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Otevřený dopis předsedy správní rady

Vedení společnosti

Ing. Bc. Petr Kotulič
Ředitel Vyšší odborné školy, Střed-
ní průmyslové školy a Střední od-
borné školy služeb a cestovního ru-
chu, Bratislavská 2166, Varnsdorf

Vážený pane řediteli,

v dubnovém čísle časopisu 
Ekonom byl zveřejněn můj roz-
hovor týkající se situace v TOS 
VARNSDORF a.s a jeho působení 
na světových trzích. V rozhovoru 
jsem byl dotázán na důvod, proč 
jsme založili soukromou firemní 
Střední průmyslovou školu. Nebylo 
to ústřední téma rozhovoru, a proto 
jsem důvody popsal velice stručně, 
cituji:

„My jsme před několika lety při 
hovorech o strategii zjistili, že 
největší ohrožení existence firmy je 
nedostatek kvalitní pracovní síly. 
Protože na trhu práce neseženete 
nic, zvlášť tady v pohraničí. Ve 
Varnsdorfu máme státní střední 
školu, ze které vyjde 30 až 50 děcek 
ročně, ale nepoužitelných. To ne-
přeháním. Je to důsledek, mimo ji-
né, financování škol, které dostáva-
jí peníze na žáka. Dopadá to tak, že 
na místní škole, která byla původně 
průmyslovkou, mají nějakých 52 
oborů. Kvalita šla logicky šíleně 

dolů. Když jsme odtamtud vzali ně-
jakého kluka, začínali jsme s ním od 
začátku. Takže jsme si řekli: stojí 
nás to stejně peníze, pojďme, udě-
láme si školu.“

Nedivím se, že právě tato pasáž 
vyvolala negativní ohlas veřejnosti 
spjaté s varnsdorfskou školou. 
Moje vyjádření ke špatné kvalitě 
absolventů se týkalo maturitních 
oborů, zejména oboru Strojíren-
ství. Stojím si za tvrzením, že dří-
vější Střední průmyslová škola ve 
Varnsdorfu produkovala kvalitně 
připravené odborníky, díky kterým 
se stal TOS VARNSDORF a.s. jed-
ním z leaderů ve svém oboru. Bohu-
žel tito lidé jsou dnes již v důcho-
dovém věku a máme problém s pře-
dáváním jejich znalostí a doved-
ností nové generaci techniků. 
Dnešní absolventi strojírenských 
oborů, až na výjimky, postrádají zá-
kladní znalosti o strojařině a obtíž-
ně se zapracovávají na pozice střed-
ního managementu i technické 
funkce. Především maturitní obo-
ry, na které se díky absenci přijíma-
cích zkoušek mohl dostat každý, 
byly devastovány zejména špatným 
systémem financování. Málokterý 
ředitel by vyhodil neschopného 
žáka a přišel tak o státní příspěvek. 
Nízká úroveň znalostí maturantů je 

důsledkem špatně nastaveného 
systému státem. Nechtěl jsem kri-
tizovat pedagogický sbor školy, 
který za daných podmínek dělal, co 
mohl. Zavést selektivní výběr pro 
studium náročných strojírenských 
oborů a zredukovat nesmyslný hon 
za největším počtem žáků vymýšle-
ním nových oborů, znamenalo exi-
stenční ohrožení školy. Peníze pro 
financování školy měly, asi logicky, 
přednost. Doufejme, že povinné 
přijímací zkoušky a připravované 
změny ve financování tento nešvar 
odstraní a učitelé budou moci na-
plnit své poslání.

Vážený pane řediteli, lituji, že 
se nám nepodařilo s Vašim před-
chůdcem dohodnout zapojení TOS 
VARNSDORF a.s. jako strategické-
ho partnera do činnosti školy a 
zavést do výuky principy duálního 
vzdělávání. Byli jsme přesvědčeni, 
že takovéto spojení zvýší kvalitu 
výuky a renomé školy. Toto pře-
svědčení nesdílel tehdejší ředitel, 
protože místo hledání optimálního 
řešení ve všem viděl neřešitelný 
problém. Proto jsme nakonec roz-
hodli usilovat o vlastní školu. Vzni-
kla tak situace, kdy v 16 tisícovém 
městě působí dvě školy nabízející 
vzdělání ve shodných strojíren-
ských, a dnes i elektrotechnických, 

oborech. Je zřejmě nemožné do-
hodnout se na odstranění duplicit a 
o strojírenské obory se podělit. Pře-
sto si myslím, že místo nevraživosti 
a napadání máme šanci spolupra-
covat i jako konkurenti. Naší spo-
lečnou snahou by mělo být nabízet 
kvalitní vzdělání především lidem 
Šluknovského výběžku, kteří díky 
tomu budou schopni řešit problém 
zaostalosti našeho regionu. Přeji 
Vám, aby se naplnily záměry se 
soustředěním Vaší školy do nového 
kampusu a škola tím dostala im-
puls pro další rozvoj. I my investu-
jeme do výstavby nové školy, kte-
rou otevíráme 2. září letošního ro-
ku a která poskytne studentům a 
učňům kvalitní podmínky pro ná-
ročné studium. Nabízíme možnost 
využít některé naše specializované 
laboratoře i pro výuku Vašich stu-
dentů. Věřím, že i z Vaší strany se 
najde příležitost podělit se s našimi 
studenty o dobré zkušenosti. Spo-
lupracujme ve prospěch našich 
studentů a našeho regionu.

S úctou

Jan Rýdl
Předseda správní rady
TOS VARNSDORF a.s. 

Dlouze z práce (1)

Čekali jste několik měsíců, než 
vyšlo další číslo Horizontu. V po-
sledních týdnech jsme vydání od-
kládali, protože příspěvky přibýva-
ly snad rychleji, než jsme je stačili 
zpracovávat. Počet stránek tohoto 
čísla postupně narůstal, až se z no-
vin stal pomalu časopis. Ale slíbili 
jsme něco a to jsme chtěli dodržet. 
Proto je tento přehled delší než ob-
vykle.

Život přináší ztráty a zisky. Tak 
to chodilo, chodí a chodit bude, 
snažte se, jak chcete, základní zá-
konitosti nezměníte. Ztráty jsou 
bolestné, zvlášť když ztrácíme ně-
koho blízkého. Na začátku roku 
jsme ztratili pana Michala Boháče, 
opustil nás také pan Jiří Žák. Pra-
covali v TOSu doslova do poslední-
ho dechu.

A zisky? Ziskem může být co-
koli, jak si kdo určí a vybere. Pro 
firmu mohou být ziskem úspěchy 
dosažené při hospodaření, při vý-
voji nových produktů apod. Skuteč-
ně je toho hodně a my o něčem z to-
ho dnes informujeme. Bohužel 
mnohdy jen stručně, protože pak 
by počet stránek narostl do bichlic-
kých rozměrů (podle vzoru bichle).

Na straně 19 podrobněji popi-

sujeme investice v naší firmě
v loňském roce. V podkladu z vý-
roční zpráva jsou zmiňovány i le-
tošní investiční počiny a změny. 
Největší investicí těchto dvou let je 
výstavba (rekonstrukce) nové bu-
dovy SPŠ TOS VARNSDORF, proto 
je ten příspěvek doplněn fotogra-
fiemi z postupující výstavby.

Na stranách 14 až 16 přinášíme 
informace o našich letošních 
účastech na veletrzích a výsta-
vách. Kromě tří nejdůležitějších 
(dubnový veletrh CIMT v Pekingu, 
květnová výstava Metalloobrabot-
ka v Moskvě a zářijový megaveletrh 
EMO v Hannoveru) jsme se jako 
podpora zúčastnili také lokálních 
výstav na stáncích našich obchod-
ních zástupců. Pro nás nejviditel-
nější Zákaznický den TOSday byl 
po mnoha letech reformován a má 
jinou podobu. Podrobněji o tom pí-
šeme na straně 3.

Ve druhé polovině března pro-
běhl v naší firmě dozorový audit. 
O jeho průběhu a kladném výsled-
ku se dočtete na straně 9.

Předseda správní rady Ing. 
Jan Rýdl st. oslavil dne 10. února 
sedmdesátiny. Z malé oslavy ve fir-
mě (která přinesla jedno zajímavé 

překvapení v nečekaném gratulan-
tovi – vítězi z Nagana) přinášíme 
fotografii. Přejeme co nejpevnější 
zdraví a mimo jiné i co nejlépe fun-
gující firmu.

Ve čtvrtek 14. března proběhl
v areálu firmy TOSmeet 2019, ji-
nak též Konference s obchodními 
zástupci. Letos jsme našim obchod-
ním partnerům předvedli více za-
jímavých pracovišť, samozřejmě je 
nejvíce zaujal prototyp portálového 
stroje WVM 2600 T. Více o průbě-
hu TOSmeet najdete na straně 3, o 
portálovém stroji na straně 13.

Letos světu ukazujeme dva 
nové stroje: portálový stolový 
stroj WVM 2600 T (strana 13) a 
druhý kus stroje WHT 130L, ten-
tokrát v provedení horizontky. 
Tento stroj bude hlavním exponá-

tem na veletrhu EMO 2019 v Han-
noveru. Na straně 16 najdete úvod-
ní informace o tomto stroji, rovněž 
tak o přípravě účasti na tomto ve-
letrhu. Probíhají kontrolní dny 

exponátu, při posledním dne 12. 
června jsme exponát vyfotografo-
vali (snímek je u článku). Stavba a 
oživení budou probíhat podle har-
monogramu a my v dalších číslech 
Horizontu přineseme více informa-
cí z postupu prací.

Jak jsme se zmínili, TOSday 
se od letoška změnil. Nepořádá-
me ho jako jednu velkou jednoden-
ní superakci, ale zákaznický den byl 
„rozpuštěn“ na více menších na je-
dnotlivá teritoria cílených zákaz-
nických dnů. Například ve středu 
24. dubna 2019 navštívilo firmu 
celkem 18 zákazníků z významných



 HORIZONT 284  strana 3/ TOSmeet 2019

Konference s obchodními zástupci
TOSmeet 2019

Poprvé se naši obchodní zá-
stupci ve větším počtu u nás sešli
v roce 1998 u příležitosti 95. výročí 
založení firmy. Další setkání násle-
dovalo ke stému výročí založení
v roce 2003. Myšlenka se ujala a 
Konferenci s obchodními zástupci 
se pod názvem TOSmeet jsme za-
čali pořádat každoročně, častěji 
společně se Zákaznickým dnem, 
méně často pak samostatně.

Letos byla akce TOSmeet svo-
lána na čtvrtek 14. března. Byli 
pozváni všichni naši významní ob-
chodní zástupci, nakonec se konfe-
rence zúčastnilo 49 hostů z 21 zemí 
celého světa. Jako obvykle bylo toto 
setkání rozděleno do dvou základ-
ních částí.

Teoretická část proběhla ve 

spojených sálech A, B a C Školicího 
střediska. Letos jsme tlumočili 
pouze do angličtiny a ruštiny, pro-
tože zástupce z Německa byl Čech a 
zástupce z Číny rozuměl anglicky.
V teoretické části nejprve proběhlo 
seznámení s obchodními výsledky 
za rok 2018 a plán na rok letošní, 
poté byly hostům představeny no-
vinky, konkrétně portálový stolový 
stroj WVM 2600 T, obráběcí cen-
trum WHT 130 (C) a robotická vý-
měna nástrojů, dále byli hosté se-
známeni s možnostmi systému 
TOS Control a dalšími technickými 
novinkami a informacemi.

Ve druhé části pak obchodní 
zástupci v několika skupinách po-
stupně navštívili čtyři pracoviště ve 
firmě: obráběcí centrum WHT 130 
C ve vývojové dílně, systém TOS 

Control si mohli v provozu prohléd-
nout na obráběcím centru WHT 
110 C v těžké mechanice, v akci sle-
dovali robotickou výměnu nástrojů 
na stroji WHR 13 Q a jako vyvrcho-
lení pak viděli portálový stroj WVM 
2600 T. Ten zástupce zaujal přede-
vším svojí robustností, která mno-
hé napovídá o síle a tuhosti stroje.

