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Nový laser FIBER 6kW

Úvodní slovo

+ související stavební investice

Vážení spolupracovníci,

na. Od té doby probíhalo zaškolování obsluh a odstraňování průběžně
vznikajících závad a provozních problémů, ke kterým s rozjezdem každé
zcela nové technologie přirozeně
dochází.

v čísle 23 našeho Journalu se dočtete o řadě zajímavých událostí
ze života našich firem. Jsem moc rád, že můžeme být společně
u vzniku krásných a oceněných dřevostaveb, dělá nám radost
spolupracovat s umělci při realizaci významných soch. To jsou aktivity, které nás naplňují a zároveň odlišují od většiny konkurence.
Letošní rok hodnotím jako úspěšný, přestože KASPER KOVO se
potýká se změněnými podmínkami ve strojírenství, které jsou spojeny s velkým propadem objednávek od našich významných zákazníků. Na místě je ale optimismus – pracujeme na řadě nových
a zajímavých projektů, o některých se můžete dočíst již v tomto
čísle.

Po zaškolení a ověření funkčnosti
nových strojů a skladového systému
proběhne demontáž vyřazovaných
laserů a bude tím uvolněna celá hala
stávajícího pracoviště laserů, které
bude možno využít pro jiné účely.

Děkuji vám všem za skvělou spolupráci v roce 2019 a přeji všem
dobrý závěr roku a klidné Vánoce!

Cílově bude KASPER KOVO využívat tři lasery FIBER 6kW pro řezání
celého sortimentu výroby a všechny stávající stroje budou vyřazeny
z provozu.

S úctou

Od konce srpna probíhala instalace
nové technologie řezání plechů –
automatizovaný skladovací systém
napojený na 2 vláknové lasery

Ing. Rudolf Kasper

TRUMPF s technologií pro automatický výběr vypálených dílů ze strojů. Dokončení instalace a spuštění
technologie proběhlo začátkem říj-

Nové stroje přinesou zhruba 50%
navýšení výrobní kapacity v oblasti
laserového řezání oproti současnému stavu.
Ing. Jakub Kasper

KASPER KOVO vstupuje do roku 2020
s novými výrobními programy
Připravované výrobní programy pro
rok 2020 jsou velmi důležité pro
optimalizaci zákaznického portfolia.
Cílem je získat nové zákazníky z nových perspektivních oborů. V přípravě je celá řada projektů, s nimiž jsou
spojeny zcela nové nároky a problémy, které je nutné průběžně řešit.
V tomto směru je stěžejní zapojení
všech úseků, kterých se tyto projekty budou týkat.

KASPER KOVO
3. čtvrtletí 2019
plán
Tržby
Provozní zisk
Počet zaměstnanců

3. čtvrtletí 2019
skutečnost

501 699

450 257

47 600

36 335

374

366

3. čtvrtletí 2019
plán

Provozní zisk
Počet zaměstnanců

2

(údaje v tis. Kč)

Dále jsou před startem nové
projekty v sortimentu kolejových
vozidel nebo ve zcela novém segmentu recyklace a třídění odpadu,
o kterých budu informovat v příštích
číslech Journalu.
Ing. Jakub Kasper

zdroj: www.nordex-online.com

„Velké díky, Jardo!“

KASPER CZ

Tržby

Zcela novým zákazníkem je celosvětová jednička ve výrobě obráběcích
strojů DMG MORI Německo, pro
které je v přípravě poměrně velký
sortiment kabin strojů. Absolutní novinkou je poté projekt pro německý
koncern NORDEX. Jedná se o výrobce větrných elektráren a celosvětovou čtyřku na trhu.

