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Novinky z GRS Ural

Veletrh IMTS 2018 Chicago

Veletrh MSV 2018 Brno

První robotická výměna nástrojů (na stroji WHR 13 Q).
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IMTS 2018 Chicago
Ve dnech 10. až 15. září 2018 

proběhl v Chicagu největší strojí-
renský veletrh na západní polokou-
li IMTS 2018 (International Manu-
facturing Technology Show). Byl to 
již 32. ročník, zúčastnilo se ho více 
než 2 500 vystavovatelských firem 
a během šesti dnů konání veletrhu 
si exponáty a expozice prohlédlo 
113 tisíc návštěvníků z celého světa.

Naše firma TOS VARNSDORF 
zde vystavovala stroj WHQ 13 CNC 
v expozici o rozloze 190 m2. Náš 
stroj byl největším exponátem na 
veletrhu, a díky tomu poutal velkou 
pozornost všech návštěvníků. Jiný 
výrobce strojů z České republiky se 
v Chicagu neobjevil, a tak jsme v le-
tošním ročníku byli jediní zástupci 
českého strojírenství se samostat-
nou expozicí.

Během veletrhu nás podporo-
vala firma Flint Machine Tools, 
která je naším výhradním obchod-
ním partnerem pro USA, a firma 
SMS Machine Tools z Kanady.

Veletrh byl slavnostně zahájen 
za účasti zástupců Generálního 
konzulátu v Chicagu, pracovníků 
organizací CzechInvest a Svazu 
strojírenské technologie. Generální 
konzul pan Bořek Lizec, Ph.D. pro-
nesl zdravici a popřál naší firmě 
mnoho úspěchů.

Generální konzulát uspořádal 
11. září networkingový večer za 

účasti našich kanadských i ame-
rických partnerů a zákazníků. Ve-
čer byl zahájen úvodním slovem, 
kterého se zhostil Ing. Jan Rýdl ml., 
a následně jsme představili úspěš-
nou spolupráci s našimi partnery
v USA a Kanadě. Zbytek večera se 
pak nesl v přátelské atmosféře, při 
které pokračovala jednání s pozva-
nými zákazníky.

Letošní veletrh, který probíhal 
ve znamení skvělé nálady, můžeme 
považovat za velice úspěšný. Bě-
hem veletrhu byl vystavovaný stroj 
prodán zákazníkovi D&S Machine 
ve Wisconsinu (USA) a otevřeny 
byly desítky nových případů, na 
nichž v současné době pracujeme a 
připravujeme nabídky strojů pro 
koncové zákazníky. Věříme, že 
další objednávky na sebe nenechají 
dlouho čekat.

Chtěl bych poděkovat jménem 
firmy TOS Trade North America a 
našich partnerů pánům Ing. Janu 
Rýdlovi ml., Miloši Holakovskému 
a Štěpánu Křížovi za osobní účast 
na veletrhu, dále pak oddělení mar-
ketingu za pomoc při přípravě vele-
trhu a servisním technikům pánům 
Petru Habrovi a Matouši Peškovi za 
dobře odvedenou práci při stavbě 
vystavovaného stroje.

Radim Petrák
generální ředitel

TOS Trade North America, LLC
(redakčně mírně upravil LP 2018)

Veletrhy a výstavy | Fotokronika

Kamióny se strojem najely do haly, začíná vykládka.

Stroj je již téměř kompletní, pokročila i stavba expozice.

Slavnostní zahájení veletrhu. Hosté večera na Generálním konzulátu ČR.

Fotokronika 1

21. srpna jsme dotáčeli 
videoklip WHT a nový videoklip 
robotické výměny.
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MSV 2018 Brno
S různými výročími se roztrhl 

osmičkový pytel. Něco z toho se od-
sypalo i na brněnské výstaviště – 
letos proběhl šedesátý ročník Mezi-
národního strojírenského veletrhu. 
A protože je naší republice rovných 
sto let, pořadatel připravil několik 
retro expozic. Naše expozice však 
retro nebyla, po dvou letech brněn-
ského odříkání jsme se představili
s moderní expozicí.

Opět jsme využili spojenectví
s naší dceřinou firmou TOS Olo-
mouc a naše stánky spojili do jedné 
expozice, jíž kromě velkorysé gra-
fiky vévodilo obráběcí centrum 
FNG 50 CNC z olomoucké produk-
ce. Jak je již po mnoho let tradicí,
v pondělí v podvečer se u našeho 
stánku zastavila vládní delegace
v čele s českým premiérem Andre-
jem Babišem a ministryní průmys-
lu a obchodu Martou Novákovou. 
Ostatně celé pondělí bylo věnováno 
především sněmu Svazu průmyslu 
a dopravy a dalším jednáním.

