor | Ze společnosti
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Otázky pro hlavního účetního
Od začátku listopadu tohoto
roku nastoupil na pozici hlavního
účetního pan Jiří Volek. Několik
měsíců předtím se s ﬁrmou seznamoval, tak jsme nemuseli čekat sto
dní na zahřátí a zeptali jsme se brzy
po nástupu do funkce.
Na místo vedoucího oddělení účtárny jste nastoupil po
několikaměsíčním vstupním
vstřebávání prostředí a systému práce v TOS VARNSDORF.
Do ﬁrmy jste přišel zvenčí. Je
rozdíl mezi tím, co jste znal
před nástupem do TOSu a
TOSem?
Určitě tu rozdíl je. Před nástupem do TOSu jsem měl jen informace vyčtené z dostupných zdrojů,
jako jsou internetové stránky společnosti, výroční zprávy a podobně.
Při absolvování „seznamovacího
kolečka“ jsem měl možnost nahlédnout do všech oddělení společnosti
a seznámit se s procesy, které ve
ﬁrmě probíhají. Asi nejzajímavější
pro mne seznámit se s tosáckou výrobou zblízka.
Nastoupil jste na pozici,
kde jsou muži možná dokonce
v menšině. Vnímáte to také
tak? Víte o tom, že muž na místě hlavního účetního je v naší
ﬁrmě docela tradice, že zde
například dlouhá léta působil
pan Jaromír Pešek? Co všechno musí zvládat vedoucí účtárny?
Pozice hlavního účetního či
účetního jsou většinou obsazovány
ženami, to je všeobecně známé.
Není to tím, že by nebyli muži, kteří
absolvují ekonomické vzdělání, ale

pravdou je, že jich není mnoho, kteří zůstanou „jen“ u účetnictví. Buď
se po studiu zabývají zcela jinou
činností, nebo využívají ekonomické znalosti při odlišných náplních
práce. O tradici mužské role v tosácké účtárně jsem dosud nevěděl.
Vedoucí účtárny zastřešuje všechny činnosti, které v ní probíhají a
spolupracuje s ostatními odděleními, především s kontrolním oddělením společnosti. Musí být schopen správného rozhodování při
řešení složitých nebo nových účetních případů a rozpoznat dopady,
které budou po jejich zaúčtování
následovat. Má mít přehled o daňových zákonech a o jejich aktualizacích, umí číst ve výkazech a zpracovává různé reporty. V neposlední
řadě vede své podřízené, je tu pro
ně k dispozici v případě dotazů a
řešení různých situací, které mohou v účtárně nastat.
Seznamoval jste se nejen
s novým prostředím, novým
systémem řízení, ale také jste
se musel naučit pracovat s novým ekonomickým systémem
QAD. Jedno náročnější než
druhé … jaké máte před sebou
cíle? Je to výzva a příležitost?
Ekonomické systémy jsou ve
ﬁrmách různé, zatím jsem se se systémem QAD nesetkal. Všechny mají ale společné to, že v souhrnu ukazují výsledky, které společnosti
dosahují i přehledy o aktivech a pasivech. Jde jen o to naučit se s nimi
pracovat, aby byly výstupní sestavy
věrné a daly se použít při dalším
zpracování. Ovládnout QAD je pro
mne výzvou, ale věřím, že to nebude dlouho trvat a v systému se budu
rychle orientovat. Jsem rád, že si

mohu rozšířit vědomí i o další
účetní systém, kdy mám možnost
porovnání například s hojně používaným systémem SAP.
Prozraďte na sebe něco.
Čemu se věnujete ve volném
čase … dozvěděli jsme se, že
jste dobrovolný hasič. Co Vás
přitahuje na tomto poslání?
Tomu už se snad ani nedá říkat koníček. Ten máte jiný, jak
lze odpozorovat z motorkářské bundy …
Máte pravdu, hasičina není jen
koníček. Člověk k tomu asi musí
mít předpoklady a hlavně vztah.
Není mi lhostejné, co se v mém
okolí děje a jsem rád, když mohu
pomoci, ať už při požárech, dopravních nehodách či jiných činnostech, u kterých hasiči asistují.
Účastním se i zajímavých hasičských školení a simulací situací, ve