Akce pak pokračovala jako 
obvykle diskusí, kde dominovaly 
informace z trhu, postřehy od zá-
kazníků a úvahy o možných smě-
rech dalšího vývoje.

Letos poprvé se nekoná Zákaz-
nický den TOSday, protože již na 
podzim vedení společnosti rozho-
dlo, že přejdeme na jinou formu té-
to komunikace se zákazníky. Řadu 
let TOSday probíhal jako jedno-

denní zákaznický den, na který 
jsme zvali zákazníky nejen ze 
Střední Evropy, ale přijížděli sem
v doprovodu obchodních zástupců i 
zákazníci z mnohem větší dálky. 
Účast se pohybovala vždy mezi 100 
až 150 návštěvníky, zákaznický den 
byl doprovázen „domácí výstavou“, 
které se účastnili významní doda-
vatelé nástrojů, zvláštního příslu-
šenství a softwaru. To vše je od le-
toška jinak. Zákaznické dny nyní 
probíhají separátně pro každé te-
ritorium zvlášť, formou prezentace 
a poté prohlídky firmy. Jako první 
to spustila naše „ruská sekce“. Další 
budou následovat, a pokud se tato 
forma osvědčí, setkáme se s ní i
v dalších letech. Je to velká změna a 
věříme, že ji zákazníci ocení.

LP 2019

Dlouze z práce (2) - pokračování na straně 5
ruských firem. Zajímali se přede-
vším o portálový stroj, výsledkem 
pak bylo několik poptávek (i na vět-
ší variantu tohoto stroje).

V pondělí 2. září bude slav-
nostně otevřena nová budova 
naší soukromé Střední průmyslové 
školy TOS VARNSDORF. Stavební 

práce finišují tak, aby se včas stihla 
kolaudace a v průběhu prázdnin se 
škola mohla přestěhovat do nových 
učeben a kabinetů. Postupující prá-

ce a samozřejmě vlastní otevření 
budeme podrobněji popisovat
v dalších číslech Horizontu.
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Den otevřených dveří 2019

Konference s obchodními zástupci
TOSmeet 2019 (dokončení)

Na Velký pátek se opět na čtyři 
hodiny otevřela řada dveří v areálu 
TOS VARNSDORF. Letos to vyšlo 
na 19. dubna, což zajistilo velmi do-
bré počasí. Den otevřených dveří 
má nyní ustálený čas mezi 9:00 a 
13:00. Letos byla zvolena úsporněj-
ší varianta, přesto jsme mohli 
zvláště dětským návštěvníkům na-
bídnout i více než stroje a praco-
viště.

Přístupných bylo vedle Školicí-
ho střediska (v přízemí s technic-
kým muzeem) celkem šest výrob-
ních hal. V lehké mechanice to byla 
řada obráběcích center (Yasda, 
MORI SEIKI, TIBO), těžká zku-
šební stolice pro frézovací hlavy, 
klimatizovaná dílna s řadou bru-
sek, přístupné bylo i měřící stře-
disko se strojem ZEISS a dílny 
praktického vyučování SPŠ TOS 
VARNSDORF. Vedle stojící budo-
vou kalírny bylo také možné projít a 
prohlédnout si technologie, z nichž 
řada byla v provozu.

Průchozí byla těžká montážní 
hala, kde stálo několik strojů řady 
WRD, stroj MAXIMA a OPTIMA
v různých fázích montáže. Sem 
jsme umístili dětskou lukostřelbu. 
Tradičně největší nával byl v hale 
těžké mechaniky a montáže, kde 
bylo soustředěno občerstvení. Tra-
dici jsme neporušili, k poslechu a 
místy i k tanci zde hrála kapela 
MALVAS. Oproti loňsku měla sta-
noviště před obráběcím centrem 
WHT 110 C, protože na jeho pódi-
um by se nevešla. V provozu bylo 
několik strojů, počínaje obráběcím 
centrem Waldrich, přes WHtec 
130, WHQ 15 CNC a měřící stroje 
ZEISS, až k montovaným strojů 
WHQ 13 CNC, z nichž jeden běžel
v testovacím režimu. Po delší době 
byla přístupná i sousední montážní 

hala, kde byl jako hlavní tahák k vi-
dění portálový stroj WVM 2600 T.

Před halou montáže vřeteníků 
byla na travnatém pásu k vidění na 
několika stojanech statická ukázka 
dravých ptáků. Hosté viděli mimo 
jiné dva druhy káňat, sokola, výra a 
další. To vše díky nabídce sokolnice 
paní Hendrychové. Kolem dravců 
se dalo projít do stávající budovy 
školy, kde byl připraven výklad, jak 
vidíte na fotografii, byla představo-
vána i nová budova školy.

Do Velkého pátku jsme chtěli 
stihnout i ustavení nového přírůst-
ku do technického muzea, ale pro 
zaneprázdnění střediska údržby 
(jedině ti mohou se strojem ve Ško-
licím středisku manipulovat), jsme 
to museli odložit až na květen. Jak 
se dočtete na straně 18, tím novým 
přírůstkem je historická horizont-
ka ze čtyřicátých let minulého sto-
letí, která do letošního roku stála za 
vstupem do těžké montážní haly.

Za čtyři hodiny, kdy byla firma 
otevřená pro veřejnost, nás navští-
vilo zhruba 2 000 hostů, což je při-
bližně stejné množství jako loni. Za 
to, že Den otevřených dveří proběhl 
hladce a bez závad, můžeme podě-
kovat všem pracovníkům firmy, 
kteří se podíleli na přípravě a hlav-
ně průběhu akce, pak také samo-
zřejmě dodavatelům a obchodním 
partnerům, kteří nám při zajištění 
akce pomáhali, ještě jednou děku-
jeme paní Hendrychové za ukázku 
dravců.

A protože březnový TOSmeet si 
vyžadoval od řady pracovníků také 
značnou porci času a energie na je-
ho přípravu, stejně jako v případě 
Dne otevřených dveří, dodatečně 
děkujeme zde i za pomoc při pří-

pravě a průběhu akce TOSmeet (do 
předchozího článku na straně 3 se 

nám to nevešlo).
LP 2019
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Dlouze z práce (3) - dokončení na straně 21
Na Velký pátek 19. dubna se 

areál firmy již tradičně otevřel ve-
řejnosti. Přestože byl letošní roč-
ník Dne otevřených dveří ve-
den v úspornější variantě, hostů 
přišlo zhruba stejně jako loni a 
většina odcházela spokojena a na-
plněna nejen fyzicky, ale také infor-
mačně a zážitkově. O dnu samot-
ném se dočtete více na stranách 4 a 
5, ohlasy najdete na straně 6.

Pokud tento Horizont vyjde
v úterý 25. června (člověk, natož 

editor, nikdy neví), tak to můžeme 
napsat ještě v budoucím čase: ve 
středu 26. června proběhne od 
13:00 hodin ve spojených sálech A, 
B a C Školicího střediska tradiční 
letní setkání vedení společnos-
ti se zaměstnanci. Všichni pra-
covníci firmy jsou srdečně zváni. 
Zde v Horizontu přineseme jen ku-
sé informace, přijďte si to poslech-
nout na vlastní uši.

Již několik týdnů náš dodavatel 
modelů strojů pracuje na nejnověj-

ším přírůstku naší modelové ko-
lekce. Bude to model portálu 
WVM 2600 T v měřítku 1 : 20. 
Tento model je prioritně určen jako 
exponát pro veletrh EMO 2019.

Jestli se pročtete až na stranu 
23, najdete tam článek o Ježíško-
vých vnoučatech z naší firmy. 
Možná to není jediná parta takto 
smýšlejících dobrodinců. Je-li vás 
více, podělte se s námi o svůj pří-
běh. Dobrých zpráv není nikdy 
dost.

Dne 5. června 2019 byl statu-
tární ředitel naší společnosti Ing. 
Jan Rýdl ml. zvolen preziden-
tem Svazu strojírenské tech-
nologie. Je to nejvyšší pozice
v představenstvu SST. Pro další 
funkční období byl do pozice gene-
rálního ředitele SST opět zvolen 
Ing. Oldřich Paclík.

Netoliko na tom – dne 11. červ-
na 2019 byl Ing. Jan Rýdl ml. ko-
optován jako člen do představen-
stva Svazu průmyslu a dopra-
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Setkání mistrů
Na pracovištích vznikají nejen 

profesní vztahy, ale i přátelství, 
která trvají hodně dlouho i v době, 
když už pracovníci spolu nepracují. 
Je tomu i tak v případě bývalého 
vedení konečných montáží. Tato 
parta se sešla na svém již 24. roč-
níku dne 13. prosince 2018.

Mohli byste zde vidět mistra 
montáží Láďu Málka, mistra elek-
trodílny Jardu Tomáška, mistra na 
vřeteníkách Roberta Cvika, hlavní-
ho dispečera montáží Štěpána Ha-
nicha, vedoucího konečných mon-
táží, Milana Hindráka a také mistra 
expedice Milana Junka, který jako 
jediný stále pracuje v naší firmě, 
ostatní jsou na penzi. Dali by se 
jmenovat i další, ale ti už na náš sraz 
nikdy nepřijdou. Právě vzpomín-
kou na ně vždy naše setkání začíná. 
V družném hovoru se bavíme o ro-
dinách, nemocích, politice ve světě, 
ale i v našem městě. Jsme rádi, že ve 
svém středu máme Milana Junka, 
který nás vždy zasvěceně informuje 
o dění ve firmě. Když se rozchází-
me, jsme tak trochu dojati, ale již se 
těšíme na další setkání.

JTOM

Ohlas Dne otevřených dveří Další
ohlasy

Setkáváme se z různými ohla-
sy, zpravidla po akcích věnovaných 
veřejnosti. Ta reaguje zejména již
v průběhu Dne otevřených dveří
(v drtivé většině pozitivně), v po-
slední době se objevují i dopisy ne-
bo maily, v nichž návštěvníci reagu-
jí na to, s čím se u nás setkali. Nale-
vo vidíte dopis od jednoho z náv-
štěvníků Dne otevřených dveří, 
který na začátku května přidal ještě 
další dopis, kde se ještě zmiňuje o 
areálu firmy, školicím středisku 
atd. Rád by dostával Horizont, tak 
mu jako první pošleme toto číslo. 
Tento host je z Nového Boru, podle 
indicií pracovník ze sklářského 
průmyslu, nyní již 19 let v důchodu.

Před velikonocemi také přišel 
do schránky vedoucí Odboru lid-
ských zdrojů mail od našeho býva-
lého kolegy, který již Horizont 
odebírá a pokaždé, když máme stá-
nek na Mezinárodním strojíren-
ském veletrhu v Brně, tak se na něm 
zastavuje: „Přeji Vám a Vaším pro-
střednictvím i všem pracovníkům 
Tosu pěkné a klidné velikonoční 
svátky. A vedení firmy k jejímu 
výročí hodně dobrých podnika-
telských nápadů a také hodně 
zdraví. Váš bývalý dlouholetý pra-
covník Roháček Břetislav.“

LP 2019

Ze společnosti | Den otevřených dveří 2019
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Připomínáme, že ve středu 26. června 2019 proběhne od 13 hodin ve spojených 
sálech A, B a C letní setkání vedení společnosti se zaměstnanci.

V posledním loňském čísle jsme informovali o prosincovém setkání, nyní ještě jednou přinášíme 
vyznamenané pracovníky. Zleva: Ing. Martin Dvořák, Jaromír Fárka, Martin Novotný, Aleš 
Vohanka, Bc. Tomáš Jägr, David Hronek, Jiří Macoun a Roman Wenzel.

100 let svobodného podnikání
v Československu

Pětadvacet let prestižní soutěže 
MANAŽER ROKU, vyhlašované 
Českou manažerskou asociací 
(ČMA), mělo loni po vyhlášení ma-
nažerů čtvrtstoletí na Pražském 
hradě říjnové pokračování. V den 
připomenutí kulatého výročí vzni-
ku republiky 28. října ČMA slav-
nostně pokřtila knihu „100 let od 
začátku svobodného podnikání
v Československu“, která nese hrdý 
podtitul Manažeři se lvíčkem. 
Právě příběhy úspěšných manaže-
rů čtvrtstoletí - vítězů soutěže, jsou 
těžištěm této obsahově a vizuálně 
atraktivní publikace. Přibližuje in-
spirativní osudy prvorepubliko-
vých osobností a věnuje se značkám 
firem, které překlenují období od 
první republiky do dnešních dnů. 
Závěru patří kapitoly, hledící do 
budoucna naší společnosti i mana-
gementu.

