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Otevřený dopis předsedy správní rady
Ing. Bc. Petr Kotulič
Ředitel Vyšší odborné školy, Střední průmyslové školy a Střední odborné školy služeb a cestovního ruchu, Bratislavská 2166, Varnsdorf

dolů. Když jsme odtamtud vzali nějakého kluka, začínali jsme s ním od
začátku. Takže jsme si řekli: stojí
nás to stejně peníze, pojďme, uděláme si školu.“

Vážený pane řediteli,

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 Strojírenství. Stojím si za tvrzením, že dřívější Střední průmyslová škola ve
Varnsdorfu produkovala kvalitně
připravené odborníky, díky kterým
se stal TOS VARNSDORF a.s. jedním z leaderů ve svém oboru. Bohužel tito lidé jsou dnes již v důchodovém věku a máme problém s předáváním jejich znalostí a dovedností nové generaci techniků.
Dnešní absolventi strojírenských
oborů, až na výjimky, postrádají základní znalosti o strojařině a obtížně se zapracovávají na pozice středního managementu i technické
funkce. Především maturitní obory, na které se díky absenci přijímacích 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

v dubnovém čísle časopisu
Ekonom byl zveřejněn můj rozhovor 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 nepřeháním. Je to důsledek, mimo jiné, ﬁnancování škol, které dostávají peníze na žáka. Dopadá to tak, že
na místní škole, která byla původně
průmyslovkou, mají nějakých 52
oborů. Kvalita šla logicky šíleně

důsledkem špatně nastaveného
systému státem. Nechtěl jsem kritizovat 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 vymýšlením nových oborů, znamenalo existenční 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 naplnit své poslání.
Vážený pane řediteli, lituji, že
se nám nepodařilo s Vašim předchůdcem dohodnout zapojení TOS
VARNSDORF a.s. jako strategického partnera do činnosti školy a
zavést do výuky principy duálního
vzdělávání. Byli jsme přesvědčeni,
že takovéto spojení zvýší kvalitu
výuky a renomé školy. Toto přesvědčení nesdílel tehdejší ředitel,
protože místo hledání optimálního
řešení ve všem viděl neřešitelný
problém. Proto jsme nakonec rozhodli usilovat o vlastní školu. Vznikla tak situace, kdy v 16 tisícovém
městě působí dvě školy nabízející
vzdělání ve shodných strojírenských, a dnes i elektrotechnických,

oborech. Je zřejmě nemožné dohodnout se na odstranění duplicit a
o strojírenské obory se podělit. Přesto si myslím, že místo nevraživosti
a napadání máme šanci spolupracovat i jako konkurenti. Naší společnou 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 impuls pro další rozvoj. I my investujeme do výstavby nové školy, kterou otevíráme 2. září letošního roku a která poskytne studentům a
učňům kvalitní podmínky pro náročné studium. Nabízíme možnost
využít některé naše specializované
laboratoře i pro výuku Vašich studentů. Věřím, že i z Vaší strany se
najde příležitost podělit se s našimi
studenty o dobré zkušenosti. Spolupracujme 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 posledních týdnech jsme vydání odkládali, protože příspěvky přibývaly snad rychleji, než jsme je stačili
zpracovávat. Počet stránek tohoto
čísla postupně narůstal, až se z novin stal pomalu časopis. Ale slíbili
jsme něco a to jsme chtěli dodržet.
Proto je tento přehled delší než obvykle.
Život přináší ztráty a zisky. Tak
to chodilo, chodí a chodit bude,
snažte se, jak chcete, základní zákonitosti nezměníte. Ztráty jsou
bolestné, zvlášť když ztrácíme někoho blízkého. Na začátku roku
jsme ztratili pana Michala Boháče,
opustil nás také pan Jiří Žák. Pracovali v TOSu doslova do posledního dechu.
A zisky? Ziskem může být cokoli, jak si kdo určí a vybere. Pro
ﬁrmu mohou být ziskem úspěchy
dosažené při hospodaření, při vývoji nových produktů apod. Skutečně je toho hodně a my o něčem z toho dnes informujeme. Bohužel
mnohdy jen stručně, protože pak
by počet stránek narostl do bichlických rozměrů (podle vzoru bichle).
Na straně 19 podrobněji popi-

sujeme investice v naší ﬁrmě
v loňském roce. V podkladu z výroční zpráva jsou zmiňovány i letošní investiční počiny a změny.
Největší investicí těchto dvou let je
výstavba (rekonstrukce) nové budovy SPŠ TOS VARNSDORF, proto
je ten příspěvek doplněn fotograﬁemi z postupující výstavby.
Na stranách 14 až 16 přinášíme
informace o našich letošních
účastech na veletrzích a výstavách. Kromě tří nejdůležitějších
(dubnový veletrh CIMT v Pekingu,
květnová výstava Metalloobrabotka v Moskvě a zářijový megaveletrh
EMO v Hannoveru) jsme se jako
podpora zúčastnili také lokálních
výstav na stáncích našich obchodních zástupců. Pro nás nejviditelnější Zákaznický den TOSday byl
po mnoha letech reformován a má
jinou podobu. Podrobněji o tom píšeme na straně 3.
Ve druhé polovině března proběhl v naší ﬁrmě dozorový audit.
O jeho průběhu a kladném výsledku se dočtete na straně 9.
Předseda správní rady Ing.
Jan Rýdl st. oslavil dne 10. února
sedmdesátiny. Z malé oslavy ve ﬁrmě (která přinesla jedno zajímavé

překvapení v nečekaném gratulantovi – vítězi z Nagana) přinášíme
fotograﬁi. Přejeme co nejpevnější
zdraví a mimo jiné i co nejlépe fungující ﬁrmu.

tem na veletrhu EMO 2019 v Hannoveru. Na straně 16 najdete úvodní informace o tomto stroji, rovněž
tak o přípravě účasti na tomto veletrhu. Probíhají kontrolní dny

Ve čtvrtek 14. března proběhl
v areálu ﬁrmy TOSmeet 2019, jinak též Konference s obchodními
zástupci. Letos jsme našim obchodním partnerům předvedli více zajímavých pracovišť, samozřejmě je
nejvíce zaujal prototyp portálového
stroje WVM 2600 T. Více o průběhu TOSmeet najdete na straně 3, o
portálovém stroji na straně 13.

exponátu, při posledním dne 12.
června jsme exponát vyfotografovali (snímek je u článku). Stavba a
oživení budou probíhat podle harmonogramu a my v dalších číslech
Horizontu přineseme více informací z postupu prací.