kterých se jako dobrovolný hasič
mohu ocitnout. Motorka je mým
koníčkem, ve volných chvílích na ní
rád cestuji a poznávám nová místa.
Myslím, že mám velkou výhodu,
moje manželka také ráda jezdí na
motorce, je jedna z mála řídících
motorkářek, cestujeme tak na dvou
strojích spolu. Na příští rok máme
v plánu projet Slovensko a část
Ukrajiny. Minulý rok jsem také zrestauroval svou starou Jawu 350, ke
které jsem připojil sidecar a účastním se tak i na veteránských srazů
v okolí.
(Pozn. redakce: zanedlouho po
tomto rozhovoru prodělal pan Volek dopravní nehodu doslova na
vlastní kůži. Přejeme mu brzké
uzdravení, v následujícím období
co nejméně dalších následků a samozřejmě co nejrychlejší návrat do
běžného života a do práce.)

Slavnostní večer na ambasádě v Moskvě
Ve čtvrtek 25. října proběhl
v reprezentačních místnostech
českého velvyslanectví v Moskvě
slavnostní večer u příležitosti
stoletého výročí vzniku Československa.
Této akce se zúčastnili zástupci
politických i ekonomických kruhů
Ruské federace, mezi hosty byli
rovněž zástupci významných ﬁrem
a organizací ze všech oblastí průmyslu i kultury.
K účasti na slavnostním večeru
byly pozvány ty české ﬁrmy, které
se úspěšně etablují na ruském trhu,
tedy pozvánka přišla i do naší ﬁrmy. Vedení TOSu rozhodlo, aby nás
na akci zastupovali pracovníci
ruských dceřiných ﬁrem. Za GRS
Ural to byl její generální ředitel Karel Andok, za TOS Varnsdorf-RUS

generální ředitel Jurij Ivanovič
Savinov. O tom, že se akce vydařila,
svědčí děkovný dopis velvyslance
v Rusku pana Vítězslava Pivoňky.

Na snímku jsou oba naši zástupci.

Sport | Svaz průmyslu a dopravy ČR
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Varnsdorfští fotbalisté na návštěvě v TOSu
O tom, že TOS VARNSDORF je
jednou z nejsilnějších strojírenských ﬁrem v Ústeckém kraji, která
exportuje své výrobky do celého
světa, se mohli ve středu 17. října
přesvědčit při své návštěvě areálu
ﬁrmy hráči A týmu FK Varnsdorf
spolu s několika členy realizačního
týmu. TOS VARNSDORF je také
generálním partnerem a garantem
fotbalu ve Varnsdorfu, a to nejen
vrcholového, ale především mládežnického.
Hráči pod vedením kapitána
Pavla Rudnyckého a členové realizačního týmu trenér David Oulehla, asistent trenéra Libor Macháček, vedoucí mužstva Zbyněk Přibyl a kondiční trenér Jan Filip byli
nejprve seznámeni s historií a současností společnosti, a to včetně
řady technických a ekonomických
informací a zajímavostí. Toto přivítání proběhlo ve vstupní hale
(odkud je také společný snímek),
na starosti ho měl obchodní ředitel
ﬁrmy Miloš Holakovský. Ten poté
návštěvu provedl několika výrobními halami. Varnsdorfští fotbalisté
si tak mohli detailně prohlédnout
jednotlivá pracoviště, ať už to bylo
v provozu lehké mechaniky nebo
v montážních halách.
Bylo zajímavé pozorovat reak-

