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Příprava na EMO 2019 pokračuje

Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2019
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Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2019

Červnové setkání vedení spo-
lečnosti se zaměstnanci proběhlo 
ve spojených místnostech Školicí-
ho střediska ve středu 26. června. 
Hlavním programem tohoto setká-
ní byly jako obvykle informace o 
aktuálním vývoji ve firmě, a to pře-
devším ekonomické. V průběhu 
setkání proběhlo vyhodnocení os-
mi nejlepších pracovníků jednotli-
vých úseků za aktuální pololetí. 
Generální ředitel se protentokrát 
zřekl svého práva jmenovat za svůj 
úsek, mohlo být tedy oceněno více 
nejlepších pracovníků výrobního 
úseku. Zde jsou krátké medailón-
ky oceněných pracovníků, jak je 
připravili jednotliví odborní ředite-
lé.

Za úsek obchodního ředitele 
byl oceněn pan Martin Zabel, 
technolog nabídek. Je spolehlivý
a dosahuje kvalitní úrovně při plně-
ní zadaných úkolů, především se 
angažuje při řešení složitých tech-
nologických úkolů. Je ochotný 
spolupracovat při řešení úkolů, 
zejména při předávání technologií
u zákazníka. Velkou zásluhu měl na 
úspěšném dořešení obchodního 
případu v Německu (firma Putsch). 
Srbský zákazník velmi kladně oce-

nil jeho práci při předání techno-
logie (firma BSS – Velika Planá).

Za úsek technického ředitele 
byl oceněn pan Miroslav Ra-
meš, konstruktér elektrotechnik. 
K práci přistupuje zodpovědně
a úkoly řeší s maximální pečlivostí. 
Flexibilně reaguje na aktuální 
situaci a je ochoten pracovat i mimo 
svou pracovní dobu. Jeho znalosti 
automatizace jsou na takové úrov-
ni, že se během jednoho roku 
dokázal adaptovat na výrobní 
program TOS VARNSDORF. Velmi 
rychle dokázal přejít od aplikace 
stávajících programů k tvorbě 
nových, a tím útvaru elektrokon-
strukce pomáhá udržovat tempo
s rychle se vyvíjející průmyslovou 
automatizací a řídicími systémy.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Jiří Honke, kooperá-
tor. Jeho hlavním úkolem v letoš-
ním prvním pololetí bylo z důvodu 
poklesu vlastních zakázek naplnit 
volnou kapacitu stěžejních strojů
v těžké mechanice. I díky jeho 
přičinění se podařilo navázat úzkou 
spolupráci s firmou Bombardier 
Česká Lípa, která se pro nás stala 
významným kooperačním zákazní-

kem. Pro tohoto zákazníka jsme
v těžké mechanice za první pololetí 
roku 2019 zrealizovali zakázky 
přesahující hodnotu 10 mil Kč. 
Podařilo se tak zajistit vytížení 
nenaplněných kapacit těžké me-
chaniky, ale také dosáhnout vyso-
kého zisku zrealizovaných zakázek.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Václav Chaloupec-
ký, nástrojař. Patří mezi nejzkuše-
nější montážní pracovníky na 

montáži frézovacích hlav. V posled-
ním půlroce se podílel na stavbě 
prototypových hlav typu HUFT 50 
a HUIL 50. Díky jeho zkušenostem, 
vstřícnosti a ochotě udělat něco 
navíc byla hlava HUFT 50 včas při-
pravena k testování. Druhá hlava je 
ve finální fázi montáže a její do-
končení bylo naplánováno do kon-
ce června.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Pavel Bureš, montér
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Setkání vedení společnosti se zaměstnanci
Nejlepší pracovníci za I. pololetí 2019 (dokončení)

mechanik. Pracuje ve firmě od roku 
2001 s přestávkou v letech 2002 až 
2006. Jeho začátky byly na stře-
disku montáže vřeteníků, tehdy 
ještě W 100 A, poté WHN 110/130. 
V roce 2010 nastoupil do střediska 
servisu, kde působí dodnes. Na 
středisku patří mezi nejlepší za-
městnance. Důvodem je široká 
znalost portfolia strojů, flexibilita a 
ochota při řešení servisních záleži-
tostí. Servis většinou dokončí ještě 
před očekávaným termínem a co je 
důležité – bez následných rekla-
mací.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Jan Křivohlavý, 
dispečer montáží. Tento oceněný 
pracovník dlouhodobě odvádí 
bezchybnou a obětavou práci 
dispečera pro montážní střediska 
elektrodílna a montáž strojů WHN 
13 CNC. Velice kladně ho hod-
notíme za podporu a práci pro 
všechna montážní střediska, za-
stupování jednotlivých předáků
v době jejich nepřítomnosti a ze-
jména pro jeho příkladný přístup
k nově nastupujícím pracovníkům, 
učňům a absolventům Střední 

průmyslové školy TOS VARNS-
DORF.