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

Jak jsme se zmínili, TOSday
se od letoška změnil. Nepořádáme ho jako jednu velkou jednodenní superakci, ale zákaznický den byl
„rozpuštěn“ na více menších na jednotlivá teritoria cílených zákaznických dnů. Například ve středu
24. dubna 2019 navštívilo ﬁrmu
celkem 18 zákazníků z významných

TOSmeet 2019
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Konference s obchodními zástupci
TOSmeet 2019
Poprvé se naši obchodní zástupci ve větším počtu u nás sešli
v roce 1998 u příležitosti 95. výročí
založení ﬁrmy. Další setkání následovalo ke stému výročí založení
v roce 2003. Myšlenka se ujala a
Konferenci s obchodními zástupci
se pod názvem TOSmeet jsme začali pořádat každoročně, častěji
společně se Zákaznickým dnem,
méně často pak samostatně.
Letos byla akce TOSmeet svolána na čtvrtek 14. března. Byli
pozváni všichni naši významní obchodní zástupci, nakonec se konference zúčastnilo 49 hostů z 21 zemí
celého světa. Jako obvykle bylo toto
setkání rozděleno do dvou základních částí.
Teoretická část proběhla ve

spojených sálech A, B a C Školicího
střediska. Letos jsme tlumočili
pouze do angličtiny a ruštiny, protože 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 novinky, konkrétně portálový stolový
stroj WVM 2600 T, obráběcí centrum WHT 130 (C) a robotická výměna nástrojů, dále byli hosté seznámeni s možnostmi systému
TOS Control a dalšími technickými
novinkami a informacemi.
Ve druhé části pak obchodní
zástupci v několika skupinách postupně navštívili čtyři pracoviště ve
ﬁrmě: obráběcí centrum WHT 130
C ve vývojové dílně, systém TOS

Control si mohli v provozu prohlédnout na obráběcím centru WHT
110 C v těžké mechanice, v akci sledovali robotickou výměnu nástrojů
na stroji WHR 13 Q a jako vyvrcholení pak viděli portálový stroj WVM
2600 T. Ten zástupce zaujal především svojí robustností, která mnohé napovídá o síle a tuhosti stroje.
Akce pak pokračovala jako
obvykle diskusí, kde dominovaly
informace z trhu, postřehy od zákazníků a úvahy o možných směrech dalšího vývoje.
Letos poprvé se nekoná Zákaznický den TOSday, protože již na
podzim vedení společnosti rozhodlo, že přejdeme na jinou formu této 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 dodavatelé nástrojů, zvláštního příslušenství a softwaru. To vše je od letoška jinak. Zákaznické dny nyní
probíhají separátně pro každé teritorium 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 především o portálový stroj, výsledkem
pak bylo několik poptávek (i na větší variantu tohoto stroje).

V pondělí 2. září bude slavnostně 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.

TOSmeet 2019 | Den otevřených dveří 2019
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Konference s obchodními zástupci
TOSmeet 2019 (dokončení)

Den otevřených dveří 2019
Na Velký pátek se opět na čtyři
hodiny otevřela řada dveří v areálu
TOS VARNSDORF. Letos to vyšlo
na 19. dubna, což zajistilo velmi dobré počasí. Den otevřených dveří
má nyní ustálený čas mezi 9:00 a
13:00. Letos byla zvolena úspornější varianta, přesto jsme mohli
zvláště dětským návštěvníkům nabídnout i více než stroje a pracoviště.
Přístupných bylo vedle Školicího střediska (v přízemí s technickým muzeem) celkem šest výrobních hal. V lehké mechanice to byla
řada obráběcích center (Yasda,
MORI SEIKI, TIBO), těžká zkušební stolice pro frézovací hlavy,
klimatizovaná dílna s řadou brusek, přístupné bylo i měřící středisko se strojem ZEISS a dílny
praktického vyučování SPŠ TOS
VARNSDORF. Vedle stojící budovou 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. Tradici jsme neporušili, k poslechu a
místy i k tanci zde hrála kapela
MALVAS. Oproti loňsku měla stanoviště před obráběcím centrem
WHT 110 C, protože na jeho pódium 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 vidění 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 představována i nová budova školy.
Do Velkého pátku jsme chtěli
stihnout i ustavení nového přírůstku do technického muzea, ale pro
zaneprázdnění střediska údržby
(jedině ti mohou se strojem ve Školicím středisku manipulovat), jsme
to museli odložit až na květen. Jak
se dočtete na straně 18, tím novým
přírůstkem je historická horizontka ze čtyřicátých let minulého století, která do letošního roku stála za
vstupem do těžké montážní haly.
Za čtyři hodiny, kdy byla ﬁrma
otevřená pro veřejnost, nás navštívilo zhruba 2 000 hostů, což je přibližně stejné množství jako loni. Za
to, že Den otevřených dveří proběhl
hladce a bez závad, můžeme poděkovat všem pracovníkům ﬁrmy,
kteří se podíleli na přípravě a hlavně průběhu akce, pak také samozřejmě dodavatelům a obchodním
partnerům, kteří nám při zajištění
akce pomáhali, ještě jednou děkujeme paní Hendrychové za ukázku
dravců.
A protože březnový TOSmeet si
vyžadoval od řady pracovníků také
značnou porci času a energie na jeho 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

Den otevřených dveří 2019
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Den otevřených dveří 2019

Dlouze z práce (3) - dokončení na straně 21
Na Velký pátek 19. dubna se
areál ﬁrmy již tradičně otevřel veřejnosti. Přestože byl letošní ročník Dne otevřených dveří veden v úspornější variantě, hostů
přišlo zhruba stejně jako loni a
většina odcházela spokojena a naplněna nejen fyzicky, ale také informačně a zážitkově. O dnu samotném se dočtete více na stranách 4 a
5, ohlasy najdete na straně 6.

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 společnosti se zaměstnanci. Všichni pracovníci ﬁrmy jsou srdečně zváni.
Zde v Horizontu přineseme jen kusé informace, přijďte si to poslechnout na vlastní uši.

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

Již několik týdnů náš dodavatel
modelů strojů pracuje na nejnověj-

ším přírůstku naší modelové kolekce. 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 Ježíškových vnoučatech z naší ﬁrmy.
Možná to není jediná parta takto
smýšlejících dobrodinců. Je-li vás
více, podělte se s námi o svůj příběh. Dobrých zpráv není nikdy
dost.

Dne 5. června 2019 byl statutární ředitel naší společnosti Ing.
Jan Rýdl ml. zvolen prezidentem Svazu strojírenské technologie. Je to nejvyšší pozice
v představenstvu SST. Pro další
funkční období byl do pozice generálního ředitele SST opět zvolen
Ing. Oldřich Paclík.
Netoliko na tom – dne 11. června 2019 byl Ing. Jan Rýdl ml. kooptován jako člen do představenstva Svazu průmyslu a dopra-

Ze společnosti | Den otevřených dveří 2019
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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. ročníku dne 13. prosince 2018.
Mohli byste zde vidět mistra
montáží Láďu Málka, mistra elektrodílny Jardu Tomáška, mistra na
vřeteníkách Roberta Cvika, hlavního dispečera montáží Štěpána Hanicha, vedoucího konečných montáží, 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 vzpomínkou na ně vždy naše setkání začíná.
V družném hovoru se bavíme o rodinách, 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 rozcházíme, jsme tak trochu dojati, ale již se
těšíme na další setkání.
JTOM