ce zaměstnanců ﬁrmy, protože řada
z nich jsou buď bývalí fotbalisté,
nebo současní fanoušci (anebo naopak fotbalu nefandí vůbec). Stejně
tak zajímavé to bylo jistě i pro
hráče, kteří se tak na několik hodin

mohi dostat z prostředí, kde spolu
s hlavou mají hlavní slovo nohy, do
míst, kde vedle hlavy o výsledku
rozhodují především ruce. A jak je
vidět na aktuálních výsledcích ﬁrmy i mužstva, ve Varnsdorfu se daří

jak šikovným rukám, tak i nohám
(pravda, nohy mají do evropské či
světové úrovně ještě daleko), avšak
oba – ﬁrma i tým, tvoří již 25 let
kompaktní tělo.
LP 2018

Jednání SP ČR v Ústeckém kraji
U příležitosti oslav stoletého
výročí Svazu průmyslu a dopravy
ČR se 24. října sešli zástupci Svazu
se zástupci ﬁrem z Ústeckého kraje.
V Ústeckém kraji, tradičním energetickém a průmyslovém centru
České republiky, ﬁrmy zajímá budoucnost energetiky, osud těžby
uhlí, ale také rozvoj technického
školství. Prezident SP ČR Jaroslav
Hanák mimo jiné na tomto setkání
řekl: „V podpoře technického školství je skvělým příkladem TOS
Varnsdorf, který si zřídil vlastní
střední školu.“
Na setkání padla například
informace o tom, že společnost ČEZ
Distribuce například chystá nové
vedení linky z České Lípy do Varnsdorfu. „Už máme připravenou dokumentaci k posouzení vlivu na životní prostředí, kterou nyní rozešleme dotčeným obcím. Příští rok
bychom už mohli řešit detaily jako
umístění opěrných bodů,“ dodal
Ladislav Ráliš, manažer útvaru
Správa energetického majetku ČEZ
Distribuce. Dalším tématem jednání byla těžba hnědého uhlí a provozování uhelných elektráren. Osud
těžby hnědého uhlí řešila také nedávná porada zástupců vlády, průmyslu a energetiky u prezidenta

Miloše Zemana. „Padla tam zmínka
o možnosti posunout nynější limity
těžby. Osobně bych s tím problém
neměl,“ uvedl Jaroslav Hanák.
A došlo i na rozvoj technického
školství. Prezident Svazu průmyslu
a dopravy České republiky Jaroslav Hanák k tomu poznamenal:
„TOS Varnsdorf je skvělý příklad.
Zřídil si vlastní střední školu. Samostatná škola je nejlepší, protože
tam si ﬁrma může žáky vychovat
podle vlastních potřeb.“ Na rozdíl
od jiných krajů musely vzít na severu Čech projekt duálního vzdělávání, které má přispět k lepší
výchově technicky vzdělaných pracovníků, ﬁrmy do vlastních rukou.
„Znám kraje, kde je naopak spolupráce dobrá, jako Olomoucký nebo
Moravskoslezský. To, že kraj škole
TOS Varnsdorf nepomáhá, je chyba. Peněz mají kraje dost,“ dodal
Jaroslav Hanák. Narážel tak na poznámku Jana Rýdla ml. „Stavíme
teď vlastní budovu školy v našem
areálu. Nedokázali jsme totiž najít a
získat jinou budovu. Krajský úřad
nám rozhodně při budování a rozvoji školy příliš nepomáhá.“
z webu SP ČR
vyzobal LP 2018