3. čtvrtletí 2019
skutečnost

106 629

108 253

6 597

11 893

49

48

S koncem roku 2019 předává pozici obchodního manažera v KASPER
CZ Ing. Jaroslav Šlapka. Na jeho
místo jsme vybrali a letos připravovali Ing. Lenku Míkovou, které přeji
mnoho úspěchů. Má na co navazovat – s Jaroslavem Šlapkou spolupracuji 22 let, celou tuto dobu strávil
na významných pozicích – výkonný
ředitel a prokurista firmy, dlouhá
léta byl mým společníkem s podílem
ve firmě. Bez nadsázky se významně
podepsal na celé historii společnosti
KASPER CZ, kterou se mnou a poz-

ději se synem Davidem budoval.
Za celých 22 let jsme spolu neměli
žádný konflikt, nesmírně si cením
Jardových odborných znalostí, přehledu a poctivosti. Jak jsme si spolu
řekli nedávno – nemuseli jsme si nic
ani psát, co jsme spolu ujednali, vždy
bez výjimky platilo.
Milý Jardo, moc Ti za ta léta děkuji,
přeji Ti ještě dlouhý a aktivní život
a věřím, že budeme spolupracovat
i v dalších letech.
S úctou

Ing. Rudolf Kasper
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Chceme v mladých
probouzet zájem
o technické obory

PROSINEC 2019

Naší úlohou na Prezentaci středních škol
a zaměstnavatelů je pozitivně ovlivnit rozhodování
žáků 9. tříd, aby přemýšleli o technickém oboru.

Tradiční akce probíhala 11. -12. října 2019 a od páteční 9:00 hodiny
až do sobotní 12:00 bylo UFFO plné
k prasknutí.
Právě v 9. třídě se často rozhoduje
o tom, jakým směrem se bude ubírat
dlouhodobá profesní dráha těchto
mladých lidí, proto je důležité, aby
naše společnost měla možnost žáky
v tomto ohledu pozitivně ovlivnit.
Zájem o technické obory je totiž stále nízký, i když se o této problematice
dlouhodobě mluví ve všech médiích.
Náš stánek byl opět i díky fotokoutku velmi oblíbený a dal našim
kolegům - personální manažerce

Dagmar Papíkové a mistrům panu
Martinu Čížkovi a paní Petře Tomanové dostatečný časový prostor věnovat se zodpovídání dotazů a prezentaci našich společností. Tímto
patří kolegům velké poděkování.
Před UFFO byl na stráži náš nerezový lev, který se stal opět velkou
atrakcí pro všechny kolemjdoucí.
Pátek byl na akci okořeněn cvičným
požárním poplachem a evakuací
všech přítomných.
Prezentace škol a zaměstnavatelů se zúčastnila také SPŠ Trutnov,
která měla stánek naproti nám. Jak
jistě víte, s touto školou udržujeme

nadstandardní vztahy a v tuto chvíli je na praxích v KASPER KOVO 8
studentů 3. ročníku oboru Nástrojař, od února očekáváme na praxi
žáky 2. ročníku tohoto oboru a také
oboru Elektrikář. V dubnu a květnu
2020 nastoupí na 14denní souvislé praxe studenti další – tentokrát
studenti maturitních oborů, zejména oboru Strojírenství, Počítačová
grafika. Počet studentů, kteří u nás
projdou praxemi, bývá různý, v loňském roce se počet zastavil na čísle
60. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří se v době praxí podílejí
na jejich vedení.
Redakce

Trutnov na podzim
patří kultuře
Společnosti skupiny KASPER jsou na Trutnovsku významným podporovatelem kultury
a nebude tomu jinak ani v následujících letech. Na konci září letošního roku podepsali
ředitel společenského centra Uffo MgA. Libor
Kasík a Ing. Rudolf Kasper smlouvu o spolupráci na následující tři roky.
„Ptáte se proč takový závazek? Má to dva
důvody – uvědomuji si, jak je pro obě strany
důležité vědět, že spolupráce je dlouhodobější

a že se na ni mohou spolehnout. Rok je v kultuře a jejím plánování velmi krátké období,
s podobným přístupem řešíme i naši spolupráci se sportovními oddíly. Druhý důvod je
prostý – nemohu říct, že bych si užíval účast
na různých oficialitách, takto stačí smlouvu
podepsat jednou za tři roky místo každoročně,“ vysvětlil v rozhovoru pro Trutnovinky pan
Kasper.
Redakce
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Ohlédnutí
za KASPER DAY