Samotný křest knihy Kamila 
Mikety proběhl v historickém sále 
cukrárny Obecního domu. Tedy
v místech, kde se rodil nový stát. Na 
další straně přinášíme pasáže o 
TOSu.

z tiskové zprávy ČMA
vytáhl LP 2019

Křest knihy.
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100 let svobodného podnikání
v Československu

Napsali o nás

Na předchozáí straně je úryvek s tiskové zprávy ČMA o 
vydání publikace o podnikání v Československu. Oskenovali 
jsme pasáže o TOSu.
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Dozorový audit 2019
Ve dnech 18. a 19. března 2019 

proběhl v prostorách firmy TOS 
VARNSDORF a.s. dozorový audit, 
který byl v tomto roce zaměřen na 
prověření firemních strategických 
a podpůrných procesů, zda jsou od 
minulého roku i nadále v souladu
s požadavky aktualizované normy 
ISO 9001:2015.

Úvodním setkáním auditorů 
certifikační společnosti SkQS pana 
Ing. Václava Jíchy a pana Ing. Mar-
tina Zdrálka s vedením společnosti 
byl oficiálně zahájen první den au-
ditu. Hlavního slova se ihned ujal 
generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml., 

který auditorům prezentoval stra-
tegii firmy a vizi jejího budoucího 
směřování. Následně auditoři roz-
dělili své síly mezi oblast zajišťová-
ní lidských zdrojů (V. Hulánová 
Makalová) a oblast technického 
rozvoje firmy (Ing. Pagáč). Po krát-
ké pauze, během níž byli auditoři 
pozváni panem Ing. Poupalem, 
který při této příležitosti zastupoval 
výrobního ředitele, na oběd do oblí-
beného pivovaru Kocour, byla po-
zornost přenesena k jednomu
z hlavních procesů realizace zaká-
zek – výrobě. Na závěr celého dne 
byly prověřeny dokumentované 
informace firmy a také agenda spo-

jená s interními audity (OSRK – 
Ing. Korb, Bc. Středová).

Následující den byl věnován 
strategické oblasti Prodeje a mar-
ketingu, kdy se auditorům plně 
věnoval obchodní ředitel (M. Ho-
lakovský) a v poslední řadě byl na-
vštíven Odbor nákupu (M. Duchá-
ček).

Závěr dozorového auditu a 
shrnutí zjištění obou těchto dnů byl 
proveden za účasti vedení společ-
nosti firmy a zástupců OSRK. Vý-
sledný výrok zněl, že nebyly shledá-
ny žádné vážné neshody s normou 
ISO 9001:2015 a její úspěšná im-

plementace z minulého roku v naší 
společnosti byla tudíž potvrzena. 
Certifikát, dokladující zacílení 
produktů TOS VARNSDORF a.s. 
na kvalitu a systémová řešení ve-
doucí ke zlepšování interních pro-
cesů, je tak na další rok i nadále 
platný. Naše společnost tak i nadále 
dává světu vědět, že je pro ni kvalita 
a spokojenost zákazníků prioritní.

Na závěr bych, jakožto zástup-
ce Odbor systému řízení kvality, 
touto cestou ráda všem auditova-
ným srdečně poděkovala za jejich 
přípravu a vynikající spolupráci 
během auditu.

- Bc. Markéta Středová

Pracovníci odboru Nákup se le-
tos již potřinácté sešli s nejúspěš-
nějšími dodavateli. Toto slavnostní 
setkání, při kterém byli vyhlášeni 
nejlepší dodavatelé za rok 2018, 
proběhlo 10. dubna 2019, kdy byli 
odměněni vítězové jednotlivých 
kategorií.

Dodavatelé byli posuzováni
v sedmi kategoriích a k tomu bylo 
ještě uděleno šest poděkování.

Kategorie, v nichž byli za do-
dávky v roce 2018 oceněni naši 
dodavatelé, jsou: dodavatelé dílců
v celkové hodnotě nad 5 miliónů 
Kč, dodavatelé dílců v celkové hod-
notě 1 až 5 miliónů Kč, dodavatelé 
výrobků v celkové hodnotě nad
10 miliónů Kč, dodavatelé výrobků 
v celkové hodnotě 5 až 10 miliónů 
Kč, dodavatelé výrobků v celkové 
hodnotě 2 až 5 miliónů Kč, dodava-
telé výrobků v celkové hodnotě
5 až 10 miliónů Kč, dodavatelé vý-
robků v celkové hodnotě 1 až 2 mili-
ónů Kč a dodavatelé zvláštního pří-
slušenství a nářadí v celkové hod-
notě nad 1 milión Kč. Celková 
hodnota dodávek nebyla jediným 
kritériem, každý dodavatel byl hod-
nocen ve více kritériích a jejich po-
řadí bylo dáno výsledným součtem 
za tato kritéria.

Sedm kategorií v žebříčcích:

Dodavatelé dílců nad 5 mil. 
Kč:
1.  ERGOZET s.r.o.
2. KOSTREJ MICHAL
3. KOVO Děčín spol. s r.o.

Dodavatelé dílců 1 až 5 mil. Kč:
1. STYLO SPOL. S.R.O. 
2. STAPI - Stanislav Pípal s.r.o.
3. Ing. Milan Hindrák - JOKER

Dodavatelé výrobků nad 10 
mil. Kč:
1. HEIDENHAIN s.r.o.

Dodavatelé roku 2018
2. HENNLICH s.r.o.
3. SIEMENS, s.r.o.

Dodavatelé výrobků 5 až 10 
mil. Kč:
1. VS -TRADING, s.r.o.
2. ARGO-HYTOS s.r.o.
3. COROLL s.r.o.

Dodavatelé výrobků 2 až 5 
mil. Kč:
1. MEKR´S s.r.o.
2. Sonepar ČR spol. s r.o.
3. JAKUB a.s.

Dodavatelé výrobků 1 až 2 
mil. Kč:
1. EBEL – svět barev, s.r.o.
2. BALLUFF CZ PRAHA
3. TESORT, spol. s r.o.

Dodavatelé ZP a nářadí nad
1 mil. Kč:

1. SANDVIK CZ spol. s r.o.
2. EMUGE-FRANKEN
3. ISCAR ČR s.r.o.

Poděkování za spolupráci pak 
obdržely tyto firmy: ELPA KUPE-
ČEK, s.r.o., FANUC Czech s.r.o., 
ReTOS VARNSDORF s.r.o. (tru-
hlárna), CANIS SAFETY a.s., Hoff-
mann Nürnberg GmbH a MAN-
VER s.r.o.

Vyhodnocení dodavatelé obdr-
želi diplomy a vítězové k tomu ještě 
pamětní plakety. Úvodní setkání
s dodavateli jsme zachytili na foto-
grafii, poté v průběhu několika dal-
ších týdnů pokračovalo předávání 
ocenění, tak jak probíhaly schůzky 
s jednotlivými obchodními partne-
ry. 

LP 2019

ISO 9001 | Setkání s dodavateli
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Energetika v TOS VARNSDORF a.s. (1. část)

V naší firmě existuje středisko, 
s jehož činností se setkává praktic-
ky každý zaměstnanec. Každý pou-
žívá elektřinu, vodu, někteří stlače-
ný vzduch, zemní plyn. Každý by 
chtěl pracovat v zimně v teple, v létě 
v chládku, každý si několikrát den-
ně odskočí na toaletu.

Ve firmě jsou i takoví pošetilci, 
kteří si myslí, že vše funguje samo, 
tak nějak automaticky. Málo kdo
z nás si uvědomí, kolik práce se 
skrývá za tím, aby vše fungovalo tak 
jak má a maximálně se eliminovaly 
neočekávané poruchy. Proto se
v několika článcích našich firem-
ních novin pokusím poodhalit ta-
jemství většiny procesů v energeti-
ce. Abychom mohli s energiemi 
pracovat, musíme je nejdříve na-
koupit. Naše firma nakupuje tři 
energie: elektřinu, zemní plyn a 
vodu.

Nejjednodušší je nakoupit pit-
nou vodu. Její cena není volně ob-
chodovatelná, takže ji na každý rok 
stanoví Severočeská vodárenská 
společnost. Cena je složena ze dvou 
položek: vodné a stočné. Jelikož 
provozujeme v Dolním Podluží 
vlastní čističku odpadních vod, na 
kterou je napojena firemní splaš-
ková kanalizace, platíme pouze 
polovinu (vodné). Ač i tak je cena 
vodného relativně vysoká, 44,23 
Kč/m3, od roku 2015 se zvedla 
„jen“ o 3,4 %.

O mnoho náročnější je nakupo-
vání elektřiny, či zemního plynu. 
Cena je také složena ze dvou polo-
žek, tentokráte z ceny za komoditu 
a z ceny za distribuci. Cena za di-
stribuci je stanovena Energetickým 
regulačním úřadem jednou za rok a 
po celý rok je stejná. Kdežto cena za 
komoditu je určovaná burzou a 
mění se nejen jednou za rok, ale 
prakticky každou hodinu. A aby to 

nebylo úplně jednoduché, tak se 
může v určitých podílech nakupo-
vat v ročních, čtvrtletních, či měsíč-
ních takzvaných „tranších“. A to 
většinou ještě na tři roky dopředu. 
Ve druhém pololetí 2018 došlo na 
burze snad historicky k nejstrměj-
šímu nárůstu cen elektřiny. Že jsou 
ceny za elektřinu divoké, si může-
me ukázat na přiloženém grafu (ce-
ny jsou v EUR/MWh, jelikož i naše 
nákupy se uskutečňují v eurech).
Z grafu je patrné, že cena silové 
elektřiny vzrostla na energetické 
burze za poslední tři roky téměř 
trojnásobně! Též je vidět např., že 
cena na rok 2022 (CAL-22) je nižší 
nežli cena roku 2019 (CAL-19).

Lidé si často kladou otázku: 
„Jak je to možné, cena elektřiny 
takto roste?“ Cenu elektřiny ovliv-
ňují zejména tyto faktory:

ź Cena elektřiny roste, protože se 
daří ekonomikám, včetně české, 
roste poptávka a taky cena zá-
kladních vstupů pro výrobu elek-
třiny.

ź Zvedají se ceny surovin, zejména 
cena zemního plynu, uhlí a ropy.

ź  Podporují se drahé obnovitel-né 
zdroje.

ź  Zvedá se cena emisní povolenky 
(v roce 2015 byla průměrná cena 
povolenky 8 eur, současná prů-
měrná cena je 25 eur, což v pod-
statě kopíruje trojnásobek zvýše-
ní ceny elektřiny).

Zejména obchodování s emis-
ními povolenkami je v poslední 
době největší strašák. Pro ty, kteří 
nevědí, o co se jedná, tak laické vy-
světlení. Emisní povolenky a ob-
chodování s nimi jsou nástroje, 
které vymyslela v roce 2005 Evrop-
ská unie, aby mohla splnit svůj ce-
losvětový závazek snížení emisí, 
„skleníkových plynů“, zejména 
CO2 (takzvaná „uhlíková stopa“). 

Tímto opatřením se chce zabránit 
globálním změnám klimatu na celé 
naší planetě. Evropská komise sta-
noví každé zemi, kolik může vypro-
dukovat skleníkových plynů, na což 
dostane každý členský stát EU daný 
počet emisních povolenek. Tyto po-
volenky pak každý stát EU rozdělí 
mezi producenty skleníkových ply-
nů, tedy mezi velké znečišťovatele 
ovzduší (uhelné elektrárny, velké 
chemické a průmyslové podniky, 
letecký provoz apod.). Ti se buď do 
povolenek vejdou, nebo jsou na 
tom lépe a prodají je, nebo se do 
limitu nevejdou, a aby se vyhnuly 
pokutě, jsou nuceni si povolenky 
dokoupit. Při obchodování tedy 
kupující platí za znečištění ovzduší 
a prodávající získává odměnu za 
snížení vypouštěných emisí. Smy-
slem je motivovat k investicím do 
snižování emisí. Na jednu povolen-
ku může znečišťovatel vypustit do 
ovzduší jednu tunu CO2.