Ohlas Dne otevřených dveří

Další
ohlasy
Setkáváme se z různými ohlasy, zpravidla po akcích věnovaných
veřejnosti. Ta reaguje zejména již
v průběhu Dne otevřených dveří
(v drtivé většině pozitivně), v poslední době se objevují i dopisy nebo maily, v nichž návštěvníci reagují na to, s čím se u nás setkali. Nalevo vidíte dopis od jednoho z návštěvníků 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 lidských zdrojů mail od našeho bývalého kolegy, který již Horizont
odebírá a pokaždé, když máme stánek na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně, tak se na něm
zastavuje: „Přeji Vám a Vaším prostřednictvím i všem pracovníkům
Tosu pěkné a klidné velikonoční
svátky. A vedení ﬁrmy k jejímu
výročí hodně dobrých podnikatelských nápadů a také hodně
zdraví. Váš bývalý dlouholetý pracovník Roháček Břetislav.“
LP 2019

Vedení společnosti | Napsali o nás
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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 manažerů čtvrtstoletí na Pražském
hradě říjnové pokračování. V den
připomenutí kulatého výročí vzniku republiky 28. října ČMA slavnostně pokřtila knihu „100 let od
začátku svobodného podnikání
v Československu“, která nese hrdý
podtitul Manažeři se lvíčkem.
Právě příběhy úspěšných manažerů čtvrtstoletí - vítězů soutěže, jsou
těžištěm této obsahově a vizuálně
atraktivní publikace. Přibližuje inspirativní osudy prvorepublikových osobností a věnuje se značkám
ﬁrem, které překlenují období od
první republiky do dnešních dnů.
Závěru patří kapitoly, hledící do
budoucna naší společnosti i managementu.
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.

Napsali o nás

100 let svobodného podnikání
v Československu
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. Martina Zdrálka s vedením společnosti
byl oﬁciálně zahájen první den auditu. Hlavního slova se ihned ujal
generální ředitel Ing. Jan Rýdl ml.,

který auditorům prezentoval strategii ﬁrmy a vizi jejího budoucího
směřování. Následně auditoři rozdělili své síly mezi oblast zajišťování lidských zdrojů (V. Hulánová
Makalová) a oblast technického
rozvoje ﬁrmy (Ing. Pagáč). Po krátké pauze, během níž byli auditoři
pozváni panem Ing. Poupalem,
který při této příležitosti zastupoval
výrobního ředitele, na oběd do oblíbeného pivovaru Kocour, byla pozornost přenesena k jednomu
z hlavních procesů realizace zakázek – 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 marketingu, kdy se auditorům plně
věnoval obchodní ředitel (M. Holakovský) a v poslední řadě byl navštíven Odbor nákupu (M. Ducháček).
Závěr dozorového auditu a
shrnutí zjištění obou těchto dnů byl
proveden za účasti vedení společnosti ﬁrmy a zástupců OSRK. Výsledný výrok zněl, že nebyly shledány žádné vážné neshody s normou
ISO 9001:2015 a její úspěšná im-

Dodavatelé roku 2018
Pracovníci odboru Nákup se letos již potřinácté sešli s nejúspěšnějšími dodavateli. Toto slavnostní
setkání, při kterém byli vyhlášeni
nejlepší dodavatelé za rok 2018,
proběhlo 10. dubna 2019, kdy byli
odměněni vítězové jednotlivých
kategorií.

2. HENNLICH s.r.o.
3. SIEMENS, s.r.o.

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

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

Kategorie, v nichž byli za dodávky v roce 2018 oceněni naši
dodavatelé, jsou: dodavatelé dílců
v celkové hodnotě nad 5 miliónů
Kč, dodavatelé dílců v celkové hodnotě 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, dodavatelé výrobků v celkové hodnotě
5 až 10 miliónů Kč, dodavatelé výrobků v celkové hodnotě 1 až 2 miliónů Kč a dodavatelé zvláštního příslušenství a nářadí v celkové hodnotě nad 1 milión Kč. Celková
hodnota dodávek nebyla jediným
kritériem, každý dodavatel byl hodnocen ve více kritériích a jejich pořadí 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 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 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 KUPEČEK, s.r.o., FANUC Czech s.r.o.,
ReTOS VARNSDORF s.r.o. (truhlárna), CANIS SAFETY a.s., Hoﬀmann Nürnberg GmbH a MANVER s.r.o.
Vyhodnocení dodavatelé obdrželi diplomy a vítězové k tomu ještě
pamětní plakety. Úvodní setkání
s dodavateli jsme zachytili na fotograﬁi, poté v průběhu několika dalších týdnů pokračovalo předávání
ocenění, tak jak probíhaly schůzky
s jednotlivými obchodními partnery.
LP 2019

plementace z minulého roku v naší
společnosti byla tudíž potvrzena.
Certiﬁkát, dokladující zacílení
produktů TOS VARNSDORF a.s.
na kvalitu a systémová řešení vedoucí ke zlepšování interních procesů, 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 zástupce Odbor systému řízení kvality,
touto cestou ráda všem auditovaným srdečně poděkovala za jejich
přípravu a vynikající spolupráci
během auditu.
- Bc. Markéta Středová

Energetika
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Energetika v TOS VARNSDORF a.s. (1. část)
V naší ﬁrmě existuje středisko,
s jehož činností se setkává prakticky každý zaměstnanec. Každý používá elektřinu, vodu, někteří stlačený vzduch, zemní plyn. Každý by
chtěl pracovat v zimně v teple, v létě
v chládku, každý si několikrát denně 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 ﬁremních novin pokusím poodhalit tajemství většiny procesů v energetice. Abychom mohli s energiemi
pracovat, musíme je nejdříve nakoupit. Naše ﬁrma nakupuje tři
energie: elektřinu, zemní plyn a
vodu.

nebylo úplně jednoduché, tak se
může v určitých podílech nakupovat v ročních, čtvrtletních, či měsíčních takzvaných „tranších“. A to
většinou ještě na tři roky dopředu.
Ve druhém pololetí 2018 došlo na
burze snad historicky k nejstrmějšímu nárůstu cen elektřiny. Že jsou
ceny za elektřinu divoké, si můžeme ukázat na přiloženém grafu (ceny 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 ovlivňují zejména tyto faktory:
ź Cena elektřiny roste, protože se

Nejjednodušší je nakoupit pitnou vodu. Její cena není volně obchodovatelná, 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 splašková 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 %.

daří ekonomikám, včetně české,
roste poptávka a taky cena základních vstupů pro výrobu elektřiny.
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 průměrná cena je 25 eur, což v podstatě kopíruje trojnásobek zvýšení ceny elektřiny).

O mnoho náročnější je nakupování elektřiny, či zemního plynu.
Cena je také složena ze dvou položek, tentokráte z ceny za komoditu
a z ceny za distribuci. Cena za distribuci 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

Zejména obchodování s emisními povolenkami je v poslední
době největší strašák. Pro ty, kteří
nevědí, o co se jedná, tak laické vysvětlení. Emisní povolenky a obchodování s nimi jsou nástroje,
které vymyslela v roce 2005 Evropská unie, aby mohla splnit svůj celosvětový závazek snížení emisí,
„skleníkových plynů“, zejména
CO2 (takzvaná „uhlíková stopa“).

