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K současné situaci (COVID-19)
Jak všichni dobře víte, nacházíme se v situaci, kdy je celý svět sevřen a paralyzován strachem z šířícího
se onemocnění COVID-19. Jednotlivé vlády přijímají bezprecedentní opatření pro zastavení šíření
nákazy a ochraně životů a zdraví svých občanů. Všichni jsme byli nuceni v zájmu našeho zdraví a zdraví
našich blízkých změnit naše každodenní životy, návyky a zvyklosti. Stranou nezůstal ani náš pracovní
život.
Každý jste jistě zaznamenal
změny, které jsme zavedli,
abychom i naším dílem přispěli
k boji proti zákeřnému viru.
Snažíme se Vám vytvořit bezpečné prostředí pro bezproblémový výkon Vaší práce a patří
Vám velké DÍKY za to, že respektujete nová nařízení.
S tím, jak jsou realizována
všechna opatření ze strany
jednotlivých vlád ve světě, dochází k zcela zásadním změnám ve fungování dodavatelských řetězců a ekonomických
vazeb. Zejména aplikovaná
omezení volného pohybu osob
nám nyní znemožňují vykonávat naší podnikatelskou činnost. Nejsme schopni realizovat výjezdy našich pracovníků

na obchodní jednání, provedení servisních prací ani stavbu
strojů u zákazníků. Jednodušší
to nemají ani naši zákazníci,
kteří si od nás stroje koupili
a nemohou přijet osobně na
přejímku stroje do TOSu. Je
jasné, že při delším trvání těchto restrikcí nám reálně hrozí
ztráta schopnosti plnit naše
závazky především z důvodu
chybějícího toku peněz. Nebudeme-li schopni prodávat
a montovat stroje, nebudeme
ani dostávat za ně zaplaceno.
Vláda ČR sice slibuje masivní pomoc ekonomice přečkat
toto nelehké období a znovu
nastartovat běžné fungování
průmyslu a služeb, ale nikdy
nebude schopna nahradit pod-

nikům, firmám a živnostníkům
všechny jejich ztráty vzniklé
v souvislosti s pandemií koronaviru.
Největším problémem pro
řízení firmy v této situaci je nejistota ohledně trvání přijatých
opatření, proto se budeme
prioritně soustředit na udržení
finanční likvidity a platební
schopnosti firmy. Je zřejmé, že
musíme přijímat i opatření k regulaci počtu pracovníku na
pracovištích vzhledem k vývoji
zásoby práce. Proto jsme spolu s odborovou organizací OS
KOVO uzavřeli dohodu o částečné zaměstnanosti, která
nám tyto kroky umožňuje dělat.
Naším cílem je udržet zaměstnanost ve firmě na současném

stavu, protože věříme v relativně krátkodobé trvání nynějších problémů a chceme si zachovat předpoklady pro rychlý
náběh firmy na plný výkon.
Žádám Vás proto, abyste
s námi v této těžké době měli
trpělivost a byli shovívaví k našim rozhodnutím, které musíme činit v zájmu zachování
fungování naší společnosti.
Pevně věřím, že s trochou
štěstí se nám podaří zvládnout
i tuto doposud neznámou a nepředstavitelnou situaci, která
se natrvalo zapíše do našich
životů i do historie lidstva.
Přeji Vám všem hlavně pevné zdraví. ˘
Jan Rýdl ml.

Dvě výstavy odloženy
Pro letošní rok jsme měli v plánu čtyři velké prezentační akce. Pandemie nového typu koronaviru
a opatření vlád touto pandemií dotčených zemí
však totálně rozvrátily mimo spousty dalších oblastí i harmonogramy výstavních akcí.
Jako první akci jsme pro
letošek naplánovali mezinárodní konferenci s obchodními
zástupci, řadu let známou jako
TOSmeet. Setkání proběhlo
v určeném termínu, jak se můžete přesvědčit na straně 3. Na
duben byl naplánován největší
čínský strojírenský veletrh,
CCMT v Šanghaji. Veletrh byl
odložen, oficiálně zatím na neurčito, ale vzhledem k neustále
se kumulujícím termínům dalších odložených výstavních
akcí se zdá, že letos CCMT nebude vůbec.
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Koncem května měla v Moskvě proběhnout pro změnu největší ruská strojírenská výstava Metalloobrabotka. Přestože
přípravy na ni se už rozběhly,
tak i tato výstava byla odložena. Zatím je termín stanoven
na první polovinu srpna, ale dá
se očekávat, že v Rusku se
koronavirová epidemie teprve
rozjede, takže i tato výstava
nakonec skončí v šuplíku s názvem ZRUŠENO.
První říjnový týden je vyhrazen pro Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Na začátku