S nakupováním zemního plynu 
je to obdobné, jako s nákupem elek-
třiny. Výkyv ceny za poslední tři ro-
ky je, na rozdíl od elektřiny, „pou-
ze“ dvojnásobný, ale i tak to značně 
prodraží náklady na vytápění.

A jak jsme na tom nákladově za 
energie v naší firmě? V roce 2018 

jsme na vodu vynaložili téměř 0,5 
mil. Kč (kdybychom neprovozovali 
vlastní čističku, tak bychom se blí-
žili k miliónu). Nákup elektřiny nás 
vyšel téměř na 10,5 mil. Kč a za 
zemní plyn jsme utratili cca 7,6 mil. 
Kč. Celkové roční náklady na ener-
gie pro naši firmu v roce 2018 činily 
cca 18,6 mil. Kč. Při současném ná-
růstu cen na letošní rok očekáváme 
tyto náklady: voda = 0,5 mil. Kč, 
elektřina = 14 mil. Kč, plyn = 10 mil. 
Kč. Celkem tedy cca 24,5 mil. Kč 
(všechny zde uvedené ceny jsou bez 
DPH).

Je zcela evidentní, že při stejné 
spotřebě energií jako v loňském ro-
ce, budeme mít roční náklady na 
energie cca o 6 mil. Kč vyšší. Tyto 
náklady lze eliminovat dvěma způ-
soby. Jedním je vystihnout opti-
mální dobu nákupu a elektřinu a 
plyn nakoupit v okamžiku mini-
mální ceny na burze. Bohužel ne-
máme křišťálovou kouli, abychom 
věděli dopředu, zda bude cena dále 
klesat, či stoupat. To je i jeden z dů-
vodů, že naše firma nenakupuje 
jednou ročně, ale takzvanými „po-
stupnými nákupy“. Tím se eliminu-
je možnost nákupu v nejdražších 
cenách. Druhou možností je snížit 
spotřebu energií. Jak to zajistit? 
Vždy před nějakým rozhodnutí si 
vzpomenu na slova předsedy 
správní rady naší společnosti: 
„Udělej to ve firmě tak, jak by sis to 
udělal sám doma“. Doma většina
z nás šetří. Málokdo svítí zbytečně, 
nikdo nezapomene mít otevřené 
okno či dveře celou noc, každý za-
vírá vodovodní kohoutky, když ka-
pou, a když zjistí protékající toale-
tu, tak zajistí nápravu. U nás na 
energetice je již zažité heslo: „Co 
tvoje energetická čest!“. Takže 
chovejme se ve firmě jako doma a 
mějme alespoň trochu té energe-
tické cti. A já si dám do kalendáře 
na 16. 1. 2020 (dochází poslední 
faktury za energie) upomínku, že 
vám v prvním Horizontu sdělím, 
kolik že se nám povedlo z těch šesti 
miliónu ušetřit.

V dalším díle se seznámíme, jak 
s nakoupenými energiemi dále 
středisko energetiky pracuje.

frnk
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Škola v roce 3
S odstupem několika měsíců 

opět přinášíme nové informace o 
dění ve firemní škole. O tom, jak 
pokračuje stavba nového objektu 
vzdělávacího střediska, jste byli 
informováni v minulém vydání Ho-
rizontu a také v tomto čísle najdete 
aktuální fotografie. Od příštího 
školního roku bude škola přemí-
stěna do rekonstruovaných pro-
stor, kde budou vytvořeny nadstan-
dardní podmínky pro výuku včetně 
vybavení odborných učeben mo-
derními pomůckami pro výuku 
elektrotechniky, mechatroniky a 
metrologie. Stavební část a vybave-
ní kmenových učeben nábytkem a 
audiovizuální technikou jsou finan-
covány firmou, vybavení čtyř od-
borných učeben v hodnotě cca 11 
mil. Kč pak bude hrazeno státní do-
tací z programu IROP na podporu 
odborného vzdělávání.

V současné době je ukončeno 
přijímací řízení žáků do 1. ročníku 
od 1. září 2019. Nově budou oteví-
rány elektrotechnické obory, a to 
čtyřletý maturitní obor Mechanik 
elektrotechnik a tříletý obor Elek-
tromechanik. Tím bude dokončen 
plánovaný počet vyučovaných obo-
rů a k dalšímu rozšiřování vzdělá-
vací nabídky by již nemělo dochá-
zet. Maximální plánovaný počet 
žáků školy by neměl v budoucnu 
přesáhnout 190.

Do čtyřletých maturitních obo-
rů všichni uchazeči skládali 12. a 15. 
dubna státní testy dle jednotného 
zadání z matematiky a českého 
jazyka, do tříletých oborů pak byly 
na konci dubna konány školní při-
jímací pohovory. Podrobná kritéria 
pro přijetí do jednotlivých oborů 
byla nastavena tak, aby byli přijati 
žáci se zájmem o daný obor a  před-
poklady úspěšného zvládnutí stu-
dia. Pro to, aby zejména státní testy 
dopadly co nejlépe a uchazeči mo-
hli nasát atmosféru zkoušek a vy-
zkoušet obtížnost testů, byli našimi 
učiteli připraveny na 2. února a
2. března „přijímačky nanečisto“, 
kterých se zúčastnilo v únoru 50 
žáků základních škol a v březnu 33 
žáků. Pro úspěšný nábor nových žá-
ků jsme organizovali od listopadu 
do února každý měsíc jeden den 

otevřených dveří, na kterých byli 
uchazeči informováni o možnos-
tech studia na naší škole a uplatně-
ním ve firmě.

V únoru a březnu se naši žáci 
tříletých oborů zúčastnili krajských 
soutěží v oborech Obráběč kovů a 
Zámečník, žáci maturitních oborů 
pak krajských soutěží v počítačo-
vém konstruování a programování 
NC strojů. Z jejich umístění upro-
střed startovního pole jsme velkou 
radost neměli, ale výjimku pak
k naší radosti udělali počítačoví 
„konstruktéři“, kteří se umístili na 
stupních vítězů.

Vrcholem tohoto školního roku 
je ovšem konání našich prvních zá-
věrečných zkoušek. V červnu bu-
dou naši žáci 3. ročníku oborů 
Obráběč kovů a Strojní mechanik 
skládat závěrečnou zkoušku (část 
písemnou, praktickou a ústní). 
Celkem k závěrečným zkouškám 
přistoupí 14 ze 16 žáků třetího 
ročníku, dva žáci již podali žádost o 
opakování ročníku z důvodu vyso-
ké absence způsobené zdravotními 
problémy. Zajímavé je, že závěreč-
ná zkouška ve všech jejích částech 
je státní, resp. s jednotným zadá-
ním pro dané učební obory, podob-
ně jako zkouška maturitní. Jednot-
né zadání všech částí zkoušky je 
totiž zpracováno centrálně pro 
všechny školy vyučující tyto obory 
bez rozdílu zřizovatele.

Dělali jsme a děláme vše pro to, 
aby naši první absolventi byli na 
tyto zkoušky dobře připraveni a po 
získání výučního listu se stali do-
brými pracovníky firmy.

Ing. František Hricz

Těsně před uzávěrkou: v pon-
dělí 17. června úspěšně složilo zá-
věrečné učňovské zkoušky třináct
z přítomných třinácti žáků, z nich 
dvanáct prospělo, jeden prospěl
s vyznamenáním. Ten výše zmiňo-
vaný čtrnáctý žák ještě před zkouš-
kami požádal o opakování ročníku, 
rovněž ze zdravotních důvodů. Ve 
středu 19. června pak bylo třináct 
žáků slavnostně vyřazeno a za pří-
tomnosti statutárního ředitele TOS 

VARNSDORF Ing. Jana Rýdla ml. 
všichni obdrželi výuční list. Z těch-
to prvních třinácti vyřazených ab-
solventů tříletých oborů do naší 

firmy nastupuje sedm, z toho dva 
zámečníci a pět obráběčů kovů (tito 
jdou do lehké mechaniky).

LP 2019

SPŠ TOS VARNSDORF
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Poděkování montérům

Obchodní případy | Investice

Vždy potěší, když se vaše práce 
setká s kladnou odezvou. Není to 
jen tak, že se řekne „je to moje prá-
ce“, prostě v našem případě zákaz-
ník ocení přístup a kvalitu práce i 
jinak, než že do centu (resp. jiné 
nejmenší měnové jednotky) zaplatí 
za dodaný výrobek a služby. Taková 
dvě ocenění v nedávné době přistá-
la v mailové schránce vedoucího 
montáže Petra Flugra.

První z mailů přišel 23. dubna, 
obsahoval poděkování technického 
ředitele firmy FAMET S.A., závod 
Annopol (Polsko), za výborně pro-
vedenou práci montérů Jiřího Mar-
ka a Tomáše Vojáčka. Byla to mon-
táž stroje WHN 130 MC.

Další mail dorazil 29. dubna
z USA s tímto zněním: „Dobrý den 
pánové. Jménem firmy Delta Mold 
Inc. a TOS Trade LLC. bych chtěl 
poděkovat montérům Alešovi 
Vondrovskému a Ondřejovi Maka-
lovi za skvěle odvedenou práci při 

instalaci stroje WHR 13 Q. Jedná 
se již o druhý instalovaný stroj 
WHR 13 Q v této firmě a věřím, že 
se zákazníci opakovaně vracejí 
nejen kvůli technickým vlastnos-
tem a spolehlivosti strojů z pro-
dukce TOS Varnsdorf, ale i díky 
profesionálně odvedené práci na-

šich zaměstnanců a jejich dobré 
komunikaci. Hezký den. S pozdra-
vem Radim Petrák“. Také k tomuto 
stroji přinášíme fotografii.

Je pěkné, když zákazník chválí. 
Je to vizitka nejen pro firmu, ale 
především pro samotné montéry.

LP 2019

WHN 130 MC

Fotokronika

V úterý 5. března 2019 jsme v těžké montážní hale natrefili na nezvyklé 
uskupení zástupců finského zákazníka a našich pracovníků při přejímce 
stroje WRD 150 Q.

Další zajímavým obchodní případem se může po letech stát běloruská au-
tomobilka BELAZ. Má v plánu obnovit svůj strojový park, mezi dodanými 
stroji by mohly být i naše. Na snímku výrobek BELAZu.

Na fotografii z března vidíte ještě probíhající generální opravu brusky. Od 
května je bruska v provozu, od června běží na dvě směny.

To je tak, když se německý zákazník nechce moc zdržovat přesunem na 
přejímku stroje WHQ 105 CNC. Tak prostě přiletí vrtulníkem.
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Portálový stolový stroj WVM 2600 T
TOS VARNSDORF představil 

světu v březnu nejnovější svůj vý-
robek, kterým je portálový stolový 
stroj WVM 2600 T. Tento zcela no-
vý typ obráběcího stroje v celé dlou-
hé historii firmy je výsledkem vý-
voje vycházejícího ze strategického 
záměru rozšířit nabídku o další ty-
py obráběcích strojů.

WVM 2600 T představujeme 
jako nové stolové provedení portá-
lového stroje, který je určen pro 
přesné a vysoce produktivní sou-
řadnicové frézování, vrtání, vyvrtá-
vání a řezání závitů zejména obrob-
ků velkých rozměrů a hmotností 
nebo prostorově členitých obrobků 
z litiny, ocelolitiny a oceli. Stroj je 
charakterizován moderní technic-
kou úrovní konstrukce a vysokou 
úrovní výkonnostních parametrů. 
Je možné jej doplnit řadou přídav-
ných technologických zařízení, kte-
rá značně rozšiřují technologické 
možnosti stroje.