V úterý pak proběhla jedna pro 
naši firmu pozoruhodná událost, 

zmiňujeme se o ní v jiném příspěv-
ku. Bylo to další ocenění předsedy 
správní rady Ing. Jana Rýdla st.

Na začátku a na konci týdne by-
la návštěvnost výstaviště trochu 
slabší, ale v prostředních třech 
dnech se obchodníci téměř neza-
stavili. Proběhla řada obchodních 
jednání a jak jsme zaznamenali, tak 
někteří zákazníci si připravované 
obchodní případy nechali na pro-
jednání právě na veletrh. Doufej-
me, že tato jednání se promění v ob-
jednávky (a to včetně stroje řady 
WRD).

Letos poprvé jsme upravili fun-
gování stánku, hosteska se osvědči-
la, budeme tedy v tomto trendu po-
kračovat i nadále. V Brně nejblíže
v roce 2020, protože nyní je nasta-
vena obroční účast na MSV v Brně. 
Vždy v pauze mezi veletrhy EMO.

Letošní veletrh se povedl i z 
našeho úhlu pohledu, protože 
poměr efektu k ceně byl vyšší než v 
předchozích letech.

LP 2018

Fotokronika 2
Od začátku letošního roku vás 

informujeme o tom, co se děje s bu-
dovou VSLO (pamětníci vědí, že to 
byl Výrobní systém lehkých obro-
ben). Budova byla zakoupena v au-
kci pro likvidované firmě InterTOS. 
Poté začala demolice. To byl začá-
tek práce na realizaci projektu Cen-
tra vzdělávání SPŠ TOS VARNS-
DORF. Teď přinášíme snímky z po-
kračující stavby - na starším sním-
ku z 21. srpna je vidět ještě holá ko-
stra haly a snížený administrativní 
přístavek. Na dalších dvou sním-
cích ze 14. a 15. října vidíte, jak me-

zitím stavba pokročila. Buduje se 
střecha a opláštění haly, vyrostlo 
nové patro v administrativním pří-
stavku.

V prvním letošním čísle jsme 
vás seznámili s projektem Centra 
vzdělávání, ten tedy začíná nabývat 
reálnou podobu. Vše by mělo být 
hotovo do června 2019 tak, aby ško-
la měla čas na přestěhování. Nový 
školní rok SPŠ TOS VARNSDORF 
bude slavnostně zahájen 2. září 
2019 již v nové budově.

LP 2018
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AO GRS Ural a lokalizace

Novinky z dceřiných společností

Požádali jsme generálního 
ředitele AO GRS Ural o vysvět-
lení pojmu lokalizace. Sezná-
mil nás takés aktuální situací 
naší ruské dceřiné výrobní 
společnosti.

Společnost AO GRS Ural na-
kročila v říjnu 2018 do šestého roku 
své existence. V roce 2013 jsme 
vstoupili na ruský trh s obráběcími 
stroji s novou obchodní značkou 
GRS. Pod touto značkou se do 
dnešního dne vyrobilo, prodalo, 
vyexpedovalo a předalo zákazní-
kům 67 strojů v hodnotě 43 mil. 
EUR. Předpokládáme, že v roce 
2018 bude celkem realizováno 16 
strojů v hodnotě 13 mil. EUR. GRS 
Ural má k dnešnímu dni 32 zaměst-
nanců.

GRS Ural, stejně jako všechny 
výrobci obráběcích strojů, má své 
slabé a silné stránky, úspěchy a 
problémy, ale z celkového pohledu 
má GRS Ural, vzhledem k obchod-
ně politické situaci v Ruské federa-
ci, perspektivu s velkým počtem 
možných zákazníků.

Obchodní situace v prodejích 
obráběcích strojů v Rusku je již 
několik posledních let stabilní. Na 
jedné straně to je již zmíněný velký 
potenciál zákazníků, což předsta-
vuje modernizaci a obnovu zastara-
lého strojního parku téměř ve všech 
podnicích na celém území Ruské 
federace. Na druhé straně však vi-
díme omezené finanční prostředky 
na modernizaci a nákup potřeb-
ných nových strojů.