Tímto opatřením se chce zabránit
globálním změnám klimatu na celé
naší planetě. Evropská komise stanoví každé zemi, kolik může vyprodukovat skleníkových plynů, na což
dostane každý členský stát EU daný
počet emisních povolenek. Tyto povolenky pak každý stát EU rozdělí
mezi producenty skleníkových plynů, 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. Smyslem je motivovat k investicím do
snižování emisí. Na jednu povolenku může znečišťovatel vypustit do
ovzduší jednu tunu CO2.
S nakupováním zemního plynu
je to obdobné, jako s nákupem elektřiny. Výkyv ceny za poslední tři roky je, na rozdíl od elektřiny, „pouze“ 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 blížili 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 energie pro naši ﬁrmu v roce 2018 činily
cca 18,6 mil. Kč. Při současném nárůstu 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 roce, budeme mít roční náklady na
energie cca o 6 mil. Kč vyšší. Tyto
náklady lze eliminovat dvěma způsoby. Jedním je vystihnout optimální dobu nákupu a elektřinu a
plyn nakoupit v okamžiku minimální ceny na burze. Bohužel nemáme křišťálovou kouli, abychom
věděli dopředu, zda bude cena dále
klesat, či stoupat. To je i jeden z důvodů, že naše ﬁrma nenakupuje
jednou ročně, ale takzvanými „postupnými nákupy“. Tím se eliminuje 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 zavírá vodovodní kohoutky, když kapou, a když zjistí protékající toaletu, 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 energetické 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

SPŠ TOS VARNSDORF
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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 Horizontu a také v tomto čísle najdete
aktuální fotograﬁe. Od příštího
školního roku bude škola přemístěna do rekonstruovaných prostor, kde budou vytvořeny nadstandardní podmínky pro výuku včetně
vybavení odborných učeben moderními pomůckami pro výuku
elektrotechniky, mechatroniky a
metrologie. Stavební část a vybavení kmenových učeben nábytkem a
audiovizuální technikou jsou ﬁnancovány ﬁrmou, vybavení čtyř odborných učeben v hodnotě cca 11
mil. Kč pak bude hrazeno státní dotací z programu IROP na podporu
odborného vzdělávání.
V současné době je ukončeno
přijímací řízení žáků do 1. ročníku
od 1. září 2019. Nově budou otevírány elektrotechnické obory, a to
čtyřletý maturitní obor Mechanik
elektrotechnik a tříletý obor Elektromechanik. Tím bude dokončen
plánovaný počet vyučovaných oborů a k dalšímu rozšiřování vzdělávací nabídky by již nemělo docházet. Maximální plánovaný počet
žáků školy by neměl v budoucnu
přesáhnout 190.
Do čtyřletých maturitních oborů 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 přijímací pohovory. Podrobná kritéria
pro přijetí do jednotlivých oborů
byla nastavena tak, aby byli přijati
žáci se zájmem o daný obor a předpoklady úspěšného zvládnutí studia. Pro to, aby zejména státní testy
dopadly co nejlépe a uchazeči mohli nasát atmosféru zkoušek a vyzkoušet 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 žáků jsme organizovali od listopadu
do února každý měsíc jeden den

otevřených dveří, na kterých byli
uchazeči informováni o možnostech studia na naší škole a uplatněním 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 počítačovém konstruování a programování
NC strojů. Z jejich umístění uprostřed 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 závěrečných zkoušek. V červnu budou 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 vysoké absence způsobené zdravotními
problémy. Zajímavé je, že závěrečná zkouška ve všech jejích částech
je státní, resp. s jednotným zadáním pro dané učební obory, podobně jako zkouška maturitní. Jednotné 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 dobrými pracovníky ﬁrmy.
Ing. František Hricz
Těsně před uzávěrkou: v pondělí 17. června úspěšně složilo závěrečné učňovské zkoušky třináct
z přítomných třinácti žáků, z nich
dvanáct prospělo, jeden prospěl
s vyznamenáním. Ten výše zmiňovaný čtrnáctý žák ještě před zkouškami požádal o opakování ročníku,
rovněž ze zdravotních důvodů. Ve
středu 19. června pak bylo třináct
žáků slavnostně vyřazeno a za přítomnosti statutárního ředitele TOS

VARNSDORF Ing. Jana Rýdla ml.
všichni obdrželi výuční list. Z těchto prvních třinácti vyřazených absolventů tříletých oborů do naší

ﬁrmy nastupuje sedm, z toho dva
zámečníci a pět obráběčů kovů (tito
jdou do lehké mechaniky).
LP 2019

Obchodní případy | Investice
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Poděkování montérům
Vždy potěší, když se vaše práce
setká s kladnou odezvou. Není to
jen tak, že se řekne „je to moje práce“, prostě v našem případě zákazník 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 přistála 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 provedenou práci montérů Jiřího Marka a Tomáše Vojáčka. Byla to montáž 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 Makalovi za skvěle odvedenou práci při

WHN 130 MC
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 vlastnostem a spolehlivosti strojů z produkce TOS Varnsdorf, ale i díky
profesionálně odvedené práci na-

šich zaměstnanců a jejich dobré
komunikaci. Hezký den. S pozdravem 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

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 automobilka 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.

Novinka ve výrobním programu
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Portálový stolový stroj WVM 2600 T
TOS VARNSDORF představil
světu v březnu nejnovější svůj výrobek, kterým je portálový stolový
stroj WVM 2600 T. Tento zcela nový typ obráběcího stroje v celé dlouhé historii ﬁrmy je výsledkem vývoje vycházejícího ze strategického
záměru rozšířit nabídku o další typy obráběcích strojů.
WVM 2600 T představujeme
jako nové stolové provedení portálového stroje, který je určen pro
přesné a vysoce produktivní souřadnicové frézování, vrtání, vyvrtávání a řezání závitů zejména obrobků velkých rozměrů a hmotností
nebo prostorově členitých obrobků
z litiny, ocelolitiny a oceli. Stroj je
charakterizován moderní technickou úrovní konstrukce a vysokou
úrovní výkonnostních parametrů.
Je možné jej doplnit řadou přídavných technologických zařízení, která značně rozšiřují technologické
možnosti stroje.
WVM 2600 T je stolový portálový stroj se svisle výsuvnou pinolou (smykadlem). Je nabízen v provedení s trvalým nasazením technologického příslušenství nebo

v provedení s automatickou výměnou technologického příslušenství
(AVTP). Základní varianty stroje
jsou deﬁnovány úrovní automatizace pracovního cyklu (buď s trvale
nasazeným jednotlivým technologickým příslušenstvím, nebo s automatickou výměnou technologického příslušenství). Stroje řady
WVM jsou souvisle řízeny ve třech
osách (X = podélný pojezd stolu, Y
= vodorovné přestavení vřeteníku,
Z = svislý výsuv smykadla), případně v dalších osách dle aplikované
frézovací hlavy. Pro řízení strojů je
možné volit řídicí systém HEIDENHAIN TNC 640, Sinumerik 840DSL.
Tolik úvod do technických informací. Na stroj již přicházejí poptávky a naši prodejci zpracovávají
nabídky. Rozběhla se promo akce,
při níž odbornou veřejnost seznamujeme s přednostmi našeho nového výrobku. Na fotograﬁích vidíte nejen stroj jako takový, ale i momentky z pořizování oﬁciálních
fotograﬁí a natáčení videoklipu,
který představí stroj potenciálním
zákazníkům. V plné verzi bude tento videoklip poprvé představen