Za úsek výrobního ředitele byl 
oceněn pan Karel Šnobl, montér 
mechanik. Uvedený pracovník 
dlouhodobě odvádí velice kvalitní a 
odbornou práci na středisku mon-
táž zakázkových strojů řady WRD. 
Přestože již dosáhl důchodového 
věku, stále patří k lídrům uvedené-
ho střediska a také se kontinuálně 
podílí na složitých instalacích u 
externích zákazníků. Velmi si cení-
me jeho odbornosti, solidního vy-

stupování a maximální snaze vy-
hovět potřebám společnosti  TOS 
VARNSDORF.

Za úsek finančního ředitele byl 
oceněn pan Evžen Šeps, referent 
investic (stavby). Svým aktivním 
přístupem k výkonu stavebního 
dozoru na stavbě Centrum vzdělá-
vání – Střední průmyslové školy 
TOS VARNSDORF přispívá k ply-
nulému plnění harmonogramu 
stavby a úspoře nákladů na její 
realizaci.

LP 2019

Ve dnech 8. až 12. července 
2019 proběhla v Ruském Jekatě-
rinburgu 10. Mezinárodní průmy-
slová výstava Innoprom. Jako vy-
stavující se jí účastnila naše dceřiná 
společnost AO GRS Ural, pro kte-
rou je tato výstava domácí a účastní 
se jí pravidelně. Význam této vý-
stavy pro Rusy dokládá i fakt, že 
během druhého dne navštívil vý-
stavu sám ruský prezident Vladi-
mír Putin. Bohužel díky přísným 
bezpečnostním opatřením byla po 
tento den výstava prakticky uzavře-
ná pro veřejnost a dokonce i někteří 
vystavovatelé se nedostali na vlast-
ní stránky. Řada jednání tak pro-
bíhala mimo samotný areál výstavy 
nebo musela být přeložena na jiné 
termíny.

Výstavu jsem krátce navštívil 
za doprovodu finančního ředitele 
Ing. Radka Rozsypala a využili jsme 
ji především k jednání s generálním 
ředitelem GRS Ural, panem Kar-
lem Andokem, a naším ruským 
partnerem, společností KR Prom 
reprezentovanou panem Dmitri-
jem Ruděnkem. Předmětem jedná-
ní bylo hospodaření GRS Ural, 
výhled zakázkové náplně, průběh 
procesu lokalizace výroby a další 
témata související s chodem naší 
dceřiné společnosti. Během výsta-
vy jsme kromě několika obchod-
ních jednání byli pozváni na set-
kání s představiteli Sverdlovské 
oblasti. Bylo velice příjemné po-
slouchat slova chvály a potěšení 
nad prací našich kolegů v GRS Ural 
z úst zástupce gubernátora Sverd-
lovské oblasti pana Orlova. Jednání 
se mimo jiných účastnila ministry-
ně investic a rozvoje Sverdlovské 
oblasti paní Viktoria Kazakova, 
která nám spolu s generálním 
ředitelem speciální ekonomické 
zóny „Titanová dolina“, představila 
tento projekt. Jedná se o vytvoře-
nou speciální průmyslovou zónu

Innoprom 2019 Jekatěrinburg
v Jekatěrinburgu, kde firmy, které 
se zde rozhodnou vybudovat své 
sídlo, získávají specifické ekono-
mické pobídky pro své fungování. 
Se zájmem jsme si vyslechli všech-
ny podmínky fungování Titanové 
doliny a výsledkem je úkol pro GŘ 
pana Andoka, aby připravil možné 
scénáře strategického rozvoje GRS 
Ural a zahrnul do nich i možnost 
přestěhování sídla firmy do Titano-
vé doliny. V případě, že se pro 
stěhování rozhodneme, určitě Vás 
budeme o všem podrobně infor-
movat.

JR ml.