WVM 2600 T je stolový portá-
lový stroj se svisle výsuvnou pino-
lou (smykadlem). Je nabízen v pro-
vedení s trvalým nasazením tech-
nologického příslušenství nebo

v provedení s automatickou výmě-
nou technologického příslušenství 
(AVTP). Základní varianty stroje 
jsou definovány úrovní automati-
zace pracovního cyklu (buď s trvale 
nasazeným jednotlivým technolo-
gickým příslušenstvím, nebo s au-
tomatickou výměnou technologic-
kého příslušenství). Stroje řady 
WVM jsou souvisle řízeny ve třech 
osách (X = podélný pojezd stolu, Y 
= vodorovné přestavení vřeteníku, 
Z = svislý výsuv smykadla), případ-
ně v dalších osách dle aplikované 
frézovací hlavy. Pro řízení strojů je 
možné volit řídicí systém HEIDEN-
HAIN TNC 640, Sinumerik 840D-
SL.

Tolik úvod do technických in-
formací. Na stroj již přicházejí po-
ptávky a naši prodejci zpracovávají 
nabídky. Rozběhla se promo akce, 
při níž odbornou veřejnost sezna-
mujeme s přednostmi našeho no-
vého výrobku. Na fotografiích vidí-
te nejen stroj jako takový, ale i mo-
mentky z pořizování oficiálních 
fotografií a natáčení videoklipu, 
který představí stroj potenciálním 
zákazníkům. V plné verzi bude ten-
to videoklip poprvé představen 

(spolu s modelem stroje) na vele-
trhu obráběcích strojů EMO 2019

v německém Hannoveru.
LP 2019
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TOS Varnsdorf-RUS

Z obchodního úseku | Veletrhy a výstavy

Ve dnech 27. února až 1. března 
2019 navštívil obchodní ředitel pan 
Miloš Holakovský s manažerem 
prodeje Ing. Viktorem Sochalským 
Petrohrad v Ruské federaci.

Důvodů návštěvy bylo několik. 
Samozřejmě návštěva zákazníka, 
kde v těch dnech vrcholila příprava 
na vyhlášení tendru o dodávce stro-
je WRD 180 s hydrostatickým vede-
ním. Dále oba pánové navštívili Ge-
nerální konzulát ČR v Petrohradu, 
kde projednali možnosti spoluprá-
ce s vedoucím ekonomického úse-
ku panem Lubošem Laštůvkou. 
Avšak hlavním důvodem návštěvy 

byla změna na pozici technického 
ředitele v naší dceřiné společnosti 
TOS Varnsdorf-RUS. Po šesti le-
tech úspěšné a kvalitní práce od-
chází pan Miloš Peterka, který byl 
od počátku u přerodu z nefunkční 
kanceláře v úspěšný a životaschop-
ný organismus, který napomáhá 
naší firmě v dodávkách strojů, ná-
hradních dílů a zajišťování servisu 
v Ruské federaci. Pozici technické-
ho ředitele převzal pan Tomáš Pa-
leček. Panu Peterkovi děkujeme za 
odvedenou práci a panu Palečkovi 
přejeme mnoho úspěchů v nové 
pozici.

Miloš Holakovský

Další výstavy

Kromě tří velkých veletrhů (o 
každém z nich v tomto čísle přiná-
šíme informace a fotografie), tedy
v Pekingu, Moskvě a Hannoveru, se 
TOS VARNSDORF prezentuje i na 
lokálních výstavách na stáncích 
našich obchodních zástupců.

Shora dolů vidíte: stánek zá-
stupce Strojimport GmbH na vý-
stavě INTEC 2019 v německém 

Lipsku, stánek firmy MT Service na 
výstavě MTMS 2019 Brusel a stá-
nek TOS Polska na výstavě ITM 
Mach-Tool 2019 Poznaň. V Němec-
ku jsme byli zastoupeni jen perso-
nálně, na výstavu v Belgii jsme za-
půjčili renovovaný historický stroj 
(více o něm píšeme jinde) a do Po-
znaně jsme zapůjčili model stroje 
WHR 13 Q.

LP 2019

Největší diskuse vrcholných 
představitelů státu, lídrů klíčových 
průmyslových a exportních společ-
ností a zástupců předních svazů, 
komor a asociací o současném sta-
vu a dalším směřování průmyslu a 
exportu se uskutečnila 4. června 
2019 v Betlémské kapli.

Setkání bylo rozděleno do dvou 
panelových diskusí. První se týkala 
konkurenceschopnosti českého 
průmyslu a druhá konkurence-
schopnosti českého exportu. Dis-
kuse se zúčastnili mimo jiné mini-
str průmyslu a obchodu Karel 
Havlíček, ministr zahraničí Tomáš 
Petříček, prezident Svazu průmy-
slu a dopravy Jaroslav Hanák, člen 

bankovní rady ČNB Tomáš Holub, 
generální ředitel EGAP Jan Pro-
cházka a řada náměstků ministrů 
vlády ČR. Nejvíce se diskutovalo na 
témata: investiční politika vlády, 
výzkum a vývoj, technické vzdělá-
vání, prvky systému duálního vzdě-
lávání, nový předmět Technika pro 
základní školy, rostoucí náklady 
výroby, měnová politika ČNB, nové 
exportní trhy a podnikatelské a 
ekonomická diplomacie.

Za naši firmu se diskuse zúčast-
nili obchodní ředitel pan Miloš Ho-
lakovský a finanční ředitel Ing. Ra-
dek Rozsypal.

Miloš Holakovský

Setkání lídrů
průmyslu a exportu
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CIMT 2019 Peking

Naší nejvýznamnější marke-
tingovou akcí za měsíc květen byla 
jednoznačně účast TOSu VARNS-
DORF na výstavě Metalloobra-
botka Moskva, která proběhla ve 
dnech 27. až 31. května 2019.

Naše expozice propagovala sa-
mozřejmě TOS VARNSDORF a 
dceřiné společnosti TOS Varnsdorf
-RUS z Petrohradu a GRS Ural z Je-

Metalloobrabotka 2019 Moskva

Veletrhy a výstavy

Ve dnech od 15. do 20. dubna 
2019 jsme se zúčastnili největšího 
čínského strojírenského veletrhu  
CIMT 2019 v Pekingu. Stánek TOS 
VARNSDORF byl součástí expozice 
České republiky a rozlohou zabíral 
více jak polovinu její celkové plo-
chy. Na ploše 135 m2 jsme se pre-
zentovali společně s firmou ReTOS 
Varnsdorf, TOS Olomouc a naší 
dceřinou společností TOS Kun-
ming. Největším lákadlem na na-
šem stánku byla prezentace stroje 
WHT 110S, který byl vyroben ve 
společném podniku TOSLitz, naší 

dceřiné firmě na Taiwanu.

Příprava stroje na výstavišti za-
čala v úterý 9. dubna a zúčastnilo se 
jí celkem deset techniků. Díky skvě-
lé přípravě, organizaci a vzájemné 
spolupráci techniků TOSLitz Tai-
wan, TOSLitz China a TOS Shang-
hai byla instalace stroje dokončena 
za necelé čtyři dny a celý stánek 
TOS VARNSDORF v rámci společ-
né české expozice, i přes menší pře-
kážky a úpravy na poslední chvíli, 
byl v neděli 14. dubna připraven na 
zahájení veletrhu.

V průběhu veletrhu se na na-
šem stánku uskutečnilo několik 
desítek jednání a navštívilo nás 
mnoho jak stávajících, tak nových 
zákazníků. Se zákazníky jsme řešili 
nejrůznější servisní otázky a tech-
nické požadavky na naše stroje.
V několika případech se dojedná-
valy poslední detaily obchodních 
případů a nyní se čeká na konečné 
rozhodnutí zákazníků. Dne 16. 
dubna nás navštívil velvyslanec Če-
ské republiky v Pekingu pan Vla-
dimír Tomšík, kterého stánkem 
provedli generální ředitel Jan Rýdl 

a obchodní ředitel Miloš Holakov-
ský.

Celkově hodnotím veletrh veli-
ce dobře. Pro naši firmu je důležité 
se prezentovat na velkých strojí-
renských veletrzích v Číně a zákaz-
níky je tato prezentace velice pozi-
tivně vnímána. Příští veletrh v Pe-
kingu se bude konat v roce 2021 a já 
doufám, že bude alespoň stejně tak 
úspěšný jako ten letošní a že na 
něm budeme moci opět ukázat náš 
stroj.

Petr Bališ

katěrinburgu. Za TOS VARNS-
DORF byli přítomni generální 
ředitel Ing. Jan Rýdl, obchodní 
ředitel pan Miloš Holakovský, ma-
nažer prodeje Ing. Viktor Sochal-
ský a vedoucí oddělení technické 
podpory prodeje pan Zdeněk Rada. 
Mezi nejvýznamnější hosty patřil 
generální konzul pan Vítězslav 
Pivoňka a konzul z Petrohradu pan 
Laštůvka, s nimiž jsme projedná-

vali problematiku vývozu strojů do 
Ruské federace a možnosti zrychle-
ní a zjednodušení proclívání ná-
hradních dílů. Oproti roku 2018 se 
uskutečnilo o 30 % více konkrét-
ních obchodních jednání. Hlavními 
tématy těchto jednání byly naše 
účasti v probíhajících nebo připra-
vovaných tendrech na dodávky 
nových strojů. Největší rozvoj za-
znamenáváme v dopravní technice, 

energetickém a kosmickém průmy-
slu. Všechna tato odvětví jsou pod-
porována státem Ruské federace. 
Letošní veletrh hodnotíme jako 
velice úspěšný.

Miloš Holakovský
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Metalloobrabotka 2019 Moskva (fotografie)

Příprava na EMO 2019 Hannover
Veletrh EMO je nejvýznamněj-

ším evropským veletrhem obrábě-
cích strojů. Koná se každé dva roky, 
vždy dvakrát po sobě v Hannoveru 
a poté jednou v Miláně. Letos je to 
pro nás nejdůležitější veletrh, chce-
me na něm představit stroj WHT 
130L v provedení horizontky.

Tento hlavní exponát má vřete-
ník s výsuvným vřetenem, řídicí 
systém Heidenhain TNC 640, osa X 
= 4 000 mm, osa Y = 2 500 mm, osa 
Z = 3 000 mm. Stroj má stůl s upí-
nací plochou 1 800 x 2 200 mm. 
Výměna nástrojů je zde řešena ro-
boticky, v segmentu zásobníku bu-
de připraveno 5 vytipovaných ná-
strojů.

Dalšími exponáty budou frézo-
vací hlavy HFPL 50 a HUFT 50 
upnuté na stole. Tyto frézovací 
hlavy rovněž poprvé představíme 
odborné veřejnosti právě na le-
tošním veletrhu EMO. Hlavy jsou 
již vyrobeny a čekají na instalaci na 
exponát. Na stánku také představí-
me portálový stolový stroj WVM 

2600 T, konkrétně v podobě jeho 
modelu v měřítku 1 : 20. Model 
vzniká u osvědčeného modeláře 
pana Fialy v Brně a v budoucnosti 
ho budeme používat i na dalších vý-
stavách.

Tím náplň našeho stánku ještě 
nekončí. Na samostatném řídicím 
panelu se systémem Sinumerik 
840 D-SL budeme na stánku před-
vádět jednak systém TOS Control 
(známý již z prototypu WHT 110 C), 
jednak virtuální stroj. Panel bude 
propojen s LED televizí, kde se 
bude virtuální stroj zobrazovat.

Expozice má rozlohu 285 m2 
(19 x 15 m), je umístěna v hale 13, 
stánek B29, našimi sousedy 
budou jako obvykle renomovaní 
světoví výrobci. Na fotografii ze 
středy 19. června vidíte výrobní po-
radu přímo u stroje, která následo-
vala po kontrolním dnu. Příští tý-
den zahájíme oživování stroje, poté 
firma HESTEGO začne stavět kry-
tování a pracovník firmy FANUC 
oživí a nastaví robota pro výměnu 

nástrojů na tomto stroji. Do za-
čátku celozávodní dovolené také 
čekáme filmaře, kteří dokončují 
videoklip pro stroj WHT 130 (ten 
bude jeden z několika nových, jež
představíme na veletrhu EMO).

O dalším průběhu přípravy 
stroje a dalších exponátů vás bu-

deme informovat v následujících 
číslech Horizontu. Stejně tak vám 
ukážeme návrh expozice, až ho bu-
deme mít k dispozici, a samozřejmě 
přineseme další informace přímo
z Hannoveru (z montáže stroje a 
expozice, poté i z průběhu vlastního 
veletrhu).