(spolu s modelem stroje) na veletrhu obráběcích strojů EMO 2019

v německém Hannoveru.
LP 2019

Z obchodního úseku | Veletrhy a výstavy

TOS Varnsdorf-RUS
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 stroje WRD 180 s hydrostatickým vedením. Dále oba pánové navštívili Generální konzulát ČR v Petrohradu,
kde projednali možnosti spolupráce s vedoucím ekonomického úseku panem Lubošem Laštůvkou.
Avšak hlavním důvodem návštěvy
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Další výstavy

byla změna na pozici technického
ředitele v naší dceřiné společnosti
TOS Varnsdorf-RUS. Po šesti letech úspěšné a kvalitní práce odchází pan Miloš Peterka, který byl
od počátku u přerodu z nefunkční
kanceláře v úspěšný a životaschopný organismus, který napomáhá
naší ﬁrmě v dodávkách strojů, náhradních dílů a zajišťování servisu
v Ruské federaci. Pozici technického ředitele převzal pan Tomáš Paleček. Panu Peterkovi děkujeme za
odvedenou práci a panu Palečkovi
přejeme mnoho úspěchů v nové
pozici.
Miloš Holakovský

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

Setkání lídrů
průmyslu a exportu
Největší diskuse vrcholných
představitelů státu, lídrů klíčových
průmyslových a exportních společností a zástupců předních svazů,
komor a asociací o současném stavu 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 konkurenceschopnosti českého exportu. Diskuse se zúčastnili mimo jiné ministr průmyslu a obchodu Karel
Havlíček, ministr zahraničí Tomáš
Petříček, prezident Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák, člen

bankovní rady ČNB Tomáš Holub,
generální ředitel EGAP Jan Procházka a řada náměstků ministrů
vlády ČR. Nejvíce se diskutovalo na
témata: investiční politika vlády,
výzkum a vývoj, technické vzdělávání, prvky systému duálního vzdělávání, 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 zúčastnili obchodní ředitel pan Miloš Holakovský a ﬁnanční ředitel Ing. Radek Rozsypal.
Miloš Holakovský

Shora dolů vidíte: stánek zástupce Strojimport GmbH na výstavě INTEC 2019 v německém

Lipsku, stánek ﬁrmy MT Service na
výstavě MTMS 2019 Brusel a stánek TOS Polska na výstavě ITM
Mach-Tool 2019 Poznaň. V Německu jsme byli zastoupeni jen personálně, na výstavu v Belgii jsme zapůjčili renovovaný historický stroj
(více o něm píšeme jinde) a do Poznaně jsme zapůjčili model stroje
WHR 13 Q.
LP 2019

Veletrhy a výstavy
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CIMT 2019 Peking
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 plochy. Na ploše 135 m2 jsme se prezentovali společně s ﬁrmou ReTOS
Varnsdorf, TOS Olomouc a naší
dceřinou společností TOS Kunming. Největším lákadlem na našem stánku byla prezentace stroje
WHT 110S, který byl vyroben ve
společném podniku TOSLitz, naší

dceřiné ﬁrmě na Taiwanu.
Příprava stroje na výstavišti začala v úterý 9. dubna a zúčastnilo se
jí celkem deset techniků. Díky skvělé přípravě, organizaci a vzájemné
spolupráci techniků TOSLitz Taiwan, TOSLitz China a TOS Shanghai byla instalace stroje dokončena
za necelé čtyři dny a celý stánek
TOS VARNSDORF v rámci společné české expozice, i přes menší překážky a úpravy na poslední chvíli,
byl v neděli 14. dubna připraven na
zahájení veletrhu.

V průběhu veletrhu se na našem stánku uskutečnilo několik
desítek jednání a navštívilo nás
mnoho jak stávajících, tak nových
zákazníků. Se zákazníky jsme řešili
nejrůznější servisní otázky a technické požadavky na naše stroje.
V několika případech se dojednávaly poslední detaily obchodních
případů a nyní se čeká na konečné
rozhodnutí zákazníků. Dne 16.
dubna nás navštívil velvyslanec České republiky v Pekingu pan Vladimír Tomšík, kterého stánkem
provedli generální ředitel Jan Rýdl

a obchodní ředitel Miloš Holakovský.
Celkově hodnotím veletrh velice dobře. Pro naši ﬁrmu je důležité
se prezentovat na velkých strojírenských veletrzích v Číně a zákazníky je tato prezentace velice pozitivně vnímána. Příští veletrh v Pekingu 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

Metalloobrabotka 2019 Moskva
Naší nejvýznamnější marketingovou akcí za měsíc květen byla
jednoznačně účast TOSu VARNSDORF na výstavě Metalloobrabotka Moskva, která proběhla ve
dnech 27. až 31. května 2019.
Naše expozice propagovala samozřejmě TOS VARNSDORF a
dceřiné společnosti TOS Varnsdorf
-RUS z Petrohradu a GRS Ural z Je-

katěrinburgu. Za TOS VARNSDORF byli přítomni generální
ředitel Ing. Jan Rýdl, obchodní
ředitel pan Miloš Holakovský, manažer prodeje Ing. Viktor Sochalský 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 zrychlení a zjednodušení proclívání náhradních dílů. Oproti roku 2018 se
uskutečnilo o 30 % více konkrétních obchodních jednání. Hlavními
tématy těchto jednání byly naše
účasti v probíhajících nebo připravovaných tendrech na dodávky
nových strojů. Největší rozvoj zaznamenáváme v dopravní technice,

energetickém a kosmickém průmyslu. Všechna tato odvětví jsou podporována státem Ruské federace.
Letošní veletrh hodnotíme jako
velice úspěšný.
Miloš Holakovský

Veletrhy a výstavy
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Metalloobrabotka 2019 Moskva (fotograﬁe)

Příprava na EMO 2019 Hannover
Veletrh EMO je nejvýznamnějším evropským veletrhem obráběcích strojů. Koná se každé dva roky,
vždy dvakrát po sobě v Hannoveru
a poté jednou v Miláně. Letos je to
pro nás nejdůležitější veletrh, chceme na něm představit stroj WHT
130L v provedení horizontky.
Tento hlavní exponát má vřeteník 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 upínací plochou 1 800 x 2 200 mm.
Výměna nástrojů je zde řešena roboticky, v segmentu zásobníku bude připraveno 5 vytipovaných nástrojů.
Dalšími exponáty budou frézovací hlavy HFPL 50 a HUFT 50
upnuté na stole. Tyto frézovací
hlavy rovněž poprvé představíme
odborné veřejnosti právě na letošním veletrhu EMO. Hlavy jsou
již vyrobeny a čekají na instalaci na
exponát. Na stánku také představíme 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 výstavách.

