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Zákaznický den TOSday 2017

Letošní zákaznický den se pod
názvem TOSday 2017 uskutečnil již
podeváté za sebou podle stejného
modelu. Kromě obchodních zástupců byli pozváni především
zákazníci a další hosté ze škol,
institucí a organizací. Letošní
ročník se od minulých lišil hned ve
dvou zásadních aspektech. Především jsme odborné veřejnosti
představili naše nové obráběcí centrum WHT 110 C a po mnoha letech
byla tato akce jednodenní.
To vlastně také souvisí se strojem WHT 110 C, protože 15. března
byl stroj představen obchodním
zástupcům a při té příležitosti jsme
uspořádali první den obvykle dvoudenního setkání, tedy mezinárodní
konferenci s obchodními zástupci.
Ale zpět k zákaznickému dnu.
TOSday letos proběhl výjimečně
v úterý, bylo to 13. června. Pro úterý
jsme se rozhodli proto, že na čtvrtek téhož týdne připadl pohyblivý
církevní svátek v sousedních zemích, což mohlo znamenat, že by se
nesešlo tolik hostů.
Nejprve to vypadalo, že i tak
bude málo návštěvníků, ale s blížícím se datem konání se řady
přihlášených začaly rozšiřovat
takovým tempem, že jsme se naopak začali tak trochu i obávat, aby

se všichni do naší fabriky vešli … To
samozřejmě trochu přeháníme, ale
na to, že akce byla jednodenní, což
znamená, že se nezúčastnila větší
část obchodních zástupců, tak
nakonec byla účast velmi hojná.
Celkem dorazilo 166 hostů, z nich
bylo 112 z České republiky, po devíti
ze Slovenska a Německa, 12 z USA,
11 z Polska, 6 z Estonska, 3 ze Slovinska a po dvou z Maďarska a
Bulharska. Kromě těchto návštěvníků zde bylo i 32 pracovníků z celkem 18 vystavovatelských ﬁrem –
již poněkolikáté za sebou jsme
v rámci TOSday uspořádali i miniveletrh se stánky dodavatelů nástrojů, zvláštního příslušenství a
softwaru. Tato expozice se nacházela obdobně jako loni v jedné z lodí
montáže třináctek.
Hlavním a v podstatě trvalým
mottem našich zákaznických dnů je
nabídka pro návštěvníky, že si
mohou prohlédnout technologické
možnosti našich strojů přímo ve
výrobě a také poznat, jaké zázemí
má naše ﬁrma. Podotýkáme, že pokaždé to naši hosté velmi oceňují a
pokaždé je vidět, že je pro ně velmi
příjemné poznat, v jakém prostředí
vznikají naše výrobky, jak se naši
lidé chovají a jaký potenciál má
společnost TOS VARNSDORF.

A jaký tedy byl letošní TOSday?
Strukturu dne jsme zachovali, jen
jsme omezili odpolední program.
Po shromáždění hostů akci krátce
zahájil obchodní ředitel Miloš Holakovský a vzápětí se návštěvníci
rozešli po skupinách v čele se svými
průvodci po celém areálu. Letos
bylo přístupných šest výrobních
hal, když mezi ně započítáme i
prototypovou dílnu (zkušebnu),
kam obvykle své návštěvníky nevodíme. Ale nyní zde byl hlavní bod
programu. Jak víte, stojí zde obráběcí centrum WHT 110 C, které
v současnosti prochází testy a
zkouškami. V průběhu prázdnin
začne jeho demontáž, na konci srpna bude odvezeno do německého
Hannoveru, kde bude exponátem
na největším evropském veletrhu
obráběcích strojů EMO 2017. Po
veletrhu se vrátí domů a bude
postaveno v těžké mechanice.
Nemůžeme opominout ještě
jednu organizační novinku, z níž se
jistě stane, alespoň jak doufáme,
každoroční tradice. U pěti strojů,
kde byly předváděny vytipované
ukázkové technologie, byli přítomni vybraní studenti z prvního ročníku Střední průmyslové školy TOS
VARNSDORF. Před akcí absolvovali školení, seznámili se nejen s ﬁrmou jako takovou, ale především
s parametry a možnostmi konkrétních strojů a charakteristikami
předváděných technologií. Byli to:
Miroslav Toth a Matěj Šešina na
pracovišti WRD 150 DUO, Vojtěch
Nedošínský a Jan Bartáček u stroje
WRD 130 Q, Martin Tomek u obráběcího centra WHT 110 C, Martin
Černý a Daniel Hůla u obráběcího
centra WHtec 130 a Alexandr Bílek
u stroje WHQ 15 CNC.
Při předvádění na zákaznickém
dnu byly hostům ukázány schopnosti stroje WHT 110 C při technologiích frézování, vrtání, vyvrtávání
(vše z vřetena i z frézovací hlavy) a
obrábění formy. Obráběcí centrum
WHT 110 C všechny hosty zákaznického dne velmi zaujalo, a to