dubna není vůbec jasné, co
bude v září a v říjnu, takže uvedeme jen zatím známá fakta:
závěr přihlášek na MSV Brno
byl o měsíc prodloužen na konec dubna, na brněnském výstavišti byl v jednom pavilónu
vytvořen sklad ochranných pomůcek a pavilón E je připravován jako polní nemocnice.
Doufejme, že nouzový stav vyhlášený v České republice
skončí v řádu týdnů a že přes
léto budou uvolněny i hranice,
tak aby se na MSV mohli objevit i zahraniční vystavovate-

lé. Ale i přesto by veletrh MSV
byl smutnější hned z několika
hledisek: firmy se budou potýkat s ekonomickou recesí, která už teď cení zuby na celou
planetu, což se pak promítne
do života všech lidí … a nejen
to – naplno se také projeví noční mrazy tohoto týdne (likvidace letošních meruněk a části
třešní, a to ještě nevíme, co ty
mrazy udělaly s vinnou révou;
prostě se v letošním roce dere
skoro vše, co může …). ˘
LP 2020

TOSmeet 2020

TOSmeet 2020
(konference s obchodními zástupci)
Ve středu 12. února 2020 proběhla v areálu ﬁrmy tradiční mezinárodní konference s obchodními zástupci
TOS VARNSDORF.
Součástí této celodenní akce bylo seznámení účastníků
s hospodářskými výsledky,
obchodními plány firmy a prezentace aktuálních otázek
výrobního programu (technické inovace, nové výrobky atd.).
Očekávali jsme návštěvu obchodních zástupců z Evropy,
Severní Ameriky, zástupců pro
Střední a Jižní Ameriku, Afriku
a kromě Číny také pro Asii. Naši čínští partneři nakonec nepřijeli, i když už měli objednané

letenky. Koronavirus tehdy rozpínající se zatím jen v Číně byl
dostatečným argumentem.
Na konferenci se nakonec
sjelo 53 obchodních zástupců
bezprostředně nás zastupujících v 35 zemích celého světa
(a pomocí prodejců v řadě dalších zemí všech kontinentů
vyjma Antarktidy).
V dopoledním bloku byly
prezentovány ekonomické výsledky roku 2019 a výhledy do
letošního roku, poté byly v ně-

kolika prezentacích představeny jednotlivé oblasti aktuálního
technického vývoje výrobků.
V odpoledním bloku si obchodní zástupci rozděleni do několika skupin prohlédli připravená
pracoviště: ukázky možností
systému TOScontrol, obrábění
na stroji WHT 130 (to je exponát z loňského veletrhu EMO
Hannover), obrábění na portálovém stolovém stroji WVM
2600 T a obrábění a ukázky
práce s TOScontrol na obrábě-

cím centru WHT 110 C. S velkým zájmem si také prohlédli
Střední průmyslovou školu
TOS Varnsdorf, její kmenové
a odborné učebny i specializovaná pracoviště.
Po oficiální části následovala společenská část, letos
netradičně v Home Credit Aréně v Liberci (byla spojena s návštěvou hokejového utkání Bílých Tygrů Liberec). ˘
LP 2020
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Hejtman v SPŠ TOS Varnsdorf
Hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček se ve středu 12. února 2020 vydal na návštěvu Šluknovského výběžku. Při této cestě zavítal mimo jiné také do Střední průmyslové školy TOS Varnsdorf.
Zde ho přivítali ředitel školy
Ing. František Hricz, zástupce
ředitele Ing. Jiří Bajan, za TOS
VARNSDORF Ing. Jan Rýdl st.
předseda správní rady. Tato
návštěva byla spíše neformální a přátelská, v tomto duchu
také probíhala. Po téměř tři hodiny se hejtman zajímal o chod
školy, vyučované obory, nábor
žáků, a rovněž o to, jaké náklady s sebou nese financování soukromé školy. Zmínil i dobu před čtyřmi lety, kdy kraj
rozhodoval o tom, jestli TOSu
povolí vstup do dnes krajem řízené školy (dříve učiliště TOS).
Jak je známo, celé to řízení nakonec dopadlo souhlasem se
zřízením vlastní firemní školy.
Hejtman se vyjádřil, že si dnes