Jekatěrinburg
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V minulém čísle jsme nakoukli 
do procesu nákupu energií. Nyní se 
seznámíme, jak s nakoupenými 
energiemi dále středisko energeti-
ky pracuje.

Začněme, tedy jako minule,
a to pitnou vodou. Doby, kdy firma 
vlastnila v Dolním Podluží vodárnu 
pro získání užitkové vody, jsou 
pryč. Taktéž pokusy s odběrem 
vody z vlastního vrtu ztroskotaly
na vysokém obsahu železa a velké 
tvrdosti vody. Takže firma je v sou-
časné době zásobena vodou pouze
z veřejného vodovodu. Jistě si kaž-
dý při příchodu k firmě všimne 
vysoko umístěné koule – hydroglo-
busu, což není nic jiného, nežli vě-
žový vodojem. Výstavba stávajícího 
strojírenského provozu se datuje 
od roku 1960 (tedy s „novodobým 
provozem“ jsem prakticky stejně 
„mladý“). V roce 1968 došlo k roz-
šíření výrobních ploch výstavbou 
výrobní haly pro mechanické dílny, 
známější pod názvem „Maďarská 
hala“. Tento název se vžil proto, že 
halu stavěla maďarská firma Kom-
plex. V té době se do nového provo-
zu centralizovala výroba a celkový 
počet zaměstnanců zde vzrostl na

Energetika v TOS VARNSDORF a.s. (2. část - voda)

1 060 pracovníků, kteří denně spo-
třebovali 150 m³ pitné vody.

Takové množství nešlo zajistit
z městské vodovodní sítě, neboť
v denních hodinách je v této oblasti 
nedostatek vody a poloha závodu je 
poměrně vysoko. Z těchto důvodů 
se v roce 1974 vybudoval vlastní vo-
dojem, který dodala taktéž maďar-
ská firma NIKEX-BUDAPEST.
S projektem se začalo v roce 1972, 
stavba se zahájila v červenci 1974
a dílo bylo předáno na konci listo-
padu 1974. Celková hodnota stavby 
byla 993 216 Kčs (korun českoslo-
venských). Což v té době předsta-
vovalo např. nákup 20 ks škodovek. 

Vodojem má minimální výšku 
hladiny 30,5 m a pojme 200 m³ 
pitné vody. Celková výška je 38 m 
(bez anténní nástavby mobilních 
operátorů). Tím je zajištěno do-
statečné množství vody pro denní 
spotřebu a zejména je zaručen 
potřebný tlak pitné vody v našem 
vodovodním řádu.

V roce 2001 došlo k významné 
opravě vnitřku vodojemu. Bylo 
provedeno vypískování celé nádr-

že, následoval několikavrstvý nátěr 
hygienicky nezávadnými barvami
a nakonec pracovníci energetiky 
vyměnili veškerá potrubí a arma-
tury. Na obrázku je vidět výsledek 
opravy (dno nádrže, které bylo 
možné vidět po 27 letech), včetně 
měřicí sondy výšky hladiny, odka-
lovacího potrubí a napouštěcího 
potrubí.

Aby se za všech povětrnostních 
podmínek udrželo v třicetimetrové 
výšce 200 tun vody, je hydroglobus 
vyvažován šesti ocelovými lany, 
která se musí pravidelně konzervo-
vat a pomocí nichž se při revizi se-

řizuje kolmost vodojemu. Za 45 let 
existence hydroglobusu v TOSu byl 
vždy největší problém s plechovým 
opláštěním, proto po loňské vichři-
ci, kdy odletělo rekordních 13 ks 
plechů, došlo v květnu k výměně 
některých shnilých latí a celkové-
mu přešroubování uvolněných 
spojů.

A jak je tedy firma zásobena 
vodou?

