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POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu
TOS VARNSDORF a.s.

se sídlem Říční 1774, Varnsdorf,
IČ: 64651142

Představenstvo společnosti svolává řádnou 
valnou hromadu, která se koná v sobotu

21. 6. 2003 od 10:00 hodin v sále Lidová 
zahrada, Karlova 702 ve Varnsdorfu.

Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Volba orgánů valné hromady.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské 
činnosti společnosti, stavu jejího majetku, řád-
né účetní závěrce roku 2002, výsledcích auditu 
a návrhu na rozdělení zisku roku 2002.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích její kon-
trolní činnosti, o přezkoumání řádné účetní zá-
věrky roku 2002 a návrhu na rozdělení zisku 
roku 2002.
5. Zpráva představenstva společnosti o pod-
nikatelských záměrech na rok 2003.
6. Schválení řádné účetní závěrky společ-
nosti roku 2002.
7. Schválení návrhu na rozdělení zisku roku 
2002.
8. Zvýšení základního kapitálu společnosti.

Zvýšení základního kapitálu společnosti bude 
provedeno v souladu s § 208 obchodního záko-
níku z vlastních zdrojů společnosti tak, že zá-
kladní kapitál bude zvýšen o 100 000 000 Kč.

Návrh usnesení:
Základní kapitál se zvyšuje o 100 000 000 Kč.
Důvodem zvýšení základního kapitálu je zlep-
šení kapitálové přiměřenosti společnosti. Na 
zvýšení základního kapitálu bude použit neroz-
dělený zisk roku 1996, 1997, 1998, 1999 a části 
roku 2000, řádek 75 rozvahy.
Na zvýšení základního kapitálu se všichni stá-
vající akcionáři podílejí v poměru jmenovitých 
hodnot jejich akcií. Zvýšení základního kapitálu 
bude v souladu s § 209 odstavec 1) obchodního 
zákoníku provedeno tak, že budou vydány nové 
akcie a tyto akcie budou bezplatně rozděleny 
mezi akcionáře podle poměru jmenovitých hod-
not jejich stávajících akcií. Nové akcie budou 
vydány ve složení:
93 ks akcie ve jmenovité hodnotě 1 000 000  Kč
31 ks akcie ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč
335 ks akcie ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč
550 ks akcie ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč.
Akcie budou vydány jako akcie kmenové, v li-
stinné podobě, na jméno, veřejně neobchodo-
vatelné.

Akcionáři budou vyzváni k bezplatnému pře-

 Někdy se to tak sejde, že pátý den v týdnu je 
současně třináctým dnem v měsíci. Mate-
maticky naprosto explicitní záležitost, přesto je 
spojená s jakýmsi iracionálnem. Den jako jiné,
v mnoha myslích se však již od rozbřesku stává 
favorizovaným kandidátem na „den blbec“. 
Proč  musí být pátek třináctého tak mimořádný?
 Všechno je jako jindy, ale někde uvnitř to 
tak divně brní. Co když na tom přece jenom ně-
co bude ? Setkává se pátek a třináctka. Jsou to 
pozůstatky staletých zvyklostí, všimněte si, že 
tento den je neoblíben jen u bělochů pozna-
menaných křesťanstvím. Pátek byl nejméně 
oblíbený den v týdnu, povinně postní (chudáci 
se však postili téměř celý život). V pátek byl 
ukřižován Ježíš. A třináctka ? Třináctým u Po-
slední večeře Páně byl Jidáš. Třináctka je Jidá-
šovo číslo. To říká jedna z teorií.
 Den jako jiné, i v tento den se rodí děti, také 
v tento den svítí slunce nebo prší. Něco vzniká a 
něco zaniká. Všechno má svůj čas. A právě 
dnes se to tak sešlo, že se nás někdo ptá a naše 
odpověď má být ano, ano, ne, ne. Referendu, 
prvnímu v novodobé historii našeho státu, před-
cházela kampaň, při níž jsme se dozvídali spíš 
to dobré, co nás údajně potká, když řekneme 
ano. Ptají se na náš názor, tak jim ho řekněme. 
Ale potom nelitujme, protože jsou rozhodnutí, 
která se opakují jen obtížně. Někdy vůbec. Na 
letošní červnový pátek třináctého se bude dlou-
ho vzpomínat. A my máme to štěstí (nebo smů-
lu), že jsme u toho.
 A ještě něco se stalo. Držíte v rukou první 
číslo, které dala dohromady nová redakční ra-
da. Ona je vlastně úplně stejná, jako ta před-
chozí, jen je nový šéfredaktor. Čtvrtý v pořadí. 
Do symbolického křesla (občas je připojeno do 
zásuvky) jsem po Pavlíně Tiché usedl já. Jmé-
nem celé redakční rady a jistě i čtenářů (někdy 
natěšených, někdy namíchnutých) Ti Pavlíno 
děkuji za všechnu tu práci, kterou jsi za ta léta
s našimi novinami měla. No, a jedeme dál. Ješ-
tě musím poznamenat, že v nejbližších číslech 
budeme hledat trochu jinou grafiku. A to je asi 
tak všechno, co jsem k tomu chtěl říct.