není jist, zda to tehdy bylo
ideální řešení.
Po prohlídce školy, kterou si
se zájmem a uznáním prohlédl, a krátké návštěvě jedné ze
tříd, kde žáky pozdravil a popřál jim mnoho úspěchů ve studiu, poobědval z menu školní
kuchyně. Následnou diskuzi
pak předseda správní rady
TOS VARNSDORF využil mimo jiné i k projednání tématu
se školstvím nesouvisejícího,
a tím je současný palčivý stav
zdravotní péče ve Šluknovském výběžku. ˘
Z tiskové zprávy
Ústeckého kraje
a poznámek Ing. Hricze
sestavil LP 2020

Nový zdravotní beneﬁt
Vážení spolupracovníci, v rámci „Programu zdraví a prevence ve firmě“ byl zkušebně zaveden nový
benefit. Je jím online lékařská poradna uLékaře.cz.
Poradnu můžete využít, pokud chcete:
ź konzultovat svůj zdravotní
problém
ź potřebujete znát názor jiného lékaře na dosavadní
způsob léčby vašeho zdravotního problému
ź objednat k lékaři specialistovi
ź zařídit dřívější termín speciálního vyšetření (magnetická rezonance, CT …)
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Lékařské poradenství zajišťuje cca 250 praktických lékařů
a specialistů a pokrývá všechny lékařské specializace. Zdravotní sestry objednávají ke
specialistům na vyšetření. Domluvený termín připomenou
zasláním zprávy na mobil. Poradnu můžete využít kdykoliv
a kdekoliv, tedy i během pobytu
v zahraničí. Služba je poskytována na základě uzavřené
smlouvy mezi společností TOS
a uLékaře.cz. a je firmou hrazena měsíčním paušálem.

Jak postupovat při zadání
dotazu:
ź přihlaste se na doménu
www.ulekare.cz/tos
ź položte dotaz a zadejte
emailovou adresu, na kterou chcete zaslat odpověď
ź autorizujte svůj dotaz přiděleným kódem (kartičky
s kódem vám byly předané), nebo firemní mailovou
adresou
ź odpověď praktického lékaře obdržíte do 6 hodin
ź odpověď specialisty obdr-

žíte do 3 dnů
ź využití poradny je pro pracovníky TOSu a jejich rodinné příslušníky zdarma
ź poradnu můžete využívat
neomezeně
ź s údaji zadanými do poradny je nakládáno dle
zásad GDPR a poradna je
neposkytuje žádné třetí
straně (podle ustanovení
v uzavřené smlouvě).
Poradna si zjišťuje spokojenost s poskytovanými služba-

VEDENÍ SPOLEČNOSTI / ISO 9001

mi. Prosím, na případný dotaz
o spokojenosti s využitím služby odpovídejte, sdělte, co se
vám nelíbilo. Pokud služba splní vaše očekávání, pochvalte.
Zaměstnavatel (TOS) má
zájem na poskytování kvalitních služeb a díky vaší zpětné
vazbě bude poradna své služby stále zkvalitňovat. Máte-li
další dotazy nebo podněty ke
službě, obraťte se na kteroukoliv z pracovnic personálního
odboru. Rády pomůžeme.
Přeji vám i vašim nejbližším
pevné zdraví. ˘
Vladimíra Hulánová
Makalová - Vedoucí OLZ

Aktualizujeme informace
k 24. březnu 2020 v souvislosti se zavedením nouzového stavu v ČR (zpráva pro
zaměstnance firmy):
Služba uLékaře.cz zavedla
COVID infolinku, je dostupná
od pondělí do pátku v čase
8:00 – 17:00 hod. (telefonní
číslo je dostupné na firemním
Intranetu, nebo vám ho sdělí
váš vedoucí či pracovnice personálního oddělení).
Naše zdravotní sestry Vám
poskytnou ověřené informace
týkající se korovinaru, podporu
a nasměrování k dalšímu sprá-

vnému postupu. Jsou připraveny zodpovídat veškeré dotazy
všech zaměstnanců a jejich
rodin žijících v ČR, příchozí hovory mohou být v českém i anglickém jazyce. Odbornou garanci infolinky zajišťuje MUDr.
Michaela Špačková, epidemiolog ze Státního zdravotního ústavu.
Zaměstnanci mohou přes
infolinku řešit:
ź Příznaky onemocnění Rizikové skupiny
ź Preventivní a hygienická

opatření doma, venku, v zaměstnání
ź Bezpečnostní opatření v ČR
ź Koronavirus a těhotenství
ź Pravidla pro karanténu – co
znamená a režimová opatření, která je potřeba dodržovat
ź Orientaci ve zdravotním systému – testování, na jakého
lékaře se obrátit a jaký typ
komunikace zvolit
ź Cokoliv dalšího, co je zajímá
v souvislosti s koronavirem