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

Tím náplň našeho stánku ještě
nekončí. Na samostatném řídicím
panelu se systémem Sinumerik
840 D-SL budeme na stánku předvádět 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.

O dalším průběhu přípravy
stroje a dalších exponátů vás bu-

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 poradu přímo u stroje, která následovala po kontrolním dnu. Příští týden zahájíme oživování stroje, poté
ﬁrma HESTEGO začne stavět krytování a pracovník ﬁrmy FANUC
oživí a nastaví robota pro výměnu

deme informovat v následujících
číslech Horizontu. Stejně tak vám
ukážeme návrh expozice, až ho budeme mít k dispozici, a samozřejmě
přineseme další informace přímo
z Hannoveru (z montáže stroje a
expozice, poté i z průběhu vlastního
veletrhu).
LP 2019

Ze společnosti
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Člověk Michal Boháč
Přicházejí situace, kdy těžko
hledáte slova. Nejhorší to je, když
navždy odejde ten nejbližší, tak jako je snad ještě těžší unést osud,
když rodiče přežijí své dítě. Stalo se
to 3. ledna. Michal Boháč, ač dlouho 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 chladicí emulze, ve zpěvu ptáků a bzučení
motorů. Co pocítíte, tím pro vás zůstal. Při rozloučení s Michalem zazněla tato slova pana Martina Louky:
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 smutečního oznámení, které vtisklo
smutnou stopu do myslí a srdcí
rodiny, blízkých přátel, známých,
kolegů a spolupracovníků. Smutečního 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, tatínek, bratr, strýc.
Čtyřicet tři let prožil obklopen
vším, co přinášelo radost jemu i
veškerému okolí. Pojďme tedy spolu na chvilku obrazně otočit ono
smuteční oznámení a jakoby z druhé strany číst a připomenout si
chvíle radosti, chvíle úsměvů, chvíle pohody - chvíle života s Michalem a mít jeho památku spojenou
se světlými vzpomínkami.
Michal Boháč se narodil rodičům 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 komunikativní, 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 Michal v útulném prostředí hornopodlužské vilky, v půvabném kraji
pod Jedlovou horou. Jeho školní
docházka je spjatá se školami
v Horním a Dolním Podluží. Dětství Michala však také ovlivnil
čtyřletý pobyt v zahraničí – ve
Švédsku, kde jeho táta jako dlouholetý TOSák pracoval, a kde mu

základní školní vědomosti vštěpovala máma. Bylo v létech 1982 –
1986. Nelze to dnes tvrdit, ale
možná, že to byl jeden z prvních
důležitých kroků tehdy sedmiletého Michala k jeho pozdější profesi, v níž vynikl. Tehdy už zaujal
své okolí dovedností rukou, fantazií a cílevědomou hrou s technickými hračkami a stavebnicemi, které
v té době ještě plně nepronikly na
naše domácí pulty. Měl také zajímavou 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 deváté třídy nastoupil do maturitního 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 papírovou 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 smísily 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 vrstevníkům, 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 vojenské služby. Poddůstojnickou školu
absolvoval v Berouně a sloužil u
karlovarského útvaru. Tak, jak to
na vojně bývalo – i když jako radista měl i tady blízko ke své zálibě,
těšil se na civil. Když potom vysvlékl 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 pravé, co by jej pracovní náplní těšilo.
A tak po třech letech změnil zaměstnavatele a v TOSu nalezl prostor 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 vstřebal základní znalosti, potřebné pro
samostatnou práci v nejrůznějších
koutech světa. Od tohoto momentu
s plným elánem, s plným nasazením 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 znalosti vlastní samostatné práce se staly
součástí Michalova pracovního
života. A vlastně i osobního života.
Rád - a s nevšedním elánem potřebným pro tuto práci – vyjížděl
na cesty. A rád se z těchto cest vracel 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 milovaného člověka nejsilněji. Věřte naše sdílení vašeho zármutku
všemi přítomnými je upřímné a já
za ně vám smutečním hostům
děkuji. Michal odešel od nedokončených záměrů a plánů…. Těšme se
v těchto chvílích z toho, že jeho
život byl květnatý, plný – takový,
jak si sám přál. Těšme se z úžasného odkazu lásky k životu, který
nám zanechává. Těšme se z toho,
že jeho život bude pokračovat v jeho dcerách a v myslích a srdcích
jeho nejbližších.
Michale, ještě vzkaz od tvé rodiny: Až půjdeš tam nahoru – už
nespěchej, odpočiň si a už tam nepracuj. 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

Fotokronika
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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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HORIZONT 284 / strana 19

Rozvoj výrobní základny v roce 2018
Pro popis rozvoje výrobní základny v roce 2018 jsme použili část
jedné kapitoly z Výroční zprávy
společnosti za rok 2018.
Plán rozvoje výrobní základny
pro rok 2018 obsahoval vedle drobných akcí různého charakteru tři
rozhodující projekty: stavbu Centra vzdělávání – SPŠ TOS VARNSDORF, instalaci prototypu WHT
130 C a generální opravu rovinné
brusky na vodící plochy Waldrich
Coburg 2.4500.04 ve středisku těžkých mechanik.

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

Návrh plánu byl v termínu
tvorby, tj. v říjnu 2017, odsouhlasen s limitem ve výši 95 mil. Kč.
Z toho investiční náklady představovaly částku 65 mil. Kč a opravy
částku 30 mil. Kč.
V první polovině roku, po dokončení projektové dokumentace
na stavbu Centra vzdělávání – SPŠ
TOS VARNSDORF byly zpřesněny
celkové očekávané náklady na její
výstavbu. Došlo však k časovému
zpoždění projektu technického rozvoje, vývoje stroje WHT 130 C, a
rozpočtové náklady na stavbu Centra vzdělávání byly navýšeny, byl
plán RVZ na rok 2018 aktualizován
v první polovině roku 2018. Aktualizovaný plán obsahoval již jen dva
zásadní projekty: zahájení I. etapy
stavby Centra vzdělávání průmyslové školy a generální opravu
brusky.

květen 2019 - „tribuna” v respiciu

květen 2019 - učebna s nádherným výhledem

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 náklady na I. etapu stavby bez vybavení jsou odhadovány na 125 až 130
mil. Kč. Samotná stavba první etapy byla zahájena v červnu roku
2018 s předáním do užívání v červenci roku 2019. Generálním dodavatelem stavby se na základě výběrového řízení stal Děčínský stavební 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 zhodnocení stavby a 10,9 mil. Kč opravy. O
realizaci II. etapy stavby, tj. tělocvičny a dílen praktické výuky