Ladislav Plaňanský

vzetí nově vydaných akcií do 1 měsíce po 
zápisu zvýšení základního kapitálu do ob-
chodního rejstříku. Po zápisu zvýšení základ-
ního kapitálu do obchodního rejstříku bude zá-
kladní kapitál společnosti činit 300 000 000 Kč.

9. Změna stanov společnosti.
Navrhované změny ve stanovách společnosti 
reagují na zvýšení základního kapitálu, tj. bude 
podmíněně přijato pouze rozhodnutí o změně 
stanov, a to v ustanovení o výši základního kapi-
tálu, počtu a jmenovitých hodnotách akcií.    
10. Stanovení postupu a lhůt při vydávání no-
vých akcií.
11. Pověření představenstva k rozhodnutí o 
zvýšení základního kapitálu upisováním akcií.

Návrh usnesení:
Valná hromada pověřuje představenstvo, aby 
za podmínek určených obchodním zákoníkem 
rozhodlo o zvýšení základního kapitálu o
30 000 000 Kč, a to upsáním nových akcií. Na 
zvýšení zkladního kapitálu budou vydány nové 
akcie na jméno, kmenové, v listinné podobě, 
veřejně neobchodovatelné (neregistrované) ve 
jmenovité hodnotě všech akcií 30 000 000 Kč. 
Nepřipouští se upisování akcií nad tuto částku. 
Před úpisem akcií je představenstvo povinno 
umožnit stávajícím akcionářům využití jejich 
přednostního práva k úpisu akcií. Pokud stáva-
jící akcionáři nevyužijí svého přednostního prá-
va nebo ho využije pouze část akcionářů, bu-
dou všechny akcie nebo ta část, ke kterým 
nebylo využito přednostní právo, nabídnuty
k upsání jedinému zájemci Hornbaek Holdings 
Netherlands B. V. se sídlem Mijdrecht, Holand-
sko. Toto pověření je platné na dobu dvou let
s tím, že představenstvo rozhodne o zvýšení 
základního kapitálu co nejdříve to bude možné.
12. Různé.
13. Diskuse, připomínky, protesty.
14. Závěr.

Organizační pokyny
Prezence akcionářů bude probíhat 21. 6. 2003 
v místě konání valné hromady v době od 9:00 
do 9:45 hod.
Při prezenci je nutno předložit platný průkaz to-
tožnosti, u právnické osoby výpis z obchodního 
rejstříku a v případě zastupování i úředně ově-
řenou plnou moc.
Akcionáři nepřísluší náhrada nákladů, které mu 
vzniknou v souvislosti s účastí na valné hro-
madě.
Řádná účetní závěrka roku 2002 je k nahlédnutí 
na sekretariátu finančního ředitele od 2. 6. 
2003.

Ve Varnsdorfu dne 12. května 2003

Ing. Jan Rýdl
Předseda představenstva

Pozvánka na valnou hromadu Pátek třináctého



 Jsme tu zas. Přinášíme další informace. 
Není to úplně o všem, co se tu šustlo, ale 
jistě neuškodí, když následující zprávy ne-
zapadnou.

SKF a TOS
V úterý 27. 5. 2003 naši firmu navštívili zástup-
ci nadnárodního koncernu SKF Group, kon-
krétně pan Mario Nepote, ředitel italské prů-
myslové divize pro OEM zákazníky (obdoba 
VIP zákazníků, tedy komunikuje s význam-
nými zákazníky) a pánové František Norek a 
Radek Socha z pražské divize SKF ložiska, 
a.s. (prodejní oddělení OEM). Za naši stranu 
se jednání zúčastnili výkonný ředitel Ing. 
Fischer, vedoucí nákupu Ing. Rýdl ml., tech-
nický ředitel Ing. Bartoš, CSc. a zástupce firmy 
ZATOS p. Janček. Vyslanci SKF představili vý-
robní program, tedy nejen ložiska, která naku-
pujeme, ale například i elektrovřetena a kulič-
kové šrouby, hlavním mottem jednání bylo hle-
dání dalších možností spolupráce.