Recertiﬁkační audit 2020
Od pondělí 9. do středy 11. března 2020 proběhl v naší firmě recertifikační audit, který byl pro naši společnost velice významnou událostí tohoto roku. Již v minulosti proběhly dozorové audity, které prověřovaly, zda je naše firma ve svých strategických a podpůrných procesech v souladu s požadavky normy
ISO 9001:2015. A tento rok ve třech dnech v TOS VARNSDORF a.s. probíhal podobný audit, nyní však již
s poměrně přísnějším hodnocením souladu s touto normou, jelikož se jednalo o to, zda naší organizaci
bude znovu udělen certifikát či nikoli.
Opět nás návštěvou poctili
auditoři certifikační společnosti
SkQS, pan Ing. Václav Jícha
s novou posilou týmu paní Ing.
Jiřinou Krčkovou.
Hned v pondělí proběhlo
úvodní jednání s vedením společnosti, a byl tak oficiálně zahájen třídenní audit naší firmy.
Po krátkém zahájení se slova
ujal pan generální ředitel Ing.
Jan Rýdl ml., který auditorům
prezentoval dosavadní vývoj
společnosti, výhled jejího dalšího směřování a strategii firmy. Následně byl zauditován
technický úsek, oblast zajišťování lidských zdrojů, obchodní
úsek, finanční úsek a na závěr
proces interního auditu prověřeny interní dokumenty firmy.
Druhý den přišel na řadu audit výrobního úseku, kde pan
Ing. Poupal, zastupující výrobního ředitele, provedl auditory
jak dokumentovanými informacemi útvaru, tak samotným
výrobním provozem. Na závěr
dne bylo prověřeno také Oddělení servisu a Středisko údržby.
Poslední den auditoři navštívili Odbor nákupu a sklady,
prověřovali též procesy měření

a kontroly. Následně, díky vřelé iniciativě pana Ing. Tesaře,
byli auditoři pozváni, aby navštívili naši novou budovu SPŠ,
která získala z úst auditorů
pouze slova chvály.
Poté následovalo konečné
shrnutí závěrů a prezentace
zjištění ze tří dnů auditu za
účasti vedení společnosti a zástupců OSRK. Závěrečný výok zněl velice pozitivně, nebyly shledány žádné neshody
a firmě TOS VARNSDORF a.s.
je tímto znovu obnoven certifikát normy ISO 9001:2015, který dokladuje zacílení naší firmy
na kvalitu a systémová řešení
vedoucí k neustálému zlepšování interních procesů. Naše
společnost tak i nadále dává
celému světu vědět, že je pro ni
kvalita jejích výrobků a spokojenost zákazníků na prvním
místě.
Na závěr bych, jakožto zástupce Odboru systému řízení
kvality, touto cestou ráda všem
auditovaným srdečně poděkovala za jejich přípravu a vynikající spolupráci během auditu. ˘
- Bc. Markéta Středová
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Energetika v TOS VARNSDORF a.s.
(4. část – zemní plyn, teplo)
Sliby se mají plnit, a tak se v úvodu vracím k prvnímu dílu o energetice v TOS VARNSDORF a.s., kde
jsem vám přislíbil, že si řekneme, zda se nám povedlo něco ušetřit na energiích.
Úspora v roce 2019
Tak tedy: v roce 2019 jsme
očekávali tyto náklady … voda
0,5 mil. Kč, elektřina 14 mil. Kč,
plyn 10 mil. Kč. Celkem tedy
cca 24,5 mil. Kč (bez DPH).
Skutečnost byla … voda 0,439
mil. Kč, elektřina 10,178 mil.
Kč, plyn 8,580 mil Kč. Celkem
tedy cca 19,197 mil. Kč (bez
DPH), což představuje o 5,3
mil. Kč nižší náklady oproti
očekávání.
Není to špatný výsledek!
Tohoto úspěchu se podařilo
dosáhnout zejména díky nákupům energií „na poslední chvíli“, kdy byly aktuální ceny na
burze nižší, nežli ceny na počátku roku. Ne vždy je tato taktika účinná, ale tentokráte to
vyšlo.