Z vodovodního řádu v Říční uli-
ci je voda přiváděna do čerpací sta-
nice hydroglobusu, odtud se v noč-
ních hodinách čerpá do věžového 

Stavba hydroglobu

Oprava opláštění hydroglobu

Hydroglobus - odkalování
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vodojemu. Tady má dvě možnosti 
odtoku. První je gravitační napá-
jení vodovodního řádu pitné vody
a druhá je doplňování vody do 
„požární“ nádrže, kde se pitná voda 
mění na užitkovou. Čerpací „pro-
tipožární“ stanice u nádrže záso-
buje užitkový vodovod, na který 
jsou připojeny veškeré hydranty. 
Hlavním důvodem dvojího vodo-
vodního řádu ve firmě je ten, že
v řádu pitné vody je tlak pouze cca 
350 kPa (3,5 baru), kdežto pro 
požární účely je třeba tlaku vyššího, 
cca 500 kPa. Tlak a množství užit-
kové vody zajišťují 4 čerpadla v pro-
tipožární čerpací stanici. Užitková 
voda též slouží jako chladicí voda 
pro pece v kalírně, kde se točí v uza-
vřeném okruhu. Minimálně jednou 
za dva roky je třeba nádrž užitkové 
vody vyčistit a provést cvičení ha-
varijního týmu. Pokud je třeba pro-
vést údržbu bez vypuštění nádrže, 
neziště vypomůže nadšený potápěč 
Vilém Marenec.

Přivedená pitná voda se ve 
firmě mění ve vodu splaškovou
(z WC, sprch, umyváren, kuchy-
ně,…), kterou je třeba vyčistit a vy-
pustit. Málo kdo ví, že firma vlastní 
dvojí kanalizaci. Dešťovou a splaš-

kovou. Můžeme poděkovat „před-
kům“ za jejich prozíravost. Do 
dešťové kanalizace jsou odváděny 
srážkové vody. Kdybychom neměli 
svoji dešťovou kanalizaci, zaplatili 
bychom za odvod srážkových vod 
ročně cca 2,5 mil. Kč. Taktéž tím, že 
máme svoji vlastní biologickou 
čistírnu odpadních vod, platíme za 
pitnou vodu pouze vodné. Na stoč-
ném tedy ušetříme za rok dalších 
takřka 0,5 mil Kč.

Pracovníci energetiky biolo-
gickou čističku provozují také. 
Abychom splňovali přísné limity na 
vypouštění vod do Lužničky, mu-
selo proběhnout několik význam-
ných oprav. Zejména při generální 
opravě biologického filtru si chlapci 
z energetiky mákli.

Až si tedy pustíme z kohoutku 
vodu nebo po úlevě spláchneme 
toaletu, vězme, že je za těmito sa-
mozřejmými úkony ukryto spousty 
lidské práce.

V dalším díle o Energetice ve 
firmě TOS VARNSDORF a.s. se do-
zvíme více o elektřině.

frnk 

Energetika v TOS VARNSDORF a.s. (dokončení)

Výměna přívodního vodovodu pro TOS

Oprava biologického filtru
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V minulém čísle Horizontu 
jsme přinesli první informace o pří-
pravě na účast na veletrhu EMO 
2019 v Hannoveru. Popsali jsme 
všechny exponáty, které budou 
vystaveny v Hannoveru a naznačili, 
co všechno je ještě třeba udělat, než 
bude vše definitivně připraveno.

Několikrát jsme se byli podívat, 
jak pokračují práce na exponátu 
WHT 130L. V době uzávěrky vidí-
me, že pracovníci firmy HESTEGO 
dokončují krytování, stroj byl již 
oživen a právě probíhá oživování 
robota FANUC pro automatickou 
výměnu nástrojů. To vše vidíte na 
několika fotografiích. Po dobu celo-

Příprava na EMO 2019 pokračuje
závodní dovolené se bude na stroji 
dále pracovat. Po dovolené bude 
stroj polepen logy a nápisy, aby na 
veletrhu ještě více zářil. A podívá-
me se na dotáčky videoklipu strojů 
WHT 110 / 130, které budou probí-
hat právě na tomto exponátu.

Máme již k dispozici návrh 
expozice, ten bude nyní dolaďován. 
Na obrázcích vidíte, jak by naše 
expozice měla vypadat, v říjnovém 
číslu to porovnáme se skutečností. 
Následující číslo Horizontu vyjde 
na začátku září, to již snad ukážeme 
první snímky z montáže stroje 
přímo na výstavišti.

LP 2019

Stolní kalendář 2020
Rok 2020 je zdánlivě ještě da-

leko, ale už teď bychom vás chtěli 
vyzvat, abyste začali promýšlet, 
jaké fotografie pošlete pro tosácký 
stolní kalendář 2020. Zaměstnanci 
společnosti TOS VARNSDORF 
současní i bývalí si za mnoho po-
sledních let zvykli na to, že je celým 
rokem provází firemní stolní kalen-
dář. Poosmé budete mít možnost 
stát se spoluautory série „Tosáci so-
bě aneb Svět našima očima“, kdy 
zaměstnanci a přátelé firmy přispí-

vají svými fotografiemi. Jistě – a to 
nejen o dovolené – zaznamenáváte 
zajímavé momentky, o které byste 
se možná chtěli podělit s ostatními.