květen 2019 - galerie a laboratoře

s předpokládanými náklady 25 až
30 mil. Kč, zatím vedení společnosti nerozhodlo.
Generální oprava brusky s rozpočtovými náklady 1 070 tis. EUR
byla zahájena v posledním týdnu
měsíce října. Opravu rovinné brusky zajišťuje rakouská ﬁrma SBA
Mechatronics GmbH. Dokončení,
tj. předání stroje do užívání, je plánováno na termín 27. února 2019.
(Zde musíme text z výroční zprávy
doplnit o aktuální údaje: předání
stroje do užívání se značně protáhlo, první etapa přejímky byla dokončena v dubnu, od května je
bruska v užívání a od června už pracuje na dvě směny.)
Z dalších projektů zahrnutých
do plánu 2018 je nutné vyzdvihnout investici do zvýšení kontroly
kvality vyráběných dílců, kdy v prvním čtvrtletí roku byl zprovozněn
třís ouřad nic ový mě řící stroj
ACCURA 16/42/10 v celkové hodnotě 3 642 tis. Kč. V průběhu roku
byly pravidelně modernizovány informační technologie a systémy.
Celkové investice do oblasti informatiky za rok 2018 dosáhly částky
800 tis. Kč.
V roce 2018 dosáhly ﬁnanční
prostředky vynaložené na investiční 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 vynaložených investičních prostředků
představují opět náklady na modely 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 dokončena oprava rovinné brusky a
v pololetí stavba Centra vzdělávání
– SPŠ TOS VARNSDORF. U obou
akcí byl v průběhu roku 2018 odsouhlasený harmonogram plněn.
Na první polovinu roku je plánována instalace a aktivace zpožděného výstupu technického rozvoje
prototypu WHT 130 C (Opět doplňujeme text z výroční zprávy: prototyp je stále ve vývojové dílně, přesun do těžké mechaniky proběhne
ve druhém pololetí).
trochu opisoval LP 2019

Sport | Odbory
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Horizontky proti vrtákům V
Jak číslo v nadpisu napovídá,
jednalo se již o pátý ročník přátelského zápasu v ledním hokeji mezi
týmy TOS VARNSDORF a.s. a Walter 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 přistoupily k zápasu velmi zodpovědně a naplno.
Na soupiskách obou týmů se
představily známé osobnosti. Za
TOS VARNSDORF například pánové Milan Vojáček, Zdeněk Doležal, Petr Bali Šoltés. Branku domácího týmu hájil stejně jako loni
asistent trenéra FK Varnsdorf pan
Libor Macháček. Tým soupeře přivedl známý litvínovský matador
pan Pavel Büttner s neméně zkušeným a známým gólmanem Láďou
Rálkem.
Letošního vhazování čestné
buly se zhostil sám předseda správní rady akciové společnosti TOS
VARNSDORF pan Jan Rýdl starší.
Mnohokrát mu děkujeme a doufáme, že si při pohledu na památeční
puk vzpomene. Také se na tento zápas přišel podívat místo starosta
města Varnsdorf pan Josef Hambálek.
Zápas se odehrával v solidním

tempu a velkém nasazení, ale v přátelském duchu. Bohužel se domácímu týmu nepodařilo zachytit nástup soupeře a záhy prohrával. Tým
TOSu to však nezaskočilo a dotáhl
zápas do dramatické koncovky.
V této koncovce byl bohužel šťastnější soupeř, který zvítězil 8 : 6.
Tentokrát horizontky s vrtáky prohrály.
Na závěr mi dovolte všem poděkovat za účast a aktivní přístup
k reprezentaci naší ﬁrmy. Také
s realizačním týmem slibujeme, že
v založené tradici budeme pokračovat. 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 mnohým 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 každoročně přispívá na konto živelných
pohrom, proto člen naší odborové
organizace využil možnost ﬁnančního odškodnění. Po vypsání žádosti bylo panu T. Chalupníkovi
zasláno z OS KOVO částečné vyrovnání za vzniklé škody ve výši
18 000 Kč.
Tímto vyzívám všechny, kterým se podobná událost stane, a
jsou členy odborové organizace, ať
tuto událost nahlásí zástupcům
naší odborové organizace.
j.ch.

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 prostředků 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 dinosaury, konkrétně představení
v sobotu 19. ledna 2019 v pražské
O2 aréně v Libni. Tuto druhohorní
show provozuje po celém světě
společnost Global Creatures z Austrálie, po Evropě s dinosaury putuje její britská pobočka.
Není třeba popisovat, že návštěva dinosauřího představení byla
zajímavá především pro děti (jak
nedávno kdosi trefně poznamenal,
že kdyby se konaly volby i ve školkách, tak by tam s drtivou převahou
vyhráli dinosauři). Část tosáků brzy
ráno vyrazila pronajatým autobusem, někteří se pak do Libně přepravovali vlastními auty. Je nutné
připomenout, že to byla studená
lednová sobota, sice prosluněná,
ale větrná a skutečně studená. Začátek 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 stejným dinosauřím designem a mezi-

národní registrační značkou GB.
Na jedné z fotograﬁí vidíte zaplňující se hlediště, místo ledu byla
připravena aréna pro druhohorní
monstra. Představení trvalo více
než hodinu a půl s jednou přestávkou. Dinosauři jsou ovládáni na
dálku skupinou operátorů, každý
z nich má na starosti postupně
několik zvířat. Dinosauři jsou v reálné velikosti, mají v sobě mechanismy, které co nejvěrněji napodobují předpokládané pohyby. Na
ploše se pohybují pomocí nenápadných „podvozků“, které splývají
s pestrobarevnými kulisami, za
daných podmínek docela zdařile
napodobujícími druhohorní prostředí. Kulisy se měnily podle jednotlivých příběhů. Celým představením 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 tyranosaurovou.

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 komentovaných příběhů, viděli jsme, jak se
líhnou malí dinosauři, brzy po narození ohrožovaní menšími masožravci. Tento příběh skončil šťastně, protože bdělá matka své potomky zachránila. Viděli jsme souboje různých druhů masožravých a
býložravých dinosaurů, na velkém
plátně jsme se proletěli s pterosaurem. Představení bylo zakončeno
pádem asteroidu, naštěstí jen animovaným (ona ta O2 aréna přece
jenom byla dost nákladná, že). Po
pádu asteroidu nastalo vymírání
dinosaurů a konec show.
Nejvíc to celé představení prožívaly 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 dinosauří 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 dinopark. V lednu v provozu nebyl (což
je pochopitelné, protože dinosaurům je v lednu zima snad ještě větší
než lidem), bylo tam kluziště. Závěrečné čekání na autobus v mrazivém větru hrozilo mnohým z nás
proměnou v ledové sochy.
LP 2019

Co všechno jsme viděli? Celkem devět druhů, např. Tyranosaura Rexe, Plateosaura, Stegosaura,
Allosaura, Torosaura, Utahraptora. 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,

Dlouze z práce (4)
vy. Tento svaz je hlavním partnerem pro českou vládu a odbory (tzv.
tripartita) a mít v jeho představenstvu 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 akcionářů TOS VARNSDORF, která
proběhla ve středu 12. června, byl
do správní rady místo odcházející JUDr. Evy Ruthové zvolen jako
člen pan Jaroslav Drusan.
Oběma pánům k těmto změnám gratulujeme, jistě dobře vědí,

že to přináší více povinností.
Na zmíněné valné hromadě byla 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 publikací, kde byla zmíněna naše společnost. Některé zmínky najdete v rubrice Napsali o nás, další přineseme v některém z příštích čísel.
Doufejme, že zbytek letošního
ročníku budete moci číst v kratších
intervalech.
LP 2019