LP 2019
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Člověk Michal Boháč
Přicházejí situace, kdy těžko 

hledáte slova. Nejhorší to je, když 
navždy odejde ten nejbližší, tak ja-
ko je snad ještě těžší unést osud, 
když rodiče přežijí své dítě. Stalo se 
to 3. ledna. Michal Boháč, ač dlou-
ho těžce nemocen, neztrácel víru a 
odhodlání, svůj těžký úděl zvládal 
vůlí pracovat do posledního dechu. 
Pokud někdy budete hledat ryzího 
tosáka, vzpomeňte si na Michala. 
Zůstal tu v šumění stromů a úderů 
kovu na kov, ve vůni květů a chladi-
cí emulze, ve zpěvu ptáků a bzučení 
motorů. Co pocítíte, tím pro vás zů-
stal. Při rozloučení s Michalem za-
zněla tato slova pana Martina Lou-
ky:

Ten život stálý boj a mír jen 
bezděky; a smrt jen krátký boj a 
poklid navěky…

Vážení smuteční hosté, vážení 
z nejbližšího rodinného kruhu!

Tato slova stojí v záhlaví smu-
tečního oznámení, které vtisklo 
smutnou stopu do myslí a srdcí 
rodiny, blízkých přátel, známých, 
kolegů a spolupracovníků. Smu-
tečního oznámení, které prostými 
slovy dává vědět, že od všeho, co 
měl tak rád, 3. ledna navždycky 
odešel a svůj svět plný perfektnosti 
opustil ve věku čtyřiceti tří let 
Michal Boháč – syn, manžel, tatí-
nek, bratr, strýc.

Čtyřicet tři let prožil obklopen 
vším, co přinášelo radost jemu i 
veškerému okolí. Pojďme tedy spo-
lu na chvilku obrazně otočit ono 
smuteční oznámení a jakoby z dru-
hé strany číst a připomenout si 
chvíle radosti, chvíle úsměvů, chví-
le pohody - chvíle života s Micha-
lem a mít jeho památku spojenou 
se světlými vzpomínkami.

Michal Boháč se narodil rodi-
čům Marcele a Václavovi v květnu 
roku 1975 pod ochranou znamení 
Blíženců a do vínku tak dostal to, 
co ho později provázelo životem:  
Malí Blíženci sotva někdy postojí 
nohama na zemi, protože jejich 
hlava přijímá tolik podnětů a 
zabývá se tolika věcmi, že musí 
zákonitě létat v oblacích. Jsou to 
výrazné osobnosti, velmi komuni-
kativní, otevření a zvídaví, na svět 
se dívají očima, které chtějí všemu 
rozumět, všechno zkusit a všechno 
dokázat. Spolu se svými bratry 
Martinem a Petrem vyrůstal Mi-
chal v útulném prostředí hornopo-
dlužské vilky, v půvabném kraji 
pod Jedlovou horou. Jeho školní 
docházka je spjatá se školami
v Horním a Dolním Podluží. Dět-
ství Michala však také ovlivnil 
čtyřletý pobyt v zahraničí – ve 
Švédsku, kde jeho táta jako dlou-
holetý TOSák pracoval, a kde mu 

základní školní vědomosti vštěpo-
vala máma. Bylo v létech 1982 – 
1986. Nelze to dnes tvrdit, ale 
možná, že to byl jeden z prvních 
důležitých kroků tehdy sedmile-
tého Michala k jeho pozdější pro-
fesi, v níž vynikl. Tehdy už zaujal 
své okolí dovedností rukou, fanta-
zií a cílevědomou hrou s technický-
mi hračkami a stavebnicemi, které 
v té době ještě plně nepronikly na 
naše domácí pulty. Měl také zají-
mavou příležitost poznat, vidět a 
slyšet u nás ještě nepříliš známé 
způsoby elektronické komunikace. 
Vidět přístroje a aparáty, které v 
něm zapálily plamínek touhy po 
poznávání. Můžeme se ptát, zda 
tohle byl opravdu ten moment, kdy 
ono semínko chtění dopadlo na 
úrodnou půdu. Jistě nejsme daleko 
od pravdy. Michal po skončení de-
váté třídy nastoupil do maturitní-
ho studijního oboru mechanik - 
elektronik pro číslicovou a řídící 
techniku na tehdejším Středním 
odborném učilišti energetickém, 
aby cíleně pěstoval obdiv a lásku
k této práci. Elektronika byla tedy 
jeho první láskou. Jako kluk a 
student a vlastně i jako dospělý rád 
propadal kouzlu krásných vozů.

V těch pozdějších létech už onu 
v rodině pověstnou velkou papíro-
vou krabici se vsazeným volantem 
nahradily skutečné vozy, o které 
pečoval s nesmírným zaujetím,
s obrovskou důsledností. Auta se 
po elektronice stala jeho druhou 
láskou. A pak ta třetí? V té se smí-
sily technické dovednosti, znalosti 
a chuť prezentovat své umění.  
Třetí láskou se stala hudba a její 
diskotékové uvádění. Michalovi už 
od jeho šestnácti let (to znamená 
ještě v době studií) patřila některá 
diskotéková pódia a svým vrstev-
níkům, kteří navštěvovali taneční 
parkety, např. vinárny Barunka, 
nebo i velkého sálu Velveta klubu, 
se tehdy představil jako DJ Bohy.  
A že měl mnoho příznivců mezi 
kluky a mezi dívkami – to ani není 
třeba dodávat.

Další posun v životě Michala 
přichází s nástupem roční vojen-
ské služby.  Poddůstojnickou školu 
absolvoval v Berouně a sloužil u 
karlovarského útvaru. Tak, jak to 
na vojně bývalo – i když jako ra-
dista měl i tady blízko ke své zálibě, 
těšil se na civil. Když potom vy-
svlékl vojenskou uniformu, rád se 
vrátil domů a hledal pracovní 
uplatnění. Pro první tři roky jej 
nalezl v Elitce, kde pracoval jako 
údržbář a seřizovač pletacích a 
šicích strojů. Ale nebylo to to pra-
vé, co by jej pracovní náplní těšilo. 
A tak po třech letech změnil za-
městnavatele a v TOSu nalezl pro-
stor pro realizaci svých představ o 
práci. Varnsdorfský TOS – kon-

krétně jeho Obchodně technické 
služby – se staly základnou dalších 
a nových Michalových technických 
zkušeností, znalostí a dovedností. 
Jeho vnímavosti a jeho nadání 
tehdy stačily pouhé tři měsíce na 
to, aby poznal a pochopil a vstře-
bal základní znalosti, potřebné pro 
samostatnou práci v nejrůznějších 
koutech světa. Od tohoto momentu 
s plným elánem, s plným nasaze-
ním pro práci, která mu byla 
zároveň i koníčkem, která mu 
později pomáhala i překonávat 
těžké okamžiky nemoci – od tohoto 
momentu po léta plnil úkoly své 
mateřské firmy doma i daleko za 
hranicemi. Jeho pracovní cesty 
nevedly snad jenom do Austrálie a 
Antarktidy.

Cesty, závislé na dobré znalos-
ti vlastní samostatné práce se staly 
součástí Michalova pracovního 
života. A vlastně i osobního života. 
Rád - a s nevšedním elánem po-
třebným pro tuto práci – vyjížděl 
na cesty. A rád se z těchto cest vra-
cel ke své rodině. K manželce Petře, 
k dcerám Vendulce a Adélce a
k malé kamarádce Ájušce. A také
k rodičům, k sourozencům, ke 

kamarádům. K těm, kteří dnes 
prožívají smutek ze ztráty mi-
lovaného člověka nejsilněji. Věřte - 
naše sdílení vašeho zármutku 
všemi přítomnými je upřímné a já 
za ně vám smutečním hostům 
děkuji. Michal odešel od nedokon-
čených záměrů a plánů…. Těšme se 
v těchto chvílích z toho, že jeho 
život byl květnatý, plný – takový, 
jak si sám přál. Těšme se z úžas-
ného odkazu lásky k životu, který 
nám zanechává. Těšme se z toho, 
že jeho život bude pokračovat v je-
ho dcerách a v myslích a srdcích 
jeho nejbližších.

Michale, ještě vzkaz od tvé ro-
diny: Až půjdeš tam nahoru – už 
nespěchej, odpočiň si a už tam ne-
pracuj. A ještě něco – tvoje auto, 
tvoje „ereso“ zůstane vždycky jen 
tvým autem! To ti vzkazují tvoje 
čtyři Boháčovky! Michale – mír 
vaší duši a úctu vaší památce!

Není třeba nic dodávat. Jednou 
nás to čeká všechny, ale když to 
přijde předčasně a neskutečně brzy 
… Ba ne, ještě jedno dodáme: zůstal 
jsi v paměti těch, kteří Tě znali.

LP 2019
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Fotokronika

Fotokronika

Snímky na této straně ukazují dva historické stroje. Ten první, horizontku ze čtyřicátých let minulého století jsme po dohodě zapůjčili na výstavu MTMS 
2019 do Bruselu. Po výstavě rozšířila exponáty ve firemním technickém muzeu. Postupně vidíte přerod z původní podoby do sjednoceného designu. 
Druhým strojem je historický soustruh, který bude stát ve vstupní hale nové budovy SPŠ TOS VARNSDORF. Ten si také prošel úpravou. Na jedné
z fotografií vidíte krabičku s ostrými náboji z 2. světové války, která byla odhalena při demolici původního betonového podstavce.
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Rozvoj výrobní základny v roce 2018
Pro popis rozvoje výrobní zá-

kladny v roce 2018 jsme použili část 
jedné kapitoly z Výroční zprávy 
společnosti za rok 2018.

Plán rozvoje výrobní základny 
pro rok 2018 obsahoval vedle drob-
ných akcí různého charakteru tři 
rozhodující projekty: stavbu Cen-
tra vzdělávání – SPŠ TOS VARNS-
DORF, instalaci prototypu WHT 
130 C a generální opravu rovinné 
brusky na vodící plochy Waldrich 
Coburg 2.4500.04 ve středisku těž-
kých mechanik.

Návrh plánu byl v termínu 
tvorby, tj. v říjnu 2017, odsouhla-
sen s limitem ve výši 95 mil. Kč.
Z toho investiční náklady předsta-
vovaly částku 65 mil. Kč a opravy 
částku 30 mil. Kč.

V první polovině roku, po do-
končení projektové dokumentace 
na stavbu Centra vzdělávání – SPŠ 
TOS VARNSDORF byly zpřesněny 
celkové očekávané náklady na její 
výstavbu. Došlo však k časovému 
zpoždění projektu technického roz-
voje, vývoje stroje WHT 130 C, a 
rozpočtové náklady na stavbu Cen-
tra vzdělávání byly navýšeny, byl
plán RVZ na rok 2018 aktualizován 
v první polovině roku 2018. Aktu-
alizovaný plán obsahoval již jen dva 
zásadní projekty: zahájení I. etapy 
stavby Centra vzdělávání průmy-
slové školy a generální opravu 
brusky.

Stavba průmyslové školy byla 
realizačně rozdělena do dvou etap. 
První etapa obsahuje kmenové 
učebny, odborné učebny, odborné 
kabinety, jídelnu včetně výdeje 
stravy a provozní část. Celkové ná-
klady na I. etapu stavby bez vyba-
vení jsou odhadovány na 125 až 130 
mil. Kč. Samotná stavba první eta-
py byla zahájena v červnu roku 
2018 s předáním do užívání v čer-
venci roku 2019. Generálním doda-
vatelem stavby se na základě výbě-
rového řízení stal Děčínský staveb-
ní podnik s.r.o. Celkem bylo v roce 
2018 na stavbě školy prostavěno 
47,2 mil. Kč. Z toho podíl 36,2 mil. 
Kč představuje technické zhodno-
cení stavby a 10,9 mil. Kč opravy. O 
realizaci II. etapy stavby, tj. tělo-
cvičny a dílen praktické výuky

s předpokládanými náklady 25 až 
30 mil. Kč, zatím vedení společ-
nosti nerozhodlo.