Začátky plynofikace
Z názvu tohoto článku vyplývá, že je čas se něco dozvědět
o spotřebě zemního plynu ve
firmě a jeho přeměně na teplo.
Zemní plyn nebyl do firmy zaveden „odjakživa“, ale až v roce 1995. Tedy ve stejném roce,
kdy byl TOS VARNSDORF s.p.
(státní podnik) privatizován
formou přímého prodeje na
TOS VARNSDORF s.r.o. Takže letos firma slaví 25. výročí
privatizace a plynofikace!
Jako první byla v roce 1995
plynofikována žíhárna, kde se
původně žíhalo pomocí LTO
(lehký topný olej). V tomtéž roce se rovněž velice změnil ráz
firmy a veškeré topné rozvody,
které vedly po sloupech, byly
vyměněny za předizolované
potrubí ABB a zakopány se do
země v bezkanálovém provedení. Původní sloupy zbyly
pouze před kotelnou, kde po
nich topný rozvod vede nad kolejovou vlečkou dodnes, jinak
veškeré ostatní rozvody jsou
skryty v zemi. V roce 1996 došlo k plynofikaci uhelné kotelny
a částečné decentralizaci vytápění. Vzdálenější objekty, jako
HORIZONT 1/2020

jsou bývalá jídelna a kuchyně
(dnešní „Perníkárna“), garáže,
čerpací stanice a vrátnice dostaly vlastní kotle, v remíze lokomotivy bylo nainstalováno
plynové teplovzdušné vytápění a v hale H100 (prototypová
dílna) se provedlo vytápění po-

mocí plynových zářičů RODA.
Kdo si ještě pamatuje dobu,
kdy měla firma vlastní klempírnu (dnešní prostory recepce
a školicího střediska), tak v této
původní klempírně byly nainstalovány černé plynové zářiče.

Efekty plynofikace
Nejvíce zemního plynu se ve
firmě spotřebovává v topné sezóně, zejména v centrální kotelně. Tři původní horkovodní
kotle na hnědé uhlí byly nahrazeny čtyřmi plynovými teplo-

ENERGETIKA

vodními kotli. Tím firma
přešla sice na dražší palivo, ale
zato ekologičtější a na obsluhu
topného zařízení jednodušší
(z původního počtu 40 pracovníků dnes zajišťuje chod celé
Energetiky pouze 11 lidí). Odstranila se vykládka vagonů
s uhlím, která byla v mrazivých
měsících velice problematická,
zrušila se skládka uhlí, zauhlování, škvárové hospodářství,
odpopílkovací zařízení, zděný
komín, apod. Změna je patrná
na dvou přiložených fotografiích, které dělí přesně 25 let.
Pro zvídavce: „Co že je to za
dva velké válce za kotelnou?“
Jedná se o dvě akumulační nerezové nádrže, které slouží pro
akumulaci tepla vyrobeného
z kogeneračních jednotek. Nádrže nebyly vyrobeny speciálně pro TOS, ale podařilo se je
získat při rušení akumulace
pro sídliště v Pražské ulici, kde
se původně říkalo „U Peršinků“.

Zemní plyn ve firmě
Zemní plyn je ve firmě využíván dvěma způsoby:
Sezónní spotřeba (vytápění
objektů)
ź Celoroční spotřeba (technologie – žíhání, chod kogenerací, spotřeba v lakovnách)
ź

Jak je patrné z přiloženého
grafu, tak nejvíce zemního plynu se spotřebuje v kotelně (cca
88 % … kotle a kogenerace),
dále v žíhárně (6,6 %), v nové
lakovně (1,6 %), v garážích
(1,2 %) a hale prototypové
dílny (1,1 %). Ostatní spotřeby
jsou již pod 1 %. Zajímavostí je,
že zemní plyn přeprodáváme,
a to firmě Perník manufaktury
Varnsdorf, s.r.o. (bývalá kuchyně a jídelna … cca 0,8 %).

Je všude stejné teplo?
V největším spotřebiči zemního plynu – v kotlích, se energie obsažená v zemním plynu
předá do topné vody, která pak
proudí do jednotlivých objektů.
Zde se v objektových výměnících rozvede do jednotlivých
topných okruhů, kde už energii
získanou spalováním zemního
plynu pocítí i každý zaměstnanec. Neexistuje pevně stanovená teplota pro jednotlivá
pracoviště (závisí na zatřídění

druhu práce podle celkového
průměrného energetického výdeje) a nikdy nelze pro všechny dosáhnout optimálního vytápění. Je to dáno zejména
tím, že každý člověk má svou
„tepelnou pohodu“ nastavenou
jinak, každý má individuální
rozlišovací schopnosti.