Studenti v doprovodu dvou pedagogů si nej-
prve ve skupinách prohlédli továrnu, poté byli
v konstrukci seznámeni s výrobním progra-
mem a moderními metodami při konstruování. 
Přednášku držel Ing. Bartoš, CSc. a následu-
jící diskuse se zúčastnil také pan Junek. Libe-
rečtí vysokoškoláci, jak už je dobrou tradicí, 
budou také zpracovávat s naší pomocí a pro 
nás (ne tedy jen pro sebe a pro školu) diplomo-
vé práce. Aktuálně se bavíme asi tak o deseti 
pracích, témat pro diplomky jsme nabídli cel-
kem dvacet. Uvidíme.

Třísky, špony, hobliny (3)

Studenti TUL sledují přednášku Ing. Bartoše, CSc. v zasedací místnosti konstrukce.

Předávací protokol
Definitivní předávací protokol transportní linky 
pro firmu Schiess AG byl podepsán ve středu 
21. 5. 2003. Po šesti měsících úprav a vylepšo-
vání tak byla transportní linka předána bez 
výhrad, protože jsme se přiblížili k zadání na 
nejbližší možnou úroveň. Platební kalendář je 
definován a vedením obou firem odsouhlasen, 
věřme, že bude dodržován. Co nám to, kromě 
až neskutečného množství starostí, přineslo ? 
Především jsme se naučili něco, co jsme do té 
doby neuměli. Bude se to hodit.

Audit
Audit hospodaření naší firmy v roce 2002 byl 
dokončen, výsledky auditu byly projednány v 
úterý 27. 5. 2003. Závěrečný výrok nezávi-
slého auditora (připomínáme, že to je firma 
SLAK s.r.o.) můžeme parafrázovat: schváleno 
bez výhrad. Originální formulace tohoto výroku 
je ve skutečnosti mnohem delší a složitější, 
protože se snaží vystihnout co nejvíce aspektů 
provedeného auditu. Přesné znění můžete 
nalézt ve výroční zprávě za rok 2002.

Výroční zpráva 2002
Když už jsme se zmínili o výroční zprávě firmy 
za rok 2002, zde jsou podrobnosti. Jsou připra-
veny koncept a struktura samotného doku-
mentu včetně předběžného grafického návrhu. 
Nyní dáváme dohromady tabulky (použijeme 
přitom právě výsledky auditu a dokumenty 
připravené pro nezávislý audit), texty a gra-
fické přílohy. Pokud do toho nezasáhne něco, 
o čem zatím nevíme, tak aktuální výroční zprá-
va bude hotová dříve, než bylo v předchozích 
letech obvyklé. Tedy v červenci tohoto roku. Až 
se urodí, oznámíme to.

Jak jdou obchody
Zatím jen postřehy, v některém z příštích čísel 
se podrobněji vyjádří obchodní ředitel. Za 
pozornost stojí neobvyklá šance proniknout na 
pákistánský trh, probíhá výběrové řízení na 
dodávku několika strojů, tohoto tendru se 
účastníme a vyhlídky jsou vcelku nadějné. Až 
budeme vědět další podrobnosti, napíšeme o 
tom více, protože Střední východ je velmi 
zajímavou oblastí, kde můžeme prodávat 
častěji, než jsme dosud byli zvyklí. Ve hře je 
také zajímavá dodávka do Íránu a nesmíme 
zapomenout na chystanou obnovu Iráku a na 
Arabský poloostrov. Až se nám ozvou naši 
středovýchodní zpravodajové, přineseme nej-
novější zprávy z první linie. Zůstaňte s námi.

TUL a TOS
To není název nového televizního seriálu pro 
děti, ale zhuštěná informace. Trochu ji zředí-
me. Spolupráce Technické univerzity v Liberci 
(TUL) a TOSu Varnsdorf má další zářez do 
pažby. V úterý 27. 5. 2003 jsme přivítali na od-
borné exkurzi studenty 4. ročníku strojní fakul-
ty TUL, oborů Obrábění a montáže a Výrobní 
systémy. Exkurze mohla proběhnout jen u nás, 
protože jsme jediná typická strojírenská firma
v široširém okolí, která ještě funguje tak, že 
může budoucím vysokoškolsky vzdělaným 
technikům poskytnout obrázek o tom, jak to 
chodí v praxi. Nehledě na to, že spolupráce 
mezi TUL a TOS má dlouholetou tradici.