Generální oprava brusky s roz-
počtovými náklady 1 070 tis. EUR 
byla zahájena v posledním týdnu 
měsíce října. Opravu rovinné brus-
ky zajišťuje rakouská firma SBA 
Mechatronics GmbH. Dokončení, 
tj. předání stroje do užívání, je plá-
nováno na termín 27. února 2019. 
(Zde musíme text z výroční zprávy 
doplnit o aktuální údaje: předání 
stroje do užívání se značně protá-
hlo, první etapa přejímky byla do-
končena v dubnu, od května je 
bruska v užívání a od června už pra-
cuje na dvě směny.)

Z dalších projektů zahrnutých 
do plánu 2018 je nutné vyzdvi-
hnout investici do zvýšení kontroly 
kvality vyráběných dílců, kdy v prv-
ním čtvrtletí roku byl zprovozněn 
třísouřadnicový měřící  stroj 
ACCURA 16/42/10 v celkové hod-
notě 3 642 tis. Kč. V průběhu roku 
byly pravidelně modernizovány in-
formační technologie a systémy. 
Celkové investice do oblasti infor-
matiky za rok 2018 dosáhly částky 
800 tis. Kč.

V roce 2018 dosáhly finanční 
prostředky vynaložené na investič-
ní majetek hodnoty 62,6 mil. Kč.
Z toho stroje a zařízení představují 
hodnotu 10,9 mil. Kč a stavby 40,9 
mil. Kč. Významnou položku vyna-
ložených investičních prostředků 
představují opět náklady na mode-
ly ve výši 5,2 mil. Kč a přípravky ve 
výši 5,6 mil. Kč.

Plán rozvoje výrobní základny 
na rok 2019 navazuje na plán roku 
2018. V prvním čtvrtletí bude do-
končena oprava rovinné brusky a
v pololetí stavba Centra vzdělávání 
– SPŠ TOS VARNSDORF. U obou 
akcí byl v průběhu roku 2018 od-
souhlasený harmonogram plněn. 
Na první polovinu roku je pláno-
vána instalace a aktivace zpožděné-
ho výstupu technického rozvoje 
prototypu WHT 130 C (Opět dopl-
ňujeme text z výroční zprávy: pro-
totyp je stále ve vývojové dílně, pře-
sun do těžké mechaniky proběhne 
ve druhém pololetí).

trochu opisoval LP 2019

Největší investice - nová budova školy
Únor 2019 - díváme se ke vchodu

květen 2019 - „tribuna” v respiciu

květen 2019 - učebna s nádherným výhledem

květen 2019 - galerie a laboratoře
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Horizontky proti vrtákům V
Jak číslo v nadpisu napovídá, 

jednalo se již o pátý ročník přátel-
ského zápasu v ledním hokeji mezi 
týmy TOS VARNSDORF a.s. a Wal-
ter Tools CZ. Akce se uskutečnila
8. března 2019 na zimním stadionu 
ve Varnsdorfu.

Jedná se o přátelský zápas, ale 
jak už to tak bývá, nikdo nechce 
odejít poražen. Proto oba týmy při-
stoupily k zápasu velmi zodpověd-
ně a naplno.

Na soupiskách obou týmů se 
představily známé osobnosti. Za 
TOS VARNSDORF například pá-
nové Milan Vojáček, Zdeněk Dole-
žal, Petr Bali Šoltés. Branku domá-
cího týmu hájil stejně jako loni 
asistent trenéra FK Varnsdorf pan 
Libor Macháček. Tým soupeře při-
vedl známý litvínovský matador 
pan Pavel Büttner s neméně zkuše-
ným a známým gólmanem Láďou 
Rálkem.

Letošního vhazování čestné 
buly se zhostil sám předseda správ-
ní rady akciové společnosti TOS 
VARNSDORF pan Jan Rýdl starší. 
Mnohokrát mu děkujeme a doufá-
me, že si při pohledu na památeční 
puk vzpomene. Také se na tento zá-
pas přišel podívat místo starosta 
města Varnsdorf pan Josef Hambá-
lek.

Zápas se odehrával v solidním 

tempu a velkém nasazení, ale v přá-
telském duchu. Bohužel se domácí-
mu týmu nepodařilo zachytit ná-
stup soupeře a záhy prohrával. Tým 
TOSu to však nezaskočilo a dotáhl 
zápas do dramatické koncovky.
V této koncovce byl bohužel šťast-
nější soupeř, který zvítězil 8 : 6. 
Tentokrát horizontky s vrtáky pro-
hrály.

Na závěr mi dovolte všem po-
děkovat za účast a aktivní přístup
k reprezentaci naší firmy. Také
s realizačním týmem slibujeme, že 
v založené tradici budeme pokra-
čovat. A již se těšíme na šestý ročník 
tradičního hokejového utkání.

PK

Odbory mohou pomoci i po vichřici
Ve dnech 10. a 11. března 2019 

se přes naše město přehnal silný 
nárazový vítr, který způsobil mno-
hým z nás veliké problémy. To, co 
nebylo uklizeno nebo připoutáno, 
jsme druhý den nalezli v lepším 
případě na konci zahrady, nebo až u 
sousedů.

Tento problém se nevyhnul 
jednomu z našich spolupracovníku 
panu T. Chalupníkovi, kterému 
nárazový vítr strhnul dosti značnou 
část střechy jeho rodinného domu. 
Naše odborová organizace každo-
ročně přispívá na konto živelných 
pohrom, proto člen naší odborové 
organizace využil možnost finan-
čního odškodnění. Po vypsání žá-
dosti bylo panu T. Chalupníkovi 
zasláno z OS KOVO částečné vy-
rovnání za vzniklé škody ve výši
18 000 Kč.

Tímto vyzívám všechny, kte-
rým se podobná událost stane, a 
jsou členy odborové organizace, ať 
tuto událost nahlásí zástupcům 
naší odborové organizace.

j.ch.

Sport | Odbory
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Putovali jsme za dinosaury
Firemní odborová organizace 

pořádá pro své členy, zaměstnance 
a jejich rodinné příslušníky různé 
akce sportovního, kulturního nebo 
společenského charakteru. Pravda, 
v poslední době po omezení pro-
středků je těchto akcí trochu méně, 
ale o to mohou být zajímavější. 
Přesně taková atraktivní nabídka 
se objevila koncem loňského roku, 
a to návštěva show Putování s di-
nosaury, konkrétně představení
v sobotu 19. ledna 2019 v pražské 
O2 aréně v Libni. Tuto druhohorní 
show provozuje po celém světě 
společnost Global Creatures z Au-
strálie, po Evropě s dinosaury pu-
tuje její britská pobočka.

Není třeba popisovat, že náv-
štěva dinosauřího představení byla 
zajímavá především pro děti (jak 
nedávno kdosi trefně poznamenal, 
že kdyby se konaly volby i ve škol-
kách, tak by tam s drtivou převahou 
vyhráli dinosauři). Část tosáků brzy 
ráno vyrazila pronajatým autobu-
sem, někteří se pak do Libně pře-
pravovali vlastními auty. Je nutné 
připomenout, že to byla studená 
lednová sobota, sice prosluněná, 
ale větrná a skutečně studená. Za-
čátek představení byl naplánován 
na jedenáctou hodinu, proto ten 
brzký odjezd. Že to nebude žádné 
pimprlové divadýlko, dávalo tušit 
už parkoviště vedle haly, kde bylo 
seřazeno snad 25 kamiónů se stej-
ným dinosauřím designem a mezi-

národní registrační značkou GB.

Na jedné z fotografií vidíte za-
plňující se hlediště, místo ledu byla 
připravena aréna pro druhohorní 
monstra. Představení trvalo více 
než hodinu a půl s jednou přestáv-
kou. Dinosauři jsou ovládáni na 
dálku skupinou operátorů, každý
z nich má na starosti postupně 
několik zvířat. Dinosauři jsou v re-
álné velikosti, mají v sobě mecha-
nismy, které co nejvěrněji napodo-
bují předpokládané pohyby. Na 
ploše se pohybují pomocí nenápad-
ných „podvozků“, které splývají
s pestrobarevnými kulisami, za 
daných podmínek docela zdařile 
napodobujícími druhohorní pro-
středí. Kulisy se měnily podle je-
dnotlivých příběhů. Celým před-
stavením provázel člověk, který se 
pohyboval mezi dinosaury, takže 
bylo jednoduché pochopit velikost 
jednotlivých zvířat. Na fotografii 
vidíte, jak nicotný byl ten průvodce 
ve srovnání s matkou tyranosauro-
vou.

Co všechno jsme viděli? Cel-
kem devět druhů, např. Tyranosau-
ra Rexe, Plateosaura, Stegosaura, 
Allosaura, Torosaura, Utahrap-
tora. S velkou diváckou odezvou se 
se setkali menší, ale o to mrštnější a 
chytřejší Velociraptoři a především 
páreček Brontosaurů, 11 metrů 
vysokých a od hlavy až ke špičce 
ocasu 17 metrů dlouhých. Ve chvíli, 

kdy se jejich hlavy na veledlouhých 
krcích nakláněly někam až k desáté 
řadě diváků, určitě se přítomným 
tajil dech. Celé představení bylo 
rozděleno do několika komento-
vaných příběhů, viděli jsme, jak se 
líhnou malí dinosauři, brzy po na-
rození ohrožovaní menšími ma-
sožravci. Tento příběh skončil šťas-
tně, protože bdělá matka své po-
tomky zachránila. Viděli jsme sou-
boje různých druhů masožravých a 
býložravých dinosaurů, na velkém 
plátně jsme se proletěli s pterosau-
rem. Představení bylo zakončeno 
pádem asteroidu, naštěstí jen ani-
movaným (ona ta O2 aréna přece 
jenom byla dost nákladná, že). Po 
pádu asteroidu nastalo vymírání 
dinosaurů a konec show.

Nejvíc to celé představení pro-
žívaly děti, jak jinak, ale také dospě-

lým se dinosauři líbili, jak jsme 
mohli pozorovat po skončení show 
na chodbách. Tosákům, ale hlavně 
jejich dětem, které se z různých 
důvodů do O2 nemohly podívat, 
doporučujeme přečkat nejbližších 
pět let. Po jejich uplynutí se tu dino-
sauří zájezd znovu objeví. Co to je 
pět let z geologického hlediska …

Po dinosaurech byl ještě čas 
prohlédnout si okolí, především 
sousední Galerii Harfa, velké to 
nákupní centrum. A hle, na střeše 
tohoto centra je instalován dino-
park. V lednu v provozu nebyl (což 
je pochopitelné, protože dinosau-
rům je v lednu zima snad ještě větší 
než lidem), bylo tam kluziště. Zá-
věrečné čekání na autobus v mra-
zivém větru hrozilo mnohým z nás 
proměnou v ledové sochy.

LP 2019

Dlouze z práce (4)
vy. Tento svaz je hlavním partne-
rem pro českou vládu a odbory (tzv. 
tripartita) a mít v jeho představen-
stvu zástupce je významná událost. 
K oběma zprávám se podrobněji 
vrátíme asi již v následujícím čísle 
Horizontu.

A ještě jedna personální zprá-

va. Na řádné valné hromadě akci-
onářů TOS VARNSDORF, která 
proběhla ve středu 12. června, byl 
do správní rady místo odcháze-
jící JUDr. Evy Ruthové zvolen jako 
člen pan Jaroslav Drusan.

Oběma pánům k těmto změ-
nám gratulujeme, jistě dobře vědí, 

že to přináší více povinností.

Na zmíněné valné hromadě by-
la prezentována Výroční zpráva 
společnosti TOS VARNSDORF a.s. 
za rok 2018. Tuto výroční zprávu, 
stejně jako roční závěrku za rok 
2018 již zpracovával nový auditor, 
firma Deloitte Audit s.r.o.

Zaznamenali jsme řadu publi-
kací, kde byla zmíněna naše společ-
nost. Některé zmínky najdete v ru-
brice Napsali o nás, další přinese-
me v některém z příštích čísel.

Doufejme, že zbytek letošního 
ročníku budete moci číst v kratších 
intervalech.