Vyzýváme vás, abyste poslali 
své fotografie elektronicky na adre-
su horizont@tosvarnsdorf.cz nebo 
je přineste osobně Ing. Ladislavu 
Plaňanskému, oskenujeme je. Stále 
platí stejná pravidla. Fotografie po-
sílejte do 4. října 2019.

LP 2019

1. 7. 2019

22. 7. 2019

23. 7. 2019

24. 7. 2019
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Fotokronika - SPŠ TOS VARNSDORF

Práce na nové budově Střední průmyslové školy TOS VARNSDORF významně pokročily, uvnitř už probíhají začisťovací a instalační práce. Na dvou 
fotografiích interiéru z 1. července jsme viděli vstupní halu těsně před položením finální vrstvy podlahy a galerii již opatřenou zábradlím, na fotografiích
z 24. července vidíte fasádu budovy, na níž zbývají už jen dokončovací práce, současně začíná postupně nabývat finální podobu i bezprostřední okolí 
budovy. Připomínáme, že v srpnu proběhne kolaudace a budova bude slavnostně otevřena 2. září.

Minulé číslo Horizontu přine-
slo úvodní informaci o portálovém 
stolovém troji WVM 2600 T. Dnes 
se podíváme na detailnější popis 
konstrukčního řešení stroje. Nyní 
stroj nabízíme nejen s parametrem 
2 600 mm (rozestup mezi stojany), 
ale i s parametrem 3 600 mm. Upo-
zornění pro slabší povahy: následu-
jící text je velmi technický.

Rám stroje se skládá z podélné-
ho lože s pojízdným stolem, nad 
kterým je umístěn příčně vedený 
vřeteník pohybující se po příčníku, 
jenž je upevněn na dvou svislých 
stojanech. Všechny díly rámu jsou 
navrženy a vyrobeny jako tuhé, op-
timálně dimenzované a žebrované 
odlitky z ocelolitiny, ze šedé nebo 
tvárné litiny. Podélné lože je možné 
poskládat ze dvou a více částí (z mo-
dulů 3500, 4000 a 5500 mm) podle 
délky pojezdu X. Lože je provedeno 
jako odlitek ze šedé litiny. Nese dvě 
dráhy lineárního valivého vedení X 

Portálový stolový stroj WVM 2600 T (část 2)

a ozubený hřeben pro pojezd stolu.

Příčník je odlitek ze šedé litiny. 
Vodorovně v souřadnici Y se po 
něm pohybuje přestavitelný vřete-
ník, který nesou tři dráhy lineární-
ho valivého vedení Y a náhon osy Y, 
v těle vřeteníku je svislé vedení pro 
výsuv smykadla v ose Z. Dále je zde 
pravítko odměřování, spínače kon-
cového vypínání a pevné dorazy. Na 
čelech jsou uchyceny konzoly pro 
návazné vedení skládacích látko-
vých měchů.

Základním tělesem vřeteníku 
je tuhý odlitek z tvárné litiny, který 
vytváří vedení pro svisle přestavi-
telné smykadlo vyrobené z oceloli-
tiny.  Náhon otáček náhonové hří-
dele ve smykadlu je odvozen od 
výkonného elektrického regulační-
ho pohonu přes robustní převodo-
vou skříň. Dva mechanické stupně 
převodovky jsou řazeny automatic-
ky - elektricky ovládaným přesou-

vačem. Náhon z převodovky na 
náhonový hřídel je proveden přes 
torzně tuhou spojku.

Na vřeteníku je dále umístěn 
motor včetně řemenového převodu 
a kuličkového šroubu pro výsuv 
smykadla, koncové vypínání a od-
měřování smykadla, včetně bez-
pečnostní brzdy výsuvu svisle pře-
stavitelného smykadla. Smykadlo 
je vedeno čtyřmi dráhami lineární-
ho vedení. Hmotnost smykadla je 
symetricky po stranách vyvažo-
vána hydraulickými válci. Zařízení 
pro vyvažování sestává z hydrau-
lického akumulátoru se dvěma 
tlakovými nádobami, je umístěné 
na boku pravého stojanu.