zejména integrovanou funkcí karuselování, hodnotou maximálních
otáček pracovního vřetena (6 000
otáček za minutu) a velmi rychlými
časy výměny nástrojů a palet a
rychloposuvy. Mimochodem, zájem o tento stroj je velký a už registrujeme první objednávky.
Na technologickém pracovišti
WRD 150 DUO byla předváděna
technologie frézování motorového
bloku (upnutého na upínací desce)
a obrábění dílce pro zákazníka
z USA (ten měl v úmyslu koupit jiný
náš stroj, byl však přítomen na
letošním zákaznickém dnu a jak se
zdá, tak stroj WRD 150 ho asi uhranul). Na deskové vyvrtávačce WRD
130 Q jsme předváděli obrábění
desky stolu z vlastní produkce, na
obráběcím centru WHtec 130 obrábění ozubení (invomilling), vyvrtávání trubkovnice (upnuté na upínacím úhelníku na druhé paletě).
Vodorovná vyvrtávačka WHQ 15
CNC předváděla vytváření závitů
pomocí rychlostní hlavy.
Dále bylo v běžném provozu
obráběcí centrum WALDRICH
PowerTec, demonstrovali jsme
možnosti laserového kalení na
robotickém pracovišti, v plném
provozu jsme předvedli činnost
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Zákaznický den TOSday 2017 (dokončení)
nové zaběhávací stolice na frézovací hlavy (testování frézovací hlavy HUF 50) a činnost nové zaběhávací stolice na vřeteníky (vřeteník
WHtec 130). Přístupná byla rovněž
všechna měřící pracoviště (měřící
stroje ZEISS), v montážních halách
pak stroje v různém stadiu rozpracování, a to včetně několika obráběcích center WHtec 130 a WHT
110. V hale lehké mechaniky jsme
se pochlubili strojovým parkem
(vedle již zmíněné zaběhávací
stolice na frézovací hlavy to bylo
např. nové obráběcí centrum
YASDA, hlubokovrtací stroj TIBO,
obráběcí centrum MORI SEIKI).

Hosté si rovněž mohli prohlédnout i dílny praktického vyučování
Střední průmyslové školy TOS
VARNSDORF, kde právě probíhaly
hodiny dílen.
Zákaznický den TOSday 2017
proběhl přesně tak, jak jsme si
představovali, tedy bez zádrhelů, a
jistě zanechal v hostech hodně
pozitivních dojmů. Ostatně – ohlasy získané od účastníků nejen bezprostředně po skončení, ale i v následujících dnech, to potvrzují.
Také vystavovatelé akci hodnotili
jako přínosnou a inspirativní. Takže je nasnadě, že je víc než namístě

poděkovat všem, kteří se podíleli
jak na přípravě, tak především na
průběhu letošního zákaznického
dne. Je to vždy ta nejprůkaznější vizitka, kterou můžeme o naší ﬁrmě a
o nás svým zákazníkům dát. To
poděkování směřuje jak k zaměstnancům TOS VARNSDORF, tak
k výše jmenovaným studentům naší školy, tak i pracovníkům cateringové ﬁrmy JOTTO … co naplat,
šponami hosty nenasytíme a emulzí nenapojíme, když je po několika
hodinách prohlídky ﬁrmy přepadne hlad a žízeň.
Příští rok bychom se měli se

zákazníky sejít opět v polovině
června (vypadá to na čtvrtek čtrnáctého), bude to rok 115. výročí založení ﬁrmy a vše nasvědčuje tomu,
že ukážeme další novinku z našeho
výrobního programu.
LP 2017
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TOS TRADE North America, LLC.
Vážení spolupracovníci, dámy
a pánové, dovolte mi představit
Vám dceřinou společnost TOS
TRADE North America, LLC (dále
jen „TTNA“) a seznámit Vás s historií ﬁrmy, aktuální situací a s nejbližšími plány.