Tepelná pohoda
Tepelnou pohodu ovlivňují
dvojí podmínky:
ź Subjektivní – ty jsou závislé na individuálních
vlastnostech člověka
(tělesný a psychický stav,
věk, pohlaví, schopnost
aklimatizace atd.)
ź Objektivní – ty jsou měřitelné a ovlivnitelné technickými prostředky. Je to
teplota vzduchu (18 až
23°C), vlhkost vzduchu
(30 až 70 %), rychlost
proudění vzduchu (0,1
až 0,3 m/s) a teplota
okolních stěn či předmětů.
Průzkumy uvádějí, že pokud
se podaří, aby na stejném
pracovišti bylo s teplotou spokojeno alespoň 30 % zaměstnanců, tak je to velký
úspěch. Můžete si sami na
svém pracovišti udělat průzkum a dát do energetiky zpětnou vazbu, kolik procent spolu-

pracovníků je s teplotou na
vašem pracovišti spokojeno.
A jak se podílely jednotlivé
objekty na spotřebě vyrobeného tepla v roce 2019?

Spotřeba tepla 2019
Největším spotřebitelem je
jednoznačně Montážní hala.
Druhým největším „žroutem“
tepla je možná pro někoho překvapivě hala Těžké mechaniky
(117). Pokud si ji ale každý
prohlédne, když kolem ní denně prochází, tak je mu jasné,
proč. Vytápět takovouto halu
s jedním strojem a jednou obsluhou je opravdu přepych.
Kalírna s Maďarskou halou
jsou ve spotřebě tepla praktic-

ky nastejno. Trošku překvapí,
že v Hale WRD se spotřebuje
více tepla, než ve větší Těžké
montážní hale. Zde se pozitivně projevují nové konstrukční
materiály, kterými je nová hala
lépe zateplena. Ještě malá
připomínka ke spotřebě SPŠ
TOS Varnsdorf: 3,4 % je super,
ale musíme si uvědomit, že
škola se je otevřena teprve od
září 2019, a zatím se vytápí
pouze jedna část.
V dalším, možná již posledním díle o jednotlivých oblastech energetiky ve společnosti TOS VARNSDORF a.s., se
dozvíte, kdo že tu energetiku
ve firmě udržuje na tak vysoké
úrovni. ˘
-frnkHORIZONT 1/2020
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VÝVOJ / VEDENÍ SPOLEČNOSTI

Nový vřeteník
Na základě poptávky zákazníků a rozšíření nabídky v oblasti vřeteníků byl schválen projekt montáže
vřeteníku s nevýsuvným vřetenem a vysokými otáčkami.
Montáž tohoto vřeteníku probíhala v naší prototypové dílně
v úzké spolupráci s pracovníky
vývojové konstrukce. Jedná se
o komponentu pro první stroj
s přímým náhonem elektromotorové jednotky s hlavním uložením stroje (stroj bez ozubených kol).
Důležitou součástí montáže
takového náhonu je 100% kva-

lita dílců pro montáž. Výroba
dílců proběhla na středisku naší nástrojárny, vyrobené dílce
dané kvality byly předány dále
na montáž. Smontování hlavního uložení proběhlo s podporou specialistů montáže
hlavních uložení v rámci jejich
zaškolení. Samotná montáž
probíhala poměrně plynule.
Po namontování všech díl-

ců, přišla fáze jejich propojování. S touto fází nám pomohl
specialista na hydrauliku, se
kterým jsme dané úskalí propojení vřeteníku úspěšně zvládli. Po dokončení montáže přišla fáze záběhu (otáčky).
Dlouhé týdny testování otáček a mazacích cyklů se zúročily, a nám se podařilo dlouhodobě spustit maximální otáčky

(7 500 ot/min po dobu celých
24 hodin). Dosažené teploty ložisek se pohybovaly pro nás na
neuvěřitelné hranici 36°C při
okolní teplotě 24°C.
Ještě jednou zdůrazňuji: veliké poděkování patří všem,
kteří se podíleli na vývoji tohoto
projektu.˘
j.ch.