Sport Firemní ples
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TOS VARNSDORF na Šnek Race
Ve dnech 8. a 9. června 2019
proběhla ve městě Chřibská sportovní 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 například šplhání po laně, nošení pytlů
s pískem nebo dokonce plazení
v bahně pod ostnatým drátem či
přelézání balíků sena.
Může to znít minimálně bláznivě, ale kdo to dosud nezkusil, nepochopí. Zkrátka je to obrovská legrace 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 krásnou, zajímavou, velmi dobře značenou trasu a mimo jiné i velkou zábavu.
Společně s několika dalšími zaměstnanci TOS VARNSDORF jsme
se této „šílenosti“ zúčastnili a velmi
jsme si to užili. Jistě budu mluvit za
všechny, když prohlásím, že můžeme Šnek Race všem vřele doporučit, 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

možnost pohlédnout na tuto akci
jako závodník i jako fanoušek a
podpora. A vzhledem k této zkušenosti mohu s klidným svědomím
říci, že jsem si obě zmíněné role
velice užila.
Pro rodiče mám i jednu zajímavost. 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 ﬁrmy. Touto cestou jí chci moc pogratulovat 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.

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

Pokud se tedy nebojíte prozkoumat hranice toho, co vydržíte,

Poznámka: Jména zúčastněných neuvádím, jelikož respektuji jejich přání zůstat
ve stínu anonymity.

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 Emanuela Gotta. Ples se vydařil, zakončen
byl diskotékou.

Co nás čeká v roce 2020? Pozveme novou kapelu a jsou dojednáni noví hosté. Tentokrát jich bude více, bude to část company z jednoho oblíbeného muzikálu. Nechte
se překvapit, ke konci roku budeme
konkrétnější.
LP 2019

23. ﬁremní ples
První únorový pátek byl jako
každým rokem věnován tradici. Již
po třiadvacáté proběhl v Lidové
zahradě ﬁremní ples TOS VARNSDORF. Každý ples je osobitý, ten
tosácký se drží tradice nejen termínem, ale také stylem a průběhem.
Je to ples, kde si můžete zatančit i

klasické tance. A hostů je vždy tak
akorát, abyste nemuseli dlouho čekat u baru a hlavně, aby se na parketu dalo skutečně tancovat.
A jak tomu bylo letos? Návštěva podobná loňské, kapela stejná
jako loni (BONUS z Roudnice nad
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Ježíškova vnoučata jsou i mezi námi
Většina z vás určitě alespoň něco zaslechla o
projektu Českého rozhlasu, který má název Ježíškova vnoučata. Propojuje lidi v domovech a dalších 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, dočtete se v děkovném mailu z Benátek nad Jizerou.

kou radost, velmi za něj děkuje.
Zjistili jsme, že shodou okolností manželka
pana Milana po ukončení obchodní akademie dostala umístěnku právě ve vaší továrně TOS
VARNSDORF a pan Milan za ní jezdíval na návštěvy. 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

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 vánocích byl pan Milan hospitalizován. Po návratu
z nemocnice jsme mu udělali dárkem od Vás vel-

I malý dárek udělá radost. Kdo jsou naše JV?
Jsou to pracovníci Zákaznického centra: Kateřina
Haufertová, Helena Al-Maandí Jirásková, Kateřina Fojtíková, Jana Hanichová, Karla Lockerová a
Zdeněk Janoušek. Tak vypadá dobrý skutek v ryzí
podobě.
LP 2019

Jak ten čas letí
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

10. ročník bowlingového turnaje,
kterého se účastnili nejen zaměstnanci Lehké mechaniky, ale svou
přítomností je podpořili i vedoucí
provozu Lehké mechaniky Ing. Milan Spurný a výrobní ředitel Ing.
David Nejedlý. To, že to byla a je dobrá parta, dokládá i účast důchod-

ců, bývalých zaměstnanců Lehké
mechaniky, kteří jsou přítomni
v každém ročníku. Novinkou však
byla účast učňů, které pan František 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 organizátorům a všem, kteří nějakým
dílem k organizaci přispěli, poděkovat a popřát klidný vstup do další
desítky.
Dana Sýkorová
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Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 9. února uspořádala
naše odborová organizace turnaj ve
stolním tenisu. Turnaj se uskutečnil 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 postupovali 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. Pomyslnou stříbrnou medaili získal pan
Jaroslav Jeřábek a na třetím místě
se umístil pan Zdeněk Slavětínský.
Skupinu B po dramatickém boji vyhrál pan František Hricz, druhý
byl pan Pavel Pavlík a třetí pan Zdeněk Hrabě. Pro hráče bylo v průběhu celého turnaje připraveno vysoce kvalitní občerstvení.
JCh

Varnsdorfský fotbal na jaře 2019
Neděle 3. března byla prvním
letošním hracím dnem A mužstva
FK Varnsdorf. Na domácím hřišti
varnsdorfští fotbalisté bezgólově
remizovali s FK Pardubice. Zachovali si tak i po 17. kole pěknou čtvrtou pozici v tabulce. Před každým
domácím zápasem vydává varnsdorfský klub program, pro tento zápas 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 konečným výsledkem na čtvrtém místě.

V zimní přestávce jsme na rozdíl od
minulých sezon nezažili žádný velký 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 doplnili i o jednu posilu, a to hráče
z daleké Jižní Koreje Kima Min
Sunga. Jedná se o mladého a velmi
talentovaného hráče s velkým potenciálem. Dalším talentovaným
mladíkem, který se stal součástí našeho týmu, je Josef Zezula z Trutnova. Posledním nově příchozím
mladíkem je Ondřej Rudzan z Mla-

dé Boleslavi. Do přípravy byl zařazen i náš odchovanec Marek Rybář,
který si svým přístupem a pracovitostí 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 mládežnických týmů stojí velké ﬁnanční
prostředky (18 mil. Kč při opravdu
velké skromnosti našeho klubu).
Špičkové týmy FNL hrají s rozpočtem až 50 mil. Kč. V době, kdy zdražuje autobusová doprava (cca o

30 %), zvyšují se ceny pronájmů
tréninkových i zápasových ploch,
hal, tělocvičen, kdy mnozí sponzoři
nejsou schopni či již nechtějí přispívat částkami, které by pomohly
zajistit chod klubu, žádám každého, kdo může a chce pomoci našemu 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

HORIZONT, ﬁremní noviny, vydává TOS VARNSDORF a.s., IČ 27327850
Řídí redakční rada. Hlavní redaktor Ing. Ladislav Plaňanský (technický redaktor, sazba). Členové redakce: Milan Junek, Martin Maštrla, Vladislava Beranová.
Adresa redakce: TOS VARNSDORF a.s., Redakce HORIZONT, Říční 1774, 407 47 Varnsdorf, tel.: 412 351 210, e-mail: horizont@tosvarnsdorf.cz. Tiskne Tiskárna Š & Š Šedivý
Krásná Lípa.
Toto číslo vyšlo ve Varnsdorfu v úterý 25. června 2019 v nákladu 400 výtisků. Další číslo vyjde v pátek 19. července 2019.