LP 2019
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Ve dnech 8. a 9. června 2019 
proběhla ve městě Chřibská spor-
tovní akce s názvem Šnek Race. 
Jednalo se o běžecký terénní závod 
s překážkami, který se pravidelně 
koná již od roku 2014 a kde nuda 
rozhodně nehrozí. Nádherná trasa 
vedla kolem koupaliště a po lesích a 
polích v Chřibské a byla protkána 
různými překážkami jako napří-
klad šplhání po laně, nošení pytlů
s pískem nebo dokonce plazení
v bahně pod ostnatým drátem či 
přelézání balíků sena.

Může to znít minimálně blázni-
vě, ale kdo to dosud nezkusil, nepo-
chopí. Zkrátka je to obrovská legra-
ce a jedinečný zážitek vykoupený 
kapkou dřiny. Kdo má zkušenosti
s nějakými závody tohoto typu, 
ocení především skvělé zázemí a 
organizaci, kterou mají pořadatelé 
zvládnutou naprosto bez chyby. 
Musím vyzdvihnout bezvadnou 
práci dobrovolníků, kteří neváhají 
pomoci či poradit, dále také krás-
nou, zajímavou, velmi dobře znače-
nou trasu a mimo jiné i velkou zá-
bavu.

Společně s několika dalšími za-
městnanci TOS VARNSDORF jsme 
se této „šílenosti“ zúčastnili a velmi 
jsme si to užili. Jistě budu mluvit za 
všechny, když prohlásím, že může-
me Šnek Race všem vřele doporu-
čit, ať už jako závodníkům přímo na 
trati, nebo i jen při fanouškovské 
podpoře, jíž není nikdy dost. Ve 
dvou dnech závodu jsem byla na 
obou „stranách barikády“ a měla 

TOS VARNSDORF na Šnek Race

možnost pohlédnout na tuto akci 
jako závodník i jako fanoušek a 
podpora. A vzhledem k této zkuše-
nosti mohu s klidným svědomím 
říci, že jsem si obě zmíněné role 
velice užila.

Pro rodiče mám i jednu zajíma-
vost. Závodu se mohou účastnit i 
vaše malé ratolesti a vyzkoušet si 
tak na krátké trase to, co poté čeká 
dospěláky v mnohem větším měřít-

ku. V tomto případě tu zabojovala 
dcerka dvou zaměstnanců naší fir-
my. Touto cestou jí chci moc pogra-
tulovat k jejímu úžasnému výkonu 
a upřímně doufám, že se po tomto 
výjimečném zážitku přidá k další 
generaci sportovců, kteří se nebojí 
námahy, překonávání svých limitů 
a trošky té špíny za nehty.

Pokud se tedy nebojíte pro-
zkoumat hranice toho, co vydržíte, 

příští rok se neváhejte registrovat a 
samozřejmě i zúčastnit této místní 
a skvěle zorganizované akce. Ten 
zážitek za to stojí. Jak se na těchto 
závodech říká: „Pochopíš až v cíli.“

- Markéta Středová

Poznámka: Jména zúčastněných neuvá-
dím, jelikož respektuji jejich přání zůstat 
ve stínu anonymity.

23. firemní ples
První únorový pátek byl jako 

každým rokem věnován tradici. Již 
po třiadvacáté proběhl v Lidové 
zahradě firemní ples TOS VARNS-
DORF. Každý ples je osobitý, ten 
tosácký se drží tradice nejen termí-
nem, ale také stylem a průběhem. 
Je to ples, kde si můžete zatančit i 

klasické tance. A hostů je vždy tak 
akorát, abyste nemuseli dlouho če-
kat u baru a hlavně, aby se na par-
ketu dalo skutečně tancovat.

A jak tomu bylo letos? Návště-
va podobná loňské, kapela stejná 
jako loni (BONUS z Roudnice nad 

Labem), moderoval a zahrál DJ 
Roura, také letos byly vylosovány 
vstupenky o velmi zajímavé ceny. A 
měli jsme hosta. Když jste zavřeli 
oči, slyšeli jste Mistra. Když jste je 
otevřeli, viděli jste Kamila Emanu-
ela Gotta. Ples se vydařil, zakončen 
byl diskotékou.

Co nás čeká v roce 2020? Po-
zveme novou kapelu a jsou dojed-
náni noví hosté. Tentokrát jich bu-
de více, bude to část company z jed-
noho oblíbeného muzikálu. Nechte 
se překvapit, ke konci roku budeme 
konkrétnější.

LP 2019
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Není to tak dlouho, když za 
mnou pan František Horváth přišel 
s tím, že by rád udělal nějakou akci 
pro své kolegy. Nikdo z nás tenkrát 
nevěděl, jaký bude zájem. Vše ale 
dopadlo dobře, akce měla velký 
ohlas, v tradici se nadále pokračuje. 
Dne 7. prosince 2018 se konal již 

Jak ten čas letí
10. ročník bowlingového turnaje, 
kterého se účastnili nejen zaměst-
nanci Lehké mechaniky, ale svou 
přítomností je podpořili i vedoucí 
provozu Lehké mechaniky Ing. Mi-
lan Spurný a výrobní ředitel Ing. 
David Nejedlý. To, že to byla a je do-
brá parta, dokládá i účast důchod-

ců, bývalých zaměstnanců Lehké 
mechaniky, kteří jsou přítomni
v každém ročníku. Novinkou však 
byla účast učňů, které pan Franti-
šek Horváth pozval. Tím se vlastně 
propojily tři generace, které si mají 
vždy co povědět. Občerstvení bylo 
dostatek, část je zajišťována fir-

mou, většinu však nosí samotní 
účastníci z domova. A tak závěrem 
snad mohu jménem účastníků or-
ganizátorům a všem, kteří nějakým 
dílem k organizaci přispěli, podě-
kovat a popřát klidný vstup do další 
desítky.

Dana Sýkorová

Ježíškova vnoučata jsou i mezi námi
Většina z vás určitě alespoň něco zaslechla o 

projektu Českého rozhlasu, který má název Ježíš-
kova vnoučata. Propojuje lidi v domovech a dal-
ších státních i nestátních zařízeních pro seniory
s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady 
splnit přání nebo poskytnout věcný dar. Rozběhl 
se na podzim roku 2016, loni bylo obdarováno již 
více 14 tisíc seniorů. Více najdete na webových 
stránkách www.jeziskovavnoucata.cz.

Také v naší firmě máme Ježíškova vnoučata. 
Naši kolegové se o projektu dozvěděli z médií a 
loni v listopadu se rozhodli obdarovat jednoho
z těch osamocených seniorů. Jak to dopadlo, do-
čtete se v děkovném mailu z Benátek nad Jizerou.

Dobrý den paní Jirásková,
dovolte, abychom Vás informovali, že jsme

v tomto týdnu předávali dárek panu Milanovi. 
Dříve to bohužel možné nebylo, protože dárek 
dorazil těsně před vánočními svátky a po váno-
cích byl pan Milan hospitalizován. Po návratu
z nemocnice jsme mu udělali dárkem od Vás vel-

kou radost, velmi za něj děkuje.
Zjistili jsme, že shodou okolností manželka 

pana Milana po ukončení obchodní akademie do-
stala umístěnku právě ve vaší továrně TOS 
VARNSDORF a pan Milan za ní jezdíval na náv-
štěvy. Byl dojatý, že se k němu dostal právě dárek 
až z Varnsdorfu, na který má krásné vzpomínky.  
Zavzpomínal si na staré časy a my jsme se díky 
tomu dověděli o panu Milanovi zase něco více. 
Přeji Vám jménem naší organizace vše dobré
v roce 2019 a děkujeme, že jste byli tak hodní a 
laskaví a stali se JV našeho milého klienta pana 
Milana.

Bc. Monika Megličová, DiS.,
vedoucí sociálně-aktivizačního úseku

I malý dárek udělá radost. Kdo jsou naše JV? 
Jsou to pracovníci Zákaznického centra: Kateřina 
Haufertová, Helena Al-Maandí Jirásková, Kateři-
na Fojtíková, Jana Hanichová, Karla Lockerová a 
Zdeněk Janoušek. Tak vypadá dobrý skutek v ryzí 
podobě.

LP 2019
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V sobotu 9. února uspořádala 
naše odborová organizace turnaj ve 
stolním tenisu. Turnaj se uskuteč-
nil v herně stolního tenisu Slovanu 
Varnsdorf. Jako každý rok byl o 
sportovní klání za zelenými stoly 
veliký zájem. Letošního ročníku se 
zúčastnili i dva zaměstnanci firmy 
RETOS Varnsdorf a jeden účastník 
naší střední průmyslové školy.

Hráči byli rozděleni do čtyř 
skupin, ze kterých první dva postu-
povali do skupiny A, ostatní hráči 
do skupiny B. V těchto skupinách 
proběhly zápasy systémem každý
s každým. Ve skupině A a celkovým 
vítězem se stal pan Miroslav Jech, 
který vyhrál všechny zápasy. Pomy-
slnou stříbrnou medaili získal pan 
Jaroslav Jeřábek a na třetím místě 
se umístil pan Zdeněk Slavětínský.

Skupinu B po dramatickém bo-
ji vyhrál pan František Hricz, druhý 
byl pan Pavel Pavlík a třetí pan Zde-
něk Hrabě. Pro hráče bylo v průbě-
hu celého turnaje připraveno vyso-
ce kvalitní občerstvení.

JCh

Neděle 3. března byla prvním 
letošním hracím dnem A mužstva 
FK Varnsdorf. Na domácím hřišti 
varnsdorfští fotbalisté bezgólově 
remizovali s FK Pardubice. Zacho-
vali si tak i po 17. kole pěknou čtvr-
tou pozici v tabulce. Před každým 
domácím zápasem vydává varns-
dorfský klub program, pro tento zá-
pas obsahoval program mimo jiné
i „Slovo předsedy představenstva“. 
Přinášíme ho v doslovném znění.

Vážení sportovní přátelé!

Po dlouhé době jsme prožili 
krásný fotbalový podzim s koneč-
ným výsledkem na čtvrtém místě.

Turnaj ve stolním tenisu

Varnsdorfský fotbal na jaře 2019
V zimní přestávce jsme na rozdíl od 
minulých sezon nezažili žádný vel-
ký pohyb v mužstvu. Odešli pouze 
Dvořák, Dzaba a Daniel Kozma, 
který přestoupil do prvoligové 
Dukly Praha. Danovi přeji mnoho 
úspěchů v prvoligových zápasech.

V zimní přestávce jsme tým do-
plnili i o jednu posilu, a to hráče
z daleké Jižní Koreje Kima Min 
Sunga. Jedná se o mladého a velmi 
talentovaného hráče s velkým po-
tenciálem. Dalším talentovaným 
mladíkem, který se stal součástí na-
šeho týmu, je Josef Zezula z Trut-
nova. Posledním nově příchozím 
mladíkem je Ondřej Rudzan z Mla-

dé Boleslavi. Do přípravy byl zařa-
zen i náš odchovanec Marek Rybář, 
který si svým přístupem a pracovi-
tostí zasloužil zařazení do kádru A 
týmu.

Cílem pro jarní část soutěže je 
zůstat v horní polovině tabulky a 
pokusit se vytvořit silný tým pro 
jubilejní desátý ročník naší účasti 
ve FNL. Jedním dechem musím 
zdůraznit, že FNL včetně mládež-
nických týmů stojí velké finanční 
prostředky (18 mil. Kč při opravdu 
velké skromnosti našeho klubu). 
Špičkové týmy FNL hrají s rozpoč-
tem až 50 mil. Kč. V době, kdy zdra-
žuje autobusová doprava (cca o

30 %), zvyšují se ceny pronájmů 
tréninkových i zápasových ploch, 
hal, tělocvičen, kdy mnozí sponzoři 
nejsou schopni či již nechtějí při-
spívat částkami, které by pomohly 
zajistit chod klubu, žádám každé-
ho, kdo může a chce pomoci naše-
mu klubu, aby tak učinil.

Děkuji všem věrným divákům, 
sponzorům i ostatním fandům, že 
náš sport mají rádi a snaží se mu 
celým sportovním srdcem pomoci a 
nezapomněli, že největší odměna 
pro hráče je plné hlediště a Váš 
uznalý potlesk. Děkuji.

Vlastimil Gabriel