Den otevřených dveří 2020 je zrušen
Velké pandemické manévry ovlivnily úplně vše. Den otevřených dveří v TOSu to odskákal také.
Omezení volného pohybu
obyvatel a nouzový stav vyhlášený v České republice nemilosrdně zavřely firemní dveře.
Nejen, že nyní až do odvolání
platí v TOSu zvláštní opatření,
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ale museli jsme zrušit Den
otevřených dveří 2020 bez
náhrady. Byl tradičně plánován na Velký pátek, což letos
vychází na 10. dubna (117. výročí založení firmy). Jako hlav-

ní hvězdu dne jsme vám chtěli
ukázat Střední průmyslovou
školu TOS Varnsdorf, ale nedá
se nic dělat, musíme s tím vydržet do příštího roku. Další
Velký pátek bude napřesrok

2. dubna, doufejme, že se všichni ve zdraví sejdeme a že
bude stejně pěkné počasí, jaké
nám meteomágové předpovídají na letošní svátek. ˘
LP 2020

SETKÁNÍ S DODAVATELI

Dodavatelé roku 2019
Pracovníci odboru Nákup se počtrnácté sešli s nejúspěšnějšími dodavateli. Slavnostní setkání, při kterém byli vyhlášeni nejlepší dodavatelé za rok 2019, proběhlo 4. března 2020 ve školicím středisku.
Dodavatelé byli posuzováni
v sedmi kategoriích a k tomu
bylo ještě uděleno šest poděkování.
Dodavatelé dílců > 5 mil. Kč:
1. KOVO Děčín spol. s r.o.
2. KOVOMONT DC s.r.o.
3. KOSTREJ MICHAL
Dodavatelé dílců 1-5 mil. Kč:
1. STYLO spol. s r.o.
2. SHEJBAL JiŘÍ
3. STAPI - Stanislav Pípal
s.r.o.
Dodavatelé výrobků > 10
mil. Kč:
1. HEIDENHAIN s.r.o.
2. Slévárna Kuřim, a.s.
3. Siemens, s.r.o.
Dodavatelé výrobků 5-10
mil. Kč:
1. ARGO-HYTOS s.r.o.
2. COROLL s.r.o.
3. HENNLICH s.r.o.

Dodavatelé výrobků 2-5 mil.
Kč:
1. JAKUB a.s.
2. VS -TRADING, s.r.o.
3. MANVER s.r.o.
Dodavatelé výrobků 1-2 mil.
Kč:
1. EBEL – svět barev, s.r.o.
2. TESORT, spol. s r.o.
3. STASTO Automation s.r.o.
3. Sonepar Česká republika
spol. s r.o.
3. MEKR´S s.r.o.
Dodavatelé ZP a nářadí nad
1 mil. Kč:
1. EMUGE-FRANKEN
2. ISCAR ČR s.r.o.
2. SANDVIK CZ spol. s r.o.
3. BOS HK a.s

RETOS VARNSDORF s.r.o. –
truhlárna
BALLUFF CZ PRAHA

Poděkování za spolupráci
obdržely tyto ﬁrmy:
Dormer Pramet s.r.o.
DINO SERVIS s.r.o.
ERGOZET s.r.o.
FANUC Czech s.r.o.

Všichni vyhodnocení dodavatelé obdrželi diplomy a vítězové k tomu ještě pamětní
plakety. V celkem sedmi kategoriích bylo vyhodnoceno celkem 24 dodavatelů. Vyhodno-

cení se zúčastnil vedoucí Nákupu pan Michal Ducháček a ﬁnanční ředitel společnosti Ing.
Radek Rozsypal. Po prezentaci a předání ocenění si prošli
zástupci pozvaných dodavatelů areál ﬁrmy a navštívili rovněž
Střední průmyslovou školu
TOS Varnsdorf. ˘
LP 2020
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FIREMNÍ PLES / SPORT