Rozvoj a modernizace ruského 
průmyslu v současné době probíhá 
z převážné části z dotací ze státního 
rozpočtu. Tyto řekněme „státní pe-
níze“ mají k dispozici nejen státní, 
ale i soukromé podniky, které je 
formou dotací mohou čerpat na 
modernizaci, rozvoj atd. Například 
i na nákup našich strojů. Jak uvá-
dím, objem těchto státních peněz je 
omezený a zároveň se použití těch-
to prostředků musí řídit velmi pří-
snými pravidly a zákony Ruské 
federace. Jedním z nich je zákon o 

„importzameščeniju“, jehož pod-
statou je podpora domácích výrob-
ců a velmi omezená možnost státní 
peníze utrácet za dovozové stroje a 
zařízení, což se týká i strojů vyrábě-
ných pod značkou TOS VARNS-
DORF. Naopak – výhodu v takto 
nastavené obchodně politické situ-
aci má společnost GRS Ural, která 
je na základě federálního zákona 
719 vydaného Ministerstvem prů-
myslu a obchodu Ruské federace 
považována a certifikována jako 
ruský výrobce strojů.

Společnost GRS Ural byla na 
základě certifikace podle zákona 
719 zařazena na oficiální seznam 
ruských výrobců loni. V tomto roce 
jsme úspěšně a bez větších pro-
blémů prošli obhajobou certifikátu, 
který se vydává vždy na jeden rok. 
Na základě zmiňovaného zákona 
musí GRS Ural nyní splňovat pod-
mínky o lokalizaci výroby. K dneš-
nímu dni splňujeme požadavek 
zákona, tzn. 50 % lokalizaci výroby, 
od roku 2020 bude podmínkou pro 
certifikaci 70 % lokalizované výro-
by dílů na území Ruské federace.

Na otázku, co to vlastně je loka-
lizace a jaké jsou podmínky, se po-
kusím o stručnou odpověď, i když 
problematika je velmi kompliko-
vaná a administrativně náročná.
V úvodu musím zdůraznit, že spl-
nění podmínek lokalizace není 
posuzováno z pohledu ekonomic-
kého.

Proto, aby Ruská federace pod-
porovala rozvoj odvětví výroby ob-
ráběcích strojů a jejich komponen-
tů, vytipoval Minpromtorg RF (vý-
še zmíněné ministerstvo) čtyřicet 
dva strategických komponentů 
(komodit), ze kterých se skládá ob-
ráběcí stroj, a dále šest strategic-
kých činností výroby, jež je nutné 
vykonat při výrobě obráběcího 
stroje. Abychom splnili podmínky 
zákona 719 o lokalizaci výroby
v Ruské federaci (RF), používáme 
nyní při výrobě stroje více než 50 % 
strategických dílů, které musí být 
vyrobeny na území RF, a rovněž tak 
musíme provádět na území RF čtyři 
ze šesti strategických výrobních 
operací v objemu minimálně 50 %. 
Z lokalizovaných komponentů se 
jedná např. o hydraulické a pneu-
matické prvky, kabely, elektroroz-
vaděč, dopravník třísek, plošinu 
obsluhy, krytování stroje atd. Z vý-
robních činností dnes splňujeme 
kompletní montáž strojů, kontrolu 
kvality (OTK), obrábění malých díl-
ců a přípravné operace (dělení ma-
teriálu, sváření atd.).

Lokalizace výroby strojů v RF 
je dlouhodobý proces, na němž 
pracujeme již od roku 2013 a zcela 
jistě ještě nejsme u konce. Naším 
úkolem a cílem je splnit podmínky 
zákona 719 nastavené k roku 2020, 
kdy bude muset být podíl lokalizace 
70 %.

Na závěr bych chtěl zdůraznit, 
že existence a činnost GRS Ural
z TOSu VARNSDORF práci „neod-
sává“, ale právě naopak – splněním 
podmínek lokalizace a zařazením 
strojů GRS na seznam ruských 
výrobců, může nyní TOS VARNS-
DORF „dosáhnout“ na zakázky, ke 
kterým by bez existence GRS Ural 
neměl přístup. Podmínky lokaliza-
ce v RF v současnosti splňují pouze 
dvě zahraniční světové značky 
výrobců obráběcích strojů, tj. TOS 
VARNSDORF prostřednictvím 
GRS Ural a firma DMG MORI pro-
střednictvím své dceřiné společ-
nosti v Uljanovsku.

Karel Andok
Generální ředxitel AO GRS Ural Také vidíte burlaky?