DMC 75 VL
Tak se jmenuje nové vertikální obráběcí 
centrum firmy DECKEL MAHO GmbH. Má být 
trumfem v kategorii malých obráběcích center 
a je reakcí na probíhající recesi (nejen) 
evropského trhu. Navazujíce na letitou spolu-
práci s koncernem DMG jsme nabídli, že 
budeme montovat skelet tohoto nového výrob-
ku. Výběrové řízení právě probíhá a s jeho vý-
sledky vás brzy seznámíme.

Mise
Podle aktuálního rozpisu bylo nebo je na-
plánováno na letošní rok celkem 20 misí. Mise-
mi rozumíme naši účast na výstavě či veletrhu, 
jsou to naše výpravy do známa i neznáma.
V prvním pololetí proběhlo 9 misí, o první z nich 
jsme psali podrobně v čísle 5, byla to výstava v 
Indii. Dnešní vydání Horizontu přináší podrob-
nosti o výstavě v Sankt Petěrburgu (dříve Pe-
trohradu, ještě dříve Leningradu, ještě dříve 
Sankt Petěrburgu atd. až do roku 1703, kdy by-
lo město založeno Petrem Velikým … tolik 
jmen připomíná varnsdorfskou Národní ulici, 
že), takto sedmé letošní misi. K ostatním již 
proběhlým se v nejbližší době vrátíme alespoň 
krátkou zmínkou, dnes si užijeme trochu latin-
skoamerických rytmů: ve dnech 12. až 17. 5. 
2003 proběhla v Sao Paulu (Anhembi) v Bra-
zílii výstava FEIMAFE'2003 9th Edition (z na-
šeho pohledu šestá letošní mise), které jsme 
se zúčastnili ve spolupráci s naším zástupcem 
Ferrostaal do Brasil Comércio e Indústria Ltda. 
a vystavovali stroj WHQ 105 CNC. Poděkujme 
pánům Vlastimilu Novákovi a Petru Poláčkovi 
za úspěšnou reprezentaci a především dobře 
odvedenou práci při montáži tohoto stroje. Ten 
zůstává v Brazílii.

Novinářská etika
Tolikrát probíraná tématika posledních dnů se 
dotkla i nás. Jsou tací novináři, kteří se poptají, 
získají informace a pak vrhnou mezi lidi 
zprávu, aniž ji autorizují. Nedávno nás takhle 
vypekly Hospodářské noviny, kde vyšel článe-
ček obsahující nepřesné nebo zavádějící úda-
je v souvislosti s naší firmou. Což o to, čísla
v příspěvku jsou správná, ale některé použité 
formulace neodpovídají skutečnosti a jsou
v rozporu s tím, co bylo řečeno. Nepřekvapilo 
by to u bulvárních novin, ale u seriózně se tvá-
řícího periodika … hm, hm. Ale nechme toho. 
Ten, kdo pravdu zná, ví, že orel much nelapá.