24. ﬁremní ples
V pátek 7. února proběhl v sále Lidové zahrady již 24. firemní ples v novodobé historii společnosti TOS
VARNSDORF.
K poslechu a tanci hrála kapela VIVASONG, jako hosté
vystoupili interpreti muzikálu
Děti ráje. A stejně jako v před-

chozích třech letech byly slosovány vstupenky o hodnotné
ceny. ˘
LP 2020

Udržování dodavatelsko odběratelských
vztahů aneb Vrtačky proti vrtákům Vl.
Málokdo by si před šesti lety řekl, že z hecu při pracovním jednání vznikne taková tradice. Ano, dovoluji si
říci tradice, protože šestý ročník se za tradici již dá považovat.
Letošní ročník prestižního
přátelského zápasu mezi TOS
VARNSDORF a.s. a Walter
Tools proběhl v tradičním termínu, tj. v prvním březnovém
pátku (6. 3. 2020). Už příprava
slibovala velký a lítý boj. Oba
týmy posílily své řady. Soupeř
přivezl nového hráče ze základny od Jardy Jágra z Kladna. Ale to nic nebylo proti tomu,
jak posílil domácí tým. Nám se
podařilo sehnat posilu velmi
silného a zvučného kalibru.
Měli jsme tu čest přivítat v sestavě generálního ředitele firmy pana Jana Rýdla ml.
Za dané situace bylo jasné,
kdo se postaví k provedení
čestné buly. Na straně domácích to byl centr prvního útoku
pan Jan Rýdl ml. Na straně
hostí centr zahajovací sestavy
pan Pavel Büttner. Mezi ně
vhodil puk předseda představenstva pan Jan Rýdl st. Poté
se již rozhořel boj o vítěze.
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SPORT

Po zkušenostech z minulých
let jsme postavili náš tým na
kompletní tři útočné řady, aby
jako v minulosti nedošlo k tomu, že pro zranění tým dohrával v omezené sestavě. Zápas
začal lépe pro domácí tým,
který se krátce po začátku ujal
vedení. Soupeř se nevzdával,
ale domácí tým měl více šancí.
Jenomže, jak to tak bývá, nedáš – dostaneš. Po pěkné přímočaré akci z levé strany jsme
bohužel inkasovali vyrovnávací branku na 1 : 1. To domácí
tým nabudilo tak, že zlepšeným výkonem začal soupeře
přehrávat. V tomto případě není důležité, kdo zvítězil. Ani
není důležité, kdo vstřelil góly
a přihrával. Ale pro pořádek …
TOS VARNSDORF a.s. versus
Walter Tools 8 : 2 po třetinách
(4 : 1, 2 : 0, 2 : 1).
Po skončení zápasu proběhlo, jako již tradičně, společné
focení a hodnocení zápasu.
Z mého pohledu je na této akci
nejdůležitější, že vztahy mezi
obchodními partnery se dají
udržovat ve velmi přátelském,

sportovním a lidském duchu.
Protože se akce všem zúčastněným líbila, domluvily se
obě strany na pokračování.

Dokonce zazněl návrh tuto akci udělat na podzim a na jaře.
O návrhu bude realizační tým
přemýšlet, ale tato akce určitě

proběhne zase za rok. Těšíme
se na shledanou a hokeji třikrát
ZDAR! Zdar! Zdar! Zdar! ˘
PK

Bowlingový odborářský turnaj
opět po roce
Rok se s rokem sešel a tradiční tosácká akce spojila dohromady skupinu věrných a také nové zájemce o bowling.
Turnaj dvoučlenných družstev se uskutečnil 22. února
2020 v Bowling baru Varnsdorf, a to za podpory tosácké
odborové organizace a potřebné organizaci a fandovskému
přístupu především Milana
Junka. Velmi děkujeme.
Bowling je nejen zábavný
způsob trávení času s přáteli,
ale i opravdu soutěživý sport.
Zápolení účastníků bylo poctivé a touha nedarovat soupeři
ani kuželku byla znát při každém hodu a po celý den. Nebylo rozdílu mezi profesionály
a občasnými hráči, překvapeny byly často obě strany. Pravidla nebo slovní žargon se
mohou zapomenout, ale na důstojně zazpívanou hymnu před
finále (sólisty Františkem Ratuským a Zdeňkem Slavětín-

ským) jen tak nezapomeneme.
Vítězství nakonec slavila
dvojice Mladíci, ostřílení Miloš
Javůrek a František Ratuský.
Drobné ceny a domácí pohoštění odměnilo všechny účastníky turnaje a následné pose-

zení splnilo, co mělo – pobavilo
a seznámilo tosáky napříč odděleními. (A ještě nepadlo ani
jednou slovo koronavirus).
Díky všem, kteří obětovali
sobotu, kdy začínaly jarní
prázdniny. Těšíme se na pří-

ště. Přijďte i vy prubnout své
sportovních dovednosti, rozvířit emoce, nebo se prostě jen
potkat. (Fotka nezabírá všechny zapojené hráče. Nebyl čas
se fotit, prostě se hrálo.) ˘
JF
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