Na snímku generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml. přebírá od prezidenta
SP ČR Jaroslava Hanáka pamětní certiﬁkát.
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Výroční členská schůze Klubu důchodců
Úterní odpoledne 27. listopadu
bylo trochu neobvyklé. Od půl třetí
ve ﬁremní restauraci proběhla výroční členská schůze Klubu důchodců TOS Varnsdorf při odborové organizaci. Jak vidíte na fotograﬁi, jídelna byla téměř celá zaplněna
bývalými tosáky, kteří se na výročních členských schůzích doposavad
scházeli na Lidové zahradě. Nyní
nastala změna, podle ohlasů účastníků vítaná. Chybělo snad jen pivo,
ale to se při prohibici v našem areálu dalo očekávat. Za vedení společnosti jsme při akci zastihli výrobního ředitele Ing. Davida Nejedlého, odborovou organizaci zastupovala paní Dana Sýkorová. Setkání tosáckých důchodců trvalo více
než dvě hodiny, za skvělou podporu
a obsluhu se sluší a patří poděkovat
personálu jídelny.
LP 2018

Firemní ples
bude 1. února 2019
rezervace lístků již začala

Krátce z práce
Hned zkraje připomínáme, že
ve středu 19. prosince proběhne
ve spojených sálech Školicího střediska prosincové setkání se zaměstnanci. Chcete-li se dozvědět
něco o hospodaření ﬁrmy a výsledcích kolektivního vyjednávání,
přijďte. Začíná se ve 13:00 hod.

v 7:00 ráno, protože lístky jsou na
představení v O2 aréně od 11:00
hodin. Kdo máte v rodině dítě
s dinománií – ideální volba. A nezapomeňme na varnsdorfský bazén.
Vstupenky do bazénu na období
leden až červen 2019 si zájemci
mohou zakoupit od 4. prosince
v kanceláři odborů. Více informací
Letošním rokem počínaje má- získáte z jednotlivých letáčků aneme nového auditora. Je jím bo přímo u paní Dany Sýkorové.
známá ﬁrma Deloitte Audit
s.r.o. První velkou akcí nových
Stoleté výročí je náramná příauditorů budou nadcházející in- ležitost k pořádání různých sešlosventury.
tí, vzpomínkových akcí a dalších
retro záležitostí. V letošním extra
Jak vidíte nalevo na plakátu, osmičkovém roce se s nimi roztrhl
v pátek 1. února 2019 proběhne československý pytel. Mezi tím
ﬁremní ples TOS VARNS- vším stojí za pozornost několik poDORF. Je to již 23. ročník. Začátek činů velkých organizátorů (do retro
je také tradiční – ve 20:00 hodin, stylu byla například navržena část
v průběhu večera budou slosovány veletrhu MSV v Brně) a vydavatelů.
vstupenky, také letos budou připra- Vyšlo mnoho publikací, které se
veny hodnotné ceny. K tanci a po- ohlížely za tím či oním, ale o jedné
slechu zahraje stejně jako letos si příště řekneme více. Vydalo ji naroudnická skupina BONUS. Rezer- kladatelství Mladá fronta a kniha se
vace vstupenek již byla zahájena jmenuje „100 let od začátku svo(více informací je na plakátu), tak bodného podnikání v Českoslovenpokud máte zájem, neváhejte. Ute- sku aneb Manažeři se lvíčkem”.
če to rychle, ten nejdelší měsíc v ro- Jsou zde portréty mnoha významných kapitánů, plukovníků i genece, a ples je tu.
rálů našeho průmyslu. Příště si teA máme tu pozvánky na něko- dy ukážeme, proč nás to zajímá.
lik akcí pořádaných odborovou
Co najdete v posledním letošorganizací: v sobotu 8. prosince
zájezd do Aquaparku Čestlice. ním čísle Horizontu, které vyjde
Odjezd z Náměstí E. Beneše je ráno v týdnu před vánoci? Rozsáhlý čláv 7:30, předpokládaný odjezd zpět nek o knize Varnsdorf - město průkolem 20:00 hod. Velmi zajímavá myslu a zahrad, snad už i výsledky
je další nabídka – zájezd na show kolektivního vyjednávání pro rok
Putování s dinosaury. Akce je 2019 a další informace z ﬁrmy a
naplánovaná na sobotu 19. ledna dceřiných společností.
2019, odjezd z Náměstí E. Beneše
LP 2018
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