Na třech snímcích
montáž lokalizovaného
stroje GRS 200 T.
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METALURGIE Rumburk prochází
největší modernizací v novodobé historii

Po více než tříleté přípravě, kdy 
se hledal optimální způsob jak vy-
řešit zlepšení pracovišť a dokončit 
celkovou modernizaci výrobního 
provozu dceřiné slévárny META-
LURGIE Rumburk, byl nalezen 
vhodný dotační titul z Operačního 
programu Životní prostředí 2014 - 
2020, který podporuje ekologizaci 
výrobních podniků se zaměřením 
na snížení emisí ze stacionárních 
zdrojů.

Po dokončení základní proje-
ktové přípravy (studie) a jejím pro-
jednání u poskytovatele dotace, 
kterým je Ministerstvo životního 
prostředí ČR, resp. Státní fond ži-
votního prostředí, byla potvrzena 
přijatelnost projektu s názvem 
„Ekologizace výroby odlitků ve 
slévárně METALURGIE Rumburk 
– snížení emisí“ do aktuální dotač-
ní výzvy s tím, že poskytnutá dotace 
z prostředků Evropské unie je
v tomto operačním programu ve 
výši 55 % způsobilých výdajů.

Po strategickém rozhodnutí 
využít tento dotační titul vyhlásila 
firma v loňském roce veřejné Za-
dávací řízení na výběr generálního 
dodavatele, které bylo završeno 
uzavřením Smlouvy s vybraným 
dodavatelem, společností PRO-
FILTR Brno, v nabídkové ceně cca 
249 mil. Kč, která je v plné výši způ-
sobilým výdajem, a bude tak doto-
vána částkou cca 137 mil. Kč.

V čem tedy spočívá právě reali-
zovaný projekt? Jedná se o rekon-
strukci stávající nevyhovující části 
areálu slévárny, demolici nahrazo-
vaných objektů a výstavbu objektů 
nových včetně dodávky potřebných 
technologických zařízení a prove-
dení opatření, které povedou ke 
snížení emisí tuhých znečišťujících 
látek, vše formou dodávky „na 
klíč“.

Realizace byla zahájena počát-
kem letošního roku v rámci první 
etapy demolicí původního objektu 
kotelny a části budovy údržby. Na 
vytvořeném prostoru je vybudová-
na moderní dvoulodní hala objektu 

Novinky z dceřiných společností

čistírny odlitků se sociálním pří-
stavkem a v současné době probí-
hají montáže technologických za-
řízení (vidíte na fotografiích) s ter-
mínem dokončení v prosinci 2018. 
Počátkem příštího roku tak může 
dojít k přesunu pracovišť do nových 

prostor a dílo může pokračovat 
druhou etapou, v níž budou nahra-
zeny nevyhovující haly původní 
čistírny odlitků novou plochou 
prodloužených dvou lodí slévárny, 
výstavbou nové těžké jaderny, nové 
tavící pece a licích kesonů. To 

umožní výrobu hmotných odlitků 
až do 14 tun. Finální ukončení rea-
lizace projektu je stanoveno na le-
den 2020. 

Ing. Václav Kročil
vedoucí technického úseku 

METALURGIE Rumburk
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Jan Rýdl starší obdržel medaili MPO ČR

Ocenění | Fotokronika

Součástí Mezinárodního strojí-
renského veletrhu MSV v Brně 
bývají nejen jednání na různých 
úrovních, ale také slavnostní chví-
le. Při jedné takové akci obdržel 
předseda správní rady naší společ-
nosti Ing. Jan Rýdl starší další vý-
znamné ocenění, Medaili ministra 
průmyslu a obchodu České republi-
ky „za celoživotní práci v oblasti 
strojírenství, zejména v oboru 
obráběcích a tvářecích strojů”. Z ti-
skové zprávy Ministerstva průmys-
lu a obchodu ČR citujeme:

„Ministryně Marta Nováková 
předala v úterý Medaile ministra 
průmyslu a obchodu čtyřem osob-
nostem českého průmyslu za jejich 
celoživotní přínos pro rozvoj na-
šeho průmyslu a obchodu. Slav-
nostní předání medailí proběhlo
v rámci letošního 60. ročníku Mezi-
národního strojírenského veletrhu 
v Brně.