…  pokračování najdete na straně 3

Logo výstavy FEIMAFE’2003 9th Edition
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 Nacházíme se v roce 1958. Pro úplnost 
si připomeňme, že armaturka se jmenuje 
Varnsdorfská armaturka od roku 1954, 
předtím to byla Severočeská armaturka.
 Od 1. ledna 1954 jsou připojeny k arma-
turce jiříkovské provozovny, sloučené v roce 
1949 do závodu Jiříkov Severočeské arma-
turky a v roce 1951 doplněné ještě o další 
továrnu. Příslušnost jiříkovského závodu
k Varnsdorfské armaturce netrvala dlouho, do 
hry opět vstoupil ministr těžkého strojírenství 
ČSR, který svým rozhodnutím ze dne 25. břez-
na 1955 vyňal jiříkovskou armaturku z kmeno-
vé podstaty Varnsdorfské armaturky a předal ji 
ministerstvu zemědělství. Jak zemědělci s jiří-
kovskou armaturkou naložili, to si řekneme
v jednom s příštích pokračování. Aby to nebylo 
jednoduché, tak i zde existovala výjimka, pro-
tože majetkem Varnsdorfské armaturky i nadá-
le zůstala slévárna barevných kovů, v té době 
sídlem v Jiříkově. Dále víme, že byla 1. ledna 
1955 odebrána TOSu Varnsdorf varnsdorfská 
slévárna (bývalá firma „Franz Zimmers Erben“) 
a sloučena s Varnsdorfskou armaturkou, které 
patřila až do konce roku 1959.
 Varnsdorfská armaturka vyráběla v těch 
letech uzavírací ventily z ocelotitiny, nerezové 
oceli, bronzu a šedé litiny, dále pak 
kondenzační hrnce, vodoznaky a měřící arma-
tury. V novém areálu v Kostelní ulici 1455 (bý-
valá firma „Ignaz Klein & Co.“) byly při 
rekonstrukci (před stěhováním v roce 1958) 
zvýšeny nosnosti stropů a instalováno nové 
strojní zařízení.
 Není ještě konec rozhodnutím ministra 
těžkého strojírenství, protože ten 16. března 
1958 rozhodl, že dnem 1. dubna 1958 slučuje 
Varnsdorfskou armaturku, národní podnik s 
národním podnikem Severočeská armaturka 
Ústí nad Labem a že Varnsdorfská armaturka 
národní podnik Varnsdorf tímto dnem zaniká. 
Armaturka byla vrácena tam, odkud se před 51 
měsíci osamostatnila. To však byl už předpo-
slední kotrmelec, který trval pouhých 21 měsí-
ců.
 Poslední změna nastala 1. ledna 1960, 
kdy byla Armaturka sloučena s TOSem Varns-
dorf, a tak skončil dlouhý a pohnutý život jedné 
varnsdorfské továrny. Jako obvykle, při všech 
těch změnách se měnili vlastníci, ale lidé 
zůstávali a výroba také. Armaturka měla „výsa-
du“ v tom, že za těch čtyřicet let se dvakrát 
kompletně stěhovala. Sloučení s TOSem před-
cházelo velké pnutí v obou rušených firmách 
(kromě Armaturky to byl i Vastroj), o čemž 
svědčí událost, která se odehrála v roce 1958 
ještě v areálu „Komunálu“ (Karlova č.p. 2230). 
Pracovníci Armaturky a Vastroje se sešli ve 
velkém počtu na shromáždění, kde pro-
testovali proti chystanému sloučení. Situace 
byla tak vážná, že ji musel řešit krajský tajem-
ník KSČ (tehdy to byl nejmocnější člověk
v kraji). Ke sloučení nakonec stejně došlo, ale 
pnutí přetrvávalo třeba i v tom, že zaměstnanci 
velkého TOSu se ještě dlouho rozdělovali na 
tosáky, armaturáky a vastrojáky. Nepředbíhej-
me však, vrátíme se k tomu v dílech o vývoji 
firmy Arno Plauerta. Poznamenáme jen to, že 
sice většina zaměstnanců Armaturky přešla do 
TOSu, ale někteří specialisté odešli jinam, 
např. do elektráren a dalších energetických 
podniků. Výroba armatur byla ukončena v 
březnu 1964 s tím, že celá výroba přešla do 
původního mateřského podniku Severočeské 
armaturky v Ústí nad Labem.
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Vzpomínky 70

Armaturka popáté
aneb poslední zvonění

Třísky, špony, hobliny (3)