Historie
Je až neuvěřitelné, jak ten čas
letí, ale pojďme se podívat zpět do
roku 2006, kdy bylo 7. března
schváleno založení ﬁrmy TOS
TRADE Canada (dále jen „TTC“) a
její americké pobočky ﬁrmy TTNA.
V této době TOS VARNSDORF
opustil koncepci spolupráce s obchodním partnerem a byla zahájena nová éra podnikání na vlastní
účet. Vedení ﬁrmy TTC se ujal Ing.
Marian Rakušan, který ještě na jaře
roku 2006 byl obchodním ředitelem TOS VARNSDORF. Americká
pobočka byla svěřena do rukou pana Ralpha Applebyho. Sídlo společnosti bylo založeno v kanadském
Miltonu, které leží nedaleko Toronta. Kancelář ﬁrmy TTNA byla
v Tennessee, poblíž města Nashville.
Dceřiná společnost v těchto
teritoriích zaručovala mimo jiné
přímý kontakt se zákazníkem,
efektivnější komunikaci, odbourání časového posunu, kvalitnější
servis a větší důvěru zákazníka.
S odstupem času můžeme
zhodnotit rozhodnutí založení dceřiných společností jako skvělé,
neboť počet prodaných strojů od
roku 2006 mnohonásobně stoupl.
Takto zavedený systém zastoupení
fungoval do konce roku 2016, kdy
došlo k restrukturalizaci.

Aktuálně
Na pozici generálního ředitele
ﬁrmy TTNA byl v roce 2016 jmenován Radim Petrák, BBA., který
nahradil ve vedení ﬁrmy pana

Ralpha Applebyho, jenž je ve svých
Odpich
77 letech stále aktivním
prodejcem
strojů z produkce TOS VARNSDORF.
V lednu roku 2017 byla podepsána dohoda o partnerství s ﬁrmou Flint Machine Tools, Inc. (dále
jen „FMT“) se sídlem v Atlantě,
která bezplatně poskytla veškeré
nutné zázemí pro kvalitní chod
ﬁrmy TTNA. Hlavní sídlo bylo tedy
z Nashvillu přesunuto do budovy
ﬁrmy FMT. Cílem navázání této
spolupráce bylo zkvalitnění servisních služeb, zkrácení dodací doby
náhradních dílů, navázání nových
kontaktů, rozšíření sítě obchodních zástupců a zvýšení prodeje
strojů.
Za první pololetí roku 2017
můžeme zhodnotit tuto spolupráci
jako velice úspěšnou. Aktuálně jsou
prodány 2 stroje (WRD150B a
WHQ15CNC) a rozpracováno dalších 25 případů ve čtrnácti státech
USA. Aktivně spolupracujeme
s patnácti zástupci po celém území
spojených států.

Flint Machine Tools, INC.
Založena byla v listopadu roku
1990 Stevem Flintem, který zastává
funkci presidenta ﬁrmy. O vedení
ﬁrmy se dělí se svým bratrem Donem Flintem. Synové Joe Flint a
Chris Flint zastávají funkci obchodních zástupců. Budova a zároveň

sídlo ﬁrmy, o rozloze 1200 m², leží
východně od Atlanty, hlavního města státu Georgie. V současné době
zaměstnávají 27 pracovníků z toho
12 servisních techniků, 7 obchodních zástupců, 3 aplikační techniky, 2 logistiky, 1 účetní a 2 asistentky.
Hlavní činnost ﬁrmy je prodej
CNC strojů a náhradních dílů. Maximální důraz je kladen na kvalitní
servis, technickou a technologickou podporu zákazníků.

Stroj WHQ 13 CNC ve ﬁrmě Fisher Tool & Die, město Toledo, Ohio.