Medaile je udělována jako oce-
nění za zásluhy, celoživotní práci 
nebo za významný čin v oblasti prů-
myslu nebo obchodu. Návrhy na 
ocenění podává ministryni deví-
tičlenný nominační výbor. Ten je 
složen z respektovaných a uznáva-
ných odborníků. V loňském roce 
bylo uděleno celkem 5 ocenění
v rámci dvou slavnostních akcí. 
Úplně první oceněnou se stala paní 
Zuzana Ceralová Petrofová, která 
stojí v čele královéhradecké společ-
nosti Petrof.

„Tímto oceněním chceme mo-
tivovat firmy k jejich rozvoji, ale 
především ocenit výjimečné osob-
nosti českého průmyslu, ale i vý-
voje a výzkumu, za jejich celoživot-
ní vynikající práci a významný 
přínos v oblasti průmyslu a obcho-
du. Jsem velmi ráda, že jsem dnes 
mohla předat medaile Ministryně 
průmyslu a obchodu opravdovým 

osobnostem“, řekla ministryně 
Marta Nováková.

Medailí MPO ČR byli oceněni: 
Mgr. Olga Kupec, Ph.D., jednatelka 
a majitelka společnosti Abydos, s. r. 
o., Ing. Jan Rýdl, Pavel Sobotka, 
jednatel a ředitel společnosti Fren-
tech Aerospace, s.r.o. a Martin 
Wichterle, který stojí v čele skupiny 
Wikov Industry, a. s.“.

U každého z oceněných je pak 
několika větami popsáno, proč do-
stali tuto medaili vyrobenou z ryzí-
ho stříbra. U Jana Rýdla se mů-
žeme dočíst, že „stojí v čele rodin-
ného podniku TOS VARNSDORF, 
a. s., patřícího k světově uznáva-
ným výrobcům CNC obráběcích 
strojů a obráběcích center. Ocenění 

získal za celoživotní práci v oblasti 
strojírenství, zejména v oboru ob-
ráběcích a tvářecích strojů. Celý 
profesní život se věnoval strojí-
renství, 12 let byl prezidentem or-
ganizace sdružující české a sloven-
ské výrobce. Byl spoluzakladatelem 
Výzkumného centra pro strojíren-
skou výrobu při ČVUT. Podílel se 
na prosazování duálního systému 
vzdělávání a na těchto principech 
otevřel vlastní firemní Střední prů-
myslovou školu.“

Tolik tisková zpráva MPO ČR. 
Toto ocenění je dalším zúročením 
dlouholeté práce Jana Rýdla pro 
české strojírenství a další skvělou 
zprávou pro naši společnost, v je-
jímž čele stojí již více než 23 let. 
Gratulujeme.

Fotokronika 3
To nejsou archeologické vykopávky v areálu firmy. Naopak, 21. srpna jsme 
v Těžké mechanice vyfotografovali rodící se základ pro stroj WHT 130.

Ve středu 26. září ráno bylo poměrně chladno. Kde se vzal, tu se vzal horko-
vzdušný balón FANUC, který si to hnal na sever. Náš robot mu nemával.
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Nohejbalový turnaj získává na prestiži!
Nejbližší zářijová sobota před 

svátkem Václava je již tradičním 
„svátkem“ varnsdorfských nohej-
balistů. Znalí vědí, že se tou dobou 
na kurtech pivovaru Kocour usku-
tečňuje memoriál Václava Riedela, 
takzvaný Véna Cup. V letošním ro-
ce, v sobotu 22. září 2018, proběhl 
již šestý ročník. Počasí i tentokráte 
Václav nahoře zajistil. V pátek po-
kropil hřiště a v sobotu hráče občas 
pošimral sluníčkem. Mohlo být 
tepleji, ale i tak se všichni hráči ná-
ležitě zapotili.

Sešlo se jedenáct týmů, tři týmy 
z Varnsdorfu a osm „přespolních“ 
(Liberec, Jablonec, Doksy, Nový 
Bor, Šluknov, Děčín, Česká Kame-
nice, Česká Lípa). Je vidět, že turnaj 
získává nejen na tradici, ale i na 
prestiži.

Po zápasech ve dvou základ-
ních skupinách postupovali první 
čtyři týmy do vyřazovacích bojů. 
Díky vyrovnanosti všech týmů v os-
mičlenném pavouku mohli diváci 
vidět skvělý a dramatický nohejbal. 
Těsné výsledky a štěstí v koncovce 
nakonec rozhodly o vítězi, kterým 
se stalo družstvo z Liberce. Tým 
složený z tosáků podlehl v boji o 
třetí místo týmu z České Kamenice 
a nakonec na něj zbyla „brambo-
rová“ medaile.