více se dozvíme ve čtvrtek 19. 6. 2003 na Lido-
vé zahradě, kdy je svolána pravidelná rozšíře-
ná konference vedoucích procesních středi-
sek. Ostatně pozvánku najdete v dnešním 
čísle. Předpokládáme, že se na konferenci 
dozvíme nejen to, jak to vlastně bude s dovole-
nou, ale také další informace o připravovaných 
organizačních změnách.
… že se připravuje nová systemizace, což je 
pravda. Dosud není určen termín, odkdy bude 
platit, odvoláváme se na již zmíněnou konfe-
renci, kde bude pravděpodobně vyhlášena, 
protože víme, že v těchto dnech probíhá 
schvalování.
… že dochází a dojde ke změně v manage-
mentu firmy. Opět poukazujeme na připravo-
vanou konferenci, tam bude řečeno více. Již 
dnes však můžeme prozradit dvě novinky, 
které jste možná zaregistrovali. Management 
výrobního úseku posílil Ing. Martin Bednarz, 
který nastoupil do funkce vedoucího plánování 
výroby. Další nové jméno ve firmě je Ing. 
Tomáš Seidler. Oproti vzájemně si odporujícím 
zprávám, že to má být nový finanční ředitel a 
kdesi cosi, uvádíme, co jsme se dozvěděli a co 
můžete brát za bernou minci. Ing. Seidler bude 
spolupracovat s naší firmou na základě časově 
omezené mandátní smlouvy. Pokud se věci 
budou vyvíjet podle plánu, tak se stane členem 
představenstva a jeho místopředsedou pro 
finanční řízení. Jeho prací nebude finanční a 
účetní operativa (ta zůstává v kompetenci 
finančního ředitele), mezi hlavní úkoly Ing. 
Seidlera patří finanční restrukturalizace firmy 
(zejména z pohledu úvěrů) a nastavení systé-
mu řízení firmy s podporou controllingu. Ne-
cháme je trochu rozkoukat a pak vás s našimi 
novými kolegy seznámíme v samostatných 
článcích.
… že nikdo nikdy nic nemá míti za definitivní. 
To je pravda a zpívali o tom pánové V + W. 
Kontrolní otázka na závěr: byli to pánové 
Vodička a Wassermann nebo pánové Volks a 
Wagen nebo pánové Voskovec a Werich ?

-šponař-

Recenze
V internetovém deníku www.i-noviny.cz se
v pondělí 2. 6. 2003 objevila recenze pod 
názvem „Právě vyšlo: Varnsdorf“. Autor zde 
recenzuje naši výroční publikaci, dodejme, že 
vcelku příznivě. O některých jeho názorech 
bychom mohli polemizovat, ale kritiky jsou od 
toho, aby kritizovaly, jinak by se jmenovaly 
třeba chvalozpěvy. A těch jsme si užívali dost a 
dost v jiných souvislostech a jiných časech. 
Každý má právo na svůj názor.

Dvěma rozvitými větami
V úterý 3. 6. 2003 se dočkali i bývalí tosáci. Na 
pravidelné setkání registrovaných důchodců 
jsme dovezli a těm, kteří nemohli přijít, pak i 
rozvezli naši mimořádnou publikaci ke stému 
založení firmy (ta tlustá a těžká modrá kniha
s dlouhým názvem).
Ve čtvrtek 19. 6. 2003 se v Lidové zahradě 
koná rozšířená konference, na niž jsou zváni 
všichni zaměstnanci firmy. Kdo nepřijde, ne-
dozví se, co by měl vědět.
V sobotu 21. 6. 2003 se také v Lidové zahradě 
koná řádná valná hromada akciové společ-
nosti. Dnes podruhé zveřejňujeme oficiální po-
zvánku, která platí samozřejmě pouze pro ak-
cionáře.
První červnový týden nám připomněl, že se blí-
ží léto. Hned zkraje týdne nás zahltily třicítky, 
přesněji - teploty okolo 30° C ve stínu.

Říká se, …
… že celozávodní dovolená bude prodloužena 
na celý měsíc, prý přibude týden před pláno-
vaným termínem a týden po něm. A že prý je to 
tak dohodnuto i ve Velvetě. Nevíme, co je jinde, 
ale v naší firmě se věci mají tak, že návrh na 
prodloužení celozávodní dovolené dosud není 
zpracován. Případné prodloužení bude teprve 
projednáno na představenstvu a možné je, že

…  pokračování ze strany 2
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TOStec PRIMA před zahájením oživování strojních skupin.
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Naši jubilanti

Narozeniny slaví

50 let

Zdeněk HLADÍK - brusič kovů

Alena SMOLAŘOVÁ - nákupce

Oběma jubilantům přeje vedení TOS 
VARNSDORF a. s. hodně zdraví, osob-
ních i pracovních úspěchů do dalších let a 
děkuje jim za jejich práci pro firmu.

POZVÁNKA

] Zajímá vás, jak dopadlo první polo-
letí letošního roku v oblasti prodeje a 
hospodaření naší firmy?

]Chcete vědět, jaký je výhled do kon-
ce roku a plán na rok 2004?

]Ptáte se, jaké kroky a změny se musí 
učinit k nastartování firmy?

Přijměte pozvání představenstva
na rozšířenou Konferenci vedoucích 
procesních středisek do sálu Lidové 

zahrady, která se uskuteční

ve čtvrtek 19. června 2003
od 13.00 hodin.