V reakci na neuspokojivé výsledky v posledních letech došlo
v roce 2016 k uzavření ﬁrmy TTC a
ﬁrma TTNA přešla pod přímé vlastnictví TOS VARNSDORF. Pan Ing.
Marian Rakušan se vydal svou cestou a pod vlastní ﬁrmou zprostředkovává prodej strojů a náhradních
dílů na území Kanady. Dalším
aktivním partnerem pro oblast
Kanady je znovuzrozená ﬁrma
Omnitrade.
Naše aktivita na území Kanady
tímto nekončí. Na jaře roku 2017
jsme navázali partnerství s ﬁrmou
SMS Machine Tools se sídlem v Torontu, která v tomto roce oslavila již
55. výročí od svého založení. Na kanadském trhu prodala více jak
3000 strojů a řadí se mezi nejúspěšnější ﬁrmy v tomto oboru. Za

Zprava: Don Flint, Steve Flint, Joe Flint, Chris Flint, Radim Petrák.

Lití ze dvou

dobu naší spolupráce máme rozpracováno 5 významných projektů
a věříme, že jsme se vydali správným směrem k naplnění očekávaných cílů.

Stroj WHQ 15 CNC ve ﬁrmě Commercial Metal, město Dayton, Ohio.
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TOS TRADE North America, LLC. (dokončení)
Nejbližší plány
Dlouhodobě připravujeme
účast na veletrhu IMTS 2018, který
se koná v Chicagu. Jedná se o největší strojírenský veletrh v Severní
Americe. Na ploše o rozloze 250 m²
bude vystaven nový stroj WHT 130
C. O prodeji tohoto stroje již jednáme se zájemci v Charlotte a Springﬁeldu.
V roce 2017 se dále zúčastníme
veletrhů EASTEC, WESTEC,
SOUTH-TEC, TPS a EXPO Canadian Mining. Na těchto relativně
menších veletrzích nebudeme vystavovat žádný exponát, ale je zde
obrovská příležitost navázat kontakty, jak s novými zákazníky, tak i
s potenciálními obchodními partnery.
V současné chvíli hledáme
z řad zaměstnanců ﬁrmy TOS
VARNSDORF zájemce o dlouhodobý pracovní pobyt v USA, aby
zajistili odborný servis a instalaci
strojů na území USA a Kanady.
Naší snahou je dále rozšířit
skladové zásoby náhradních dílů a
zkrátit tak dodací termíny. Věříme,
že vzájemnou spoluprací s ﬁrmou
FMT vytěžíme vše, co se nám

nabízí.
Atlanta.

Atlanta
Atlanta je hlavní a největší
město amerického státu Georgie a
centrální město deváté největší
metropolitní oblasti ve Spojených
státech. Metropolitní oblast s více
než 5,52 milióny obyvatel je 9. největší v USA a zároveň nejrychleji
rostoucí. Atlanta je hospodářským
centrem amerického jihovýchodu.
Za novými pracovními příležitostmi, zpočátku v textilním průmyslu, zde přišla spousta afroamerických přistěhovalců. Ti dnes tvoří
největší etnickou skupinu ve městě
(54,0%). Vzhledem k výrazné přítomnosti černošských obyvatel a
jejich vlivu na kulturu se Atlantě
někdy přezdívá „černošská Mekka"
(Black Mecca). Atlanta je ústředí
mnoha významných společností
jako Coca-Cola nebo CNN. Letiště
Hartsﬁeld-Jackson International
Airport je nejvytíženější letiště na
světě. Za návštěvu stojí také největší akvárium se slanou vodou
v Severní Americe.

Pohled na noční Atlantu - v popředí muzeum Coca-coly.

Radim Petrák, BBA.
TOS TRADE North
America, LLC.

Atlanta Falcons - fotbalový tým, účastník Superbowlu 2017.

Georgia State Capitol v Atlantě.

Stone Mountain, žulová hora vysoká 250 m s největším skalním
reliéfem na světě. Vpravo detail.