Turnaj byl poctěn návště-
vou pana Vangelise Vasilo-
pulose, velikou to postavou 
varnsdorfského fotbalu, věr-
ným fanouškem nohejbalu a 
držitelem zlaté medaile za 
dlouhodobý přínos pro firmu 
TOS VARNSDORF. Pan Vasi-
lopulos v neděli 23. září 2018 
oslavil neuvěřitelné 80. naro-
zeniny, takže i tímto příspěv-
kem mu zasíláme velikou gra-
tulaci!

Velké poděkování od všech 
hráčů patří nadšencům varns-
dorfského nohejbalového klubu, 
Pivovaru Kocour a firmám TOS 
VARNSDORF a.s. a SAMAT, spol.

s r.o., bez kterých by turnaj nešel 
uskutečnit v takové kvalitě.

Příští ročník proběhne 21. září 
2019, tak si tento termín vyznačte 
do kalendáře a přijďte!

Nohu vejš!

frnk
Foto: Jiří Honke, Petr Frank

Velmi rozmazaná oslava.
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Za nádherného počasí se v ne-
děli 12. 8. 2018 odstartoval závod 
„Tour de Jedlová“. Start již tradičně 
od Lidové zahrady, kde na účastní-
ky čekala náročná etapa s převýše-
ním 420 m. V šedesátičlenném pe-
lotonu bylo vidět mnoho tosáků. 
Přesně sedmnáct borců. Ti se v ná-
ročné konkurenci neztratili a dosá-
hli na „bednu“. Konkrétně byl ve 
své kategorii první Miloš Javůrek,
v kategorii muži do 30 let skončil 
Tomáš Hobza na třetím místě a ve 
výborném čase 29:45 dojel Aleš 

Vohanka. Závod měl i vícenásob-
nou mezinárodní účast. Nejvzdále-
nější cyklista byl až z Brazílie.

Závod měl také nádech 20. na-
rozenin, tak jen krátce do historie a 
vzniku závodu. Historie prvního 
ročníku sahá do roku 1999, kdy se 
parta odvážlivců z dílny, v níž se 
elektrické řemeslo rozvíjí každým 
dnem, odhodlala vyrazit si na ne-
daleký kopec zvaný Jedlová. Od to-
ho vyplývá i pozdější název „Tour 
de Jedlová“. Bylo nás opravdu pět? 

Kolik bylo účastníků a v jakém čase 
dojeli na vrchol, již přesně nevíme, 
neboť si každý razil cestu sám, 
někdo jel po sjezdovce, někdo ko-
lem hradu Tolštejn, jiný přes Jiře-
tín a Křížovou horu. Bohužel se 
žádná fotografie z onoho prvního 
ročníku nedochovala, neboť v tom 
roce nebyla až tak úplně rozvinutá 
fotografická technologie. A také 
kdo by se chtěl ještě po takové dřině 
fotografovat. Tolik praví kronika.

Nicméně od tohoto ročníku 

vznikla tradice společných fotogra-
fií z každého ročníku. Z nenápadné 
akce se po letech stal prestižní zá-
vod, kde se účast v závodě ustálila 
na sedmdesátce s mezinárodní úča-
stí. Nelze než popřát „staré dámě“ 
mnoho úspěšných let do budoucna, 
cyklistům hodně zážitků ze závo-
dění a pořadatelům sílu, aby tento 
krásný závod uchovali do budou-
cnosti.

Miloš Javůrek
Foto Mgr. Hynek Vojtěch

Také pro rok 2019 připravuje-
me firemní stolní kalendář. Posed-
mé můžete být jeho spoluautory. 
Pokračujeme v sérii „Tosáci sobě 
aneb Svět našima očima“, kdy za-
městnanci a přátelé firmy přispívají 
svými fotografiemi. 

Fotky pošlete na e-mailovou 
adresu Horizontu nebo je osobně 
přineste Ing. Ladislavu Plaňanské-
mu, oskenujeme je. Stále platí stej-
ná pravidla: chcete-li fotografii (i 
více fotografií) umístit k nějakému 
konkrétnímu datu, platí heslo „Kdo 
dřív přijde, ten to tam bude mít.“ A 
chcete-li u fotografie mít nějaký 
text, napište ho a přiložte do mailu 
nebo k fotografii. Fotografie po-
sílejte do 19. října 2018.

LP 2018
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