Představenstvo společnosti zve 
všechny spolupracovníky na toto set-
kání. Přijďte se zeptat na aktuální 
otázky i vy.

Rusko - sedmá mise 2003
Cíl mise: Rusko, Sankt Petěrburg, výstava 
Český průmysl
Termín mise: 26. až 30. května 2003
Posádka: Ing. Jiří Hrabák, Ing. Jitka Bene-
šová, Ing. Rudolf Waclawič
Účel mise: dokončení rozpracovaných ob-
chodních případů, jednání s pozvanými poten-
ciálními zákazníky.
Vybavení a technické zázemí: expozice ve 
formě stánku Svazu, firma dodala prospekty a 
další informační nosiče.
Spolupráce: posádka Svazu, spřátelené firmy 
sdružené ve Svazu výrobců, každý účastník 
měl svůj samostatný jednací prostor.
Situace na místě: výstaviště Expo Něva, 
jeden pavilón byl nazván „Čechia“ v něm nebyl 
představován jen strojírenský průmysl, ale i

další komodity (sklo, bižuterie, zlatnické vý-
robky apod.). Výstava se časově shodla s osla-
vami třístého výročí založení města, projevilo 
se to ve vysoké návštěvnosti.
Podpora: proběhla tisková konference, kde 
vystoupil náměstek ministra průmyslu a ob-
chodu ČR.
Podpůrná mise: Ing. Hrabák představil firmu 
na tiskové konferenci přítomným novinářům a 
zástupcům ruských firem, uskutečnily se náv-
štěvy u zákazníků.
Zjištění a závěry: zájem ruských firem o obrá-
běcí stroje roste, z naší produkce zákazníci za-
čínají objevovat řadu TOStec, více se zajímají 
také o stroje WRD 130/150 a WHN(Q) 13 CNC.
Doporučení: pokračovat v dalších misích.
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Fotografie: Na této straně najdete dvě fotografie ze Sankt Petěrburgu. Nahoře je letecký pohled 
na Petropavlovskou pevnost, vlevo dole je záběr na mosty přes řeku Fontanka.

Anketa aneb “Co vy na to ?”
Zúčastníte se referenda o vstupu naší země do EÚ? A proč?
Určitě ano. Je to jedna z mála věcí, kde se dá
v dnešní době vyjádřit souhlas.

Ano! Myslím, že mně osobně to ještě nic vel-
kého nepřinese, ale nechci, aby mi moje děti 
jednou vyčítaly, že jsem byl líný dojít "na úřad".

Ano, referenda se zúčastním. A zúčastním se 
proto, že každé volby jsou jednou z možností, 
jak může člověk svým hlasovacím právem 
ovlivnit budoucnost našeho státu.

Referenda se samozřejmě zúčastním. A proč 
? Protože chci.

Přesto, že nemám čas si číst na podatelně 
MěÚ téměř pět tisíc stran smlouvy o přístupu do 
EU, chci věřit výhodám, které jsou prezen-
továny. Nevýhody jsou zamlžovány. Pokud je 
mi známo, žádná země zatím z EU nevystoupi-

la, takže zřejmě výhodnost je převažující. Tro-
chu mi vadí, že nám jsou kladeny podmínky a 
výjimky, které předchozí státy při vstupu nemě-
ly. Je to jistý druh diskriminace nebo se nás bo-
jí? Každopádně půjdu dát svůj hlas a ten bude 
znít ANO. Můžu pak říci, že jsem byl u toho, 
když se něco povedlo nebo třeba taky nepove-
dlo.

Zúčastním se. Důvod je prostý, mám na to svůj 
názor a chci ho říci.

Určitě se zúčastním. A proč? Řídím se heslem 
"Jeden za všechny, všichni za jEUdnoho”.

Referenda se určitě zúčastním, protože chci 
zajistit lepší budoucnost sobě, ale i těm, co tady 
snad jednou po mně zůstanou.

Od chvíle, kdy jsem nabyl volebního práva, se 
zúčastňuji všech voleb a mám to v plánu i
v případě blížícího se referenda. A proč? 
Protože jsem v tomto případě pevně rozhodnut 
a chci se tedy vyjádřit. Zároveň nechci patřit
k mlčící skupině, která se většinou po volbách 
změní ve skupinu halasně kritizující.

ANO, protože chci vstup podpořit a referendum 
je jedinečná příležitost! V EU shledávám více 
pozitivních příležitosti, nežli negativních!