Veletrhy a výstavy | Fotokronika
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Metalloobrabotka 2017 Moskva
Ve dnech 15. až 19. 5. 2017 se
uskutečnila největší letošní strojírenská výstava na území Ruské
federace v Moskvě.
TOS VARNSDORF jako tradiční vystavovatel byl opět přítomen a
prezentoval se na svém stánku
společně se společnostmi GRS Ural
a ReTOS Varnsdorf. Kromě velké
prezentace našeho nového stroje
WHT 110 C bylo jedním z hlavních
témat na našem stánku získání
certiﬁkátu pro GRS Ural od ministerstva průmyslu a obchodu ruské
federace dle zákona č. 719. GRS
Ural dosáhl požadovaný stupeň
lokalizace a byl uznán jako ruský
výrobce strojů. Přes pokračující
embargo EU a USA směrem k Ruské federaci byl patrný zvýšený
zájem ruských investorů o naše
stroje oproti loňskému roku. Zvýšený zájem je patrný i ve větším
příjmu objednávek z tohoto teri-

toria.
Na veletrhu byl přítomen generální ředitel Ing. Jan Rýdl, obchodní ředitel Miloš Holakovský, manažer prodeje Ing. Viktor Sochalský,
technolog Zdeněk Rada a Ing. Jitka
Frieseová, která zajišťovala zázemí
pro naše zákazníky. Z dceřiné společnosti TOS Varnsdorf-RUS byl
přítomen technický ředitel Miloš
Peterka a za GRS Ural generální ředitel pan Andok.
Náš stánek též navštívil velvyslanec České republiky v Ruské
federaci Vladimír Remek se svojí
delegací.
Výstavu v Moskvě lze hodnotit,
vzhledem k velkému počtu uskutečněných jednání a k získání několika objednávek, jako úspěšnou.
Miloš Holakovský

Fotokronika

V Budapešti proběhl ve dnech 9. až 12. května 2017 veletrh MachTech
2017. Na stánku našeho obchodního zástupce PROTOSTIM Kft. byly vystaveny tři exponáty: vedle frézovacích hlav HV/V a HUF 50 to byl
především historický stroj HB. Ten se nakonec ukázal jako nejzajímavější
exponát, který nejenže dokazoval dlouholetou historii a tradici ﬁrmy, ale
v konfrontaci s nejnovějšími našimi videoklipy, jež běžely na obrazovce za
ním, také dokumentoval pokrok, jehož obráběcí technologie za ta léta
dosáhla.
Stroj je trvale umístěn v atriu školicího střediska v Technickém muzeu
a toto byla jeho druhá cesta na veletrh za celou dobu od jeho rekonstrukce
(poprvé byl představen v roce 1999 na EMO v Paříži).

Dne 6. června 2017 se uskutečnila ve školicím středisku (ve spolupráci
s ﬁrmou METALURGIE Rumburk s. r. o.) část jarního zasedání Odborné
komise technologické při České slévárenské společnosti. Tématem akce
byla technologičnost konstrukce, rozměrové a geometrické tolerance včetně diskuse nad problémem napětí a deformace odlitků. Zasedání se
účastnilo 25 zástupců z různých ﬁrem, přičemž blok přednášek navštívilo
také deset 10 konstruktérů z naší společnosti. Přednáškám předcházelo
představení ﬁrmy panem Michalem Ducháčkem a exkurze v provozech
„předního světového výrobce obráběcích strojů se specializací na výrobu
horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů a obráběcích center TOS
VARNSDORF a.s.” (tak jsme byli titulováni ve zprávě z této akce).
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V předchozích číslech Horizontu jsme vás několikrát seznámili s velmi
zajímavou instalací našich deskových strojů do pracoviště WRD 150
TANDEM. Stroje byly instalovány a předány k plné spokojenosti jihoafrického zákazníka. Nyní už tedy můžeme ukázat ﬁnální podobu tohoto
pracoviště ve výrobní hale.

Na stranách 2 a 3 tohoto čísla vás informujeme o průběhu Zákaznického dne TOSday 2017 a o roli, kterou při této akci hrálo osm studentů prvního ročníku SPŠ TOS VARNSDORF. Tato organizační novinka však ještě
měla příjemnou dohru. Na fotograﬁi z 19. června tito studenti poslouchají
poděkování obchodního ředitele Miloše Holakovského.

Ve druhé polovině června naši konstrukci navštívili technici a konstruktéři z dceřiné společnosti TOS LITZ Machinery Corporation. Ti se zde
seznamovali s dokumentací pro výrobu našich výrobků v této dceřiné
společnosti. Na fotograﬁi společně s našimi konstruktéry a techniky, kteří
se jim při školení věnovali.

Těsně před uzávěrkou jsme vyfotografovali obráběcí centrum WHT
110 C, jež je v těchto dnech podrobováno zkouškám. Při nich se zjišťuje, jak
je u prvních kusů obvyklé, zda stroj splňuje ve všem to, na co je projektován
a vyroben. Na fotograﬁi jsou vidět texty, jež jsou určeny k prezentaci na
veletrhu EMO v Hannoveru.