Vedení všech lineárních pře-
stavitelných skupin stroje jsou  pro-
vedena jako valivá s předpětím (ve-
dení smykadla, vedení vřeteníku
a vedení stolu) na bázi kompakt-
ních lineárních valivých vedení.  

Vedení loží je zakrytováno ocelový-
mi teleskopickými kryty.  Vedení na 
příčníku je chráněno skládanými 
látkovými měchy v celém prostoru 
pohybu vřeteníku ve vodorovném 
směru. Na bocích příčníku je chrá-
něno ocelovými pevnými kryty.

Plošina pro obsluhu nese ovlá-
dací panel řídicího systému a je 
pevně uchycena k pravému stojanu 
stroje. Plošina je krytovaná tak, aby 
chránila obsluhu před rozletem 
třísek. Směrem k obrobku je opa-
třena otevíratelnými dvířky s funk-
cí blokování.

Tolik první část technického 
popisu stroje, v některém z příštích 
čísel budeme v popisu pokračovat. 
Na obrázcích na straně 8 vidíte mi-
mo jiné portálový stroj s krytová-
ním pracovního prostoru.

LP 2019
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Čas od času dostaneme na 
adresu Horizontu dopis od někte-
rého z pravidelných čtenářů našich 
novin. Pan Jaromír Blaschke, bý-
valý dlouholetý pracovník obchod-
ního úseku firmy, je jedním z těchto 
čtenářů. Po přečtení minulého čísla 
nám opět napsal. Dopis přinášíme 
v nezkráceném znění.

Vážení,
svoje pozdravy spojuji s podě-

kováním za HORIZONT č. 2/2019, 
který jsem v pořádku obdržel. Už 
jsem si myslel, že jste na mě zapo-
mněli, neboť poslední číslo, které 
mám, je 7/2018. Nyní mám však 
opět bohatě zpráv o činnosti firmy. 
Využívám této příležitosti, abych 
se skromně vyjádřil k těm událo-

Napsali jste nám

Jménem vedení společnosti vám přejeme příjemné prožití dovolené.

stem, které zvlášť upoutaly moji 
pozornost.

Smutnou zprávou je odchod 
zahraničního montéra a technika 
Michala Boháče. Dozvídám se
o tom až nyní z HORIZONTu. 
Žijeme s manželkou v pečovatelá-
ku, už poněkud odděleně od běž-
ného života let předcházejících. 
Osobně jsem Michala nepoznal, 
neboť v době, kdy jeho tatínek 
Václav pracoval v TOSu jako vý-
borný zahraniční montér a technik 
v našich OTS, byl ještě malý chla-
pec. My jsme tehdy byli s manžel-
kou také dlouhodobě v zahraničí. 
Když vzpomenu osobních a odbor-
ných vlastností pana otce Václava, 
živě a pravdivě si mohu dedukovat 

charakter a pracovitost syna Mi-
chala. Škoda tak brzkého odchodu 
dobrého člověka.

Pokud bych se ještě rád zmínil 
o další, i pro mě senzační zprávě,
je představení nového stroje
WVM 2600 T. Mohu-li, blahopřeji 
dodatečně tvůrcům tak krásného a 
jistě užitečného stroje. Vzpomínám 
si přitom na starou, svého času 
portálovou frézku z Kuřimi, která 
dominovala v těžké mechanice.

Ta dnešní je super moderní 
WVM 2600 T, numerická s auto-
matickou výměnou nástrojů i pří-
slušenství. Klobouk dolů, mám 
radost, že se v dnešní firmě TOS 
tvoří tak účelné a výkonné stroje. 

Nepochybuji, že bude, i když zatím 
videoklipem a modelem, úspěšně 
představen i na EMO 2019 v Han-
noveru. Ještě jednou, blahopřeji.
V závěru prosím přijměte ještě 
jednou poděkování za zasílání 
HORIZONTU. S přáním pěkné
a zasloužené dovolené a dalších 
úspěchů vám, redakčnímu kolekti-
vu i spolupracovníkům, zůstávám
v úctě

Jaromír Blaschke 95

K tomuto dopisu není třeba nic 
dodávat, snad jen poděkování věr-
nému čtenáři za přízeň, kterou 
věnuje nejen HORIZONTu, ale 
také celé naší firmě.

LP 2019
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