Prezentace v USA
Ve dvou letošních číslech (3 a 4) nejprestižnějšího severoamerického strojírenského časopisu Manufacturing News se dceřiná společnost TOS
TRADE North America LLC. prezentovala celoplošnou inzercí s informacemi o ﬁrmě a výrobním programu.

Vedení společnosti
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Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2017
Červnové setkání vedení společnosti se zaměstnanci proběhlo
ve spojených školících místnostech
Školicího střediska dne 27. června.
Hlavním programem tohoto setkání byly jako obvykle informace o
aktuálním vývoji ve ﬁrmě, a to jak
ekonomické, tak technické a organizační. Na konci setkání, také již
tradičně, proběhlo vyhodnocení
osmi nejlepších pracovníků jednotlivých úseků za aktuální pololetí.
Za úsek obchodního ředitele
byla oceněna paní Jana Marešová, referentka dokumentace odboru marketingu. Charakterizuje ji
dlouhodobá vysoce výkonná a spolehlivá práce při zajišťování dokumentace ke strojům. Je rovněž
velmi aktivní přístup při řešení
projektu na zlepšení celého procesu tvorby a distribuce dokumentace a také při zajišťování dalších
úkolů v odboru marketingu.
Za úsek technického ředitele

byli oceněni dva pracovníci. Pan
Jaroslav Jína, výrobní technolog
v odboru Technologie, dosahuje
standardně vysokých výkonů při
zpracování technologických postupů na výrobu dílců našich strojů. Je aktivní při zpracování nabídek pro kooperační zakázky. Je nekonﬂiktní a vždy připraven k spolupráci mezi útvary a kolegy.
Ing. Petr Macner, konstruktér zakázkové technologie, svým
přístupem odpovědně zastává nejen funkci konstruktéra zakázkových technologií se všemi nároky
vyplývajícími z tohoto zařazení, ale
nad tento rámec převzal také
referát a správu nad upínacím příslušenstvím k našim strojům. Stál
za vývojem nové řady upínacích
desek a upínacích úhelníků vyplývajících z požadavků našich zákazníků a marketingu. Dále působí
jako druhý výpočtář pro potřeby
celé konstrukce. Je schopen pracovat jak v klasickém prostředí softwaru Solid Edge, tak v prostředí

Teamcentru. Svou univerzálností
má ﬁrma v jeho osobě člověka,
který bude svým rozvojem a prací
přispívat i nadále k dobrému jménu
naší společnosti a jejímu rozvoji.
Za úsek výrobního ředitele
v Těžké mechanice byl oceněn pan
Karel Kolouch, horizontář. Aktivně spolupracoval při odlaďování
vřeteníku stroje WHT 110 C. Velkou měrou se podílel na dodržení
termínu výdeje do montáže.
Za úsek výrobního ředitele byl
oceněn pan Jan Neumann, kooperátor, za mimořádné pracovní
nasazení při přípravě projektu
spolupráce s německou ﬁrmou
Gleason.
Za úsek výrobního ředitele
v montážích byl oceněn pan Michal Beran, montér-mechanik, za
maximální pracovní nasazení překračující rámec běžných povinností
při stavbě a následném předání

stroje WRD 170 Q v. č. 0401 v Brazílii.
Za úsek výrobního ředitele byl
oceněn pan Lukáš Krejčí, hlavní
plánovač výroby, za velice aktivní
přístup při zavádění nového výrobního systému QAD. Je velmi
vstřícný ke svým kolegům, kterým
v rámci tohoto projektu předával
veškeré informace a aktivně je zaškoloval.
Za úsek ﬁnančního ředitele
byla oceněna paní Markéta Šulcová, referentka controllingu, za
maximální nasazení při implementaci systému QAD, za veškeré zpracování dokumentace k procesům
QAD pro controlling (rozpočty,
kalkulace, přecenění a další) a její
neustálou aktualizaci. Je velmi
ochotná, stále hledá cesty jak v novém systému zajistit a zpracovat
potřebné podklady.
LP 2017

Jménem vedení společnosti vám přejeme příjemné prožití dovolené.
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