Kasper - Swix Team hostil
mladé norské lyžaře
Vrcholem jejich programu byl závod
na kolečkových lyžích / bruslích
Supersprint show v našem areálu
v Poříčí, který organizačně zaštítil
trenér Jakub Opočenský. Zde mohli mladí Norové spolu s dalšími cca
50 dětmi z Trutnova a okolí změřit
své síly na 100 m dlouhé trati. Podmínky pro takový závod byly u nás
ideální zejména díky novému asfaltu
a možnosti zajistit nulový provoz. Zaručovaly tak maximální bezpečnost
všech zúčastněných.

První víkend v září jsme opět otevřeli dveře všem našim kolegům
a jejich rodinám. Všem děkujeme za účast, dětem za perfektní
výkony na sportovních i nesportovních atrakcích a Krakonošovi
za již tradiční příděl dešťových srážek.
V rámci dne otevřených dveří proběhly řízené prohlídky výroby
s ukázkou referenčních výrobků, které KASPER KOVO vyrábí.
Jako překvapení bylo připraveno jedno z uměleckých děl – nerezový lev vyrobený pro p. Gabriela. Pro všechny zúčastněné byl
připravený bohatý program včetně divadla pro děti.
Velké díky patří všem organizátorům a průvodcům v provozu, bez
jejichž obětavé pomoci bychom celou akci nezvládli. Těšíme se
na příští ročník v některém z provozů KASPER!
Ing. Jakub Kasper

Oddíl mladých lyžařů z Norska
zavítal začátkem října na týdenní
soustředění do Trutnova. Měli zde
připravený pestrý program: trénink
v mladobuckých Sejfech s oddílem
orientačního běhu Loko Trutnov,
lezení na umělé stěně ve Středisku
volného času na Nivách, běžecký
trénink v Adršpašsko-teplických

skalách, trénink s žákovskou skupinou lyžařů a s pizzou na závěr
na trutnovské Paradráze a nemohl
chybět ani výšlap na Sněžku. Ten
si děti užily i přes ne zcela příznivé
počasí, spojily jej navíc s návštěvou
lanového parku Monkey park v Peci
pod Sněžkou a jízdou na tamní bobové dráze.

Po této události si norští závodníci
užili ještě přespolní běh – Memoriál
Květy Lelkové na Paradráze. Na závěr je čekaly už jen oddychové aktivity – prohlídka ZOO ve Dvoře Králové a krátká procházka po Praze,
kterými svou návštěvu v Čechách
zakončili. Věříme, že zde získanou
formu co nejlépe zúročí a že budou
i další plánované společné aktivity
Kasper - Swix Teamu a norských
sportovců podobně vydařené.
Redakce

Kopeme za jeden tým –
v práci i na hřišti

Na přelomu října a listopadu se
uskutečnil první ročník fotbalového
turnaje firem Trutnov Plant’s Cup
2019, kterého se zúčastnil náš
mezinárodní tým, ve kterém byly
zastoupeny profese téměř napříč
celým spektrem KASPER KOVO –
například montážník, svářeč, pracovník technické kontroly, mistr,
přípravář výroby, vedoucí expedice,
technolog, konstruktér, dělník povrchových úprav a další.
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Ve čtvrtek 22. 10. jsme tedy poprvé a s velkým očekáváním nastoupili
na trávník fotbalového hřiště v Bohuslavicích. Ačkoli jsme si z prvního zápasu s týmem pořadatele
VITESCO / Continental odnesli krutou porážku 1:10, nenechali jsme
se odradit, naopak – namotivováni
prvotním nezdarem jsme stihli zor-

ganizovat trénink a právě sehrání se
jistě přispělo tomu, že druhý zápas
s TE, ačkoli pro nás opět neskončil
výhrou, byl mnohem vyrovnanější,
s výsledkem 2:5. Poslední zápas letošního ročníku byl odvolán, neboť
soupeř ABB nedokázal sestavit kádr.
Jaká škoda, když měly naše výsledky vzestupné tendence!
Autorem všech tří gólů v barvách
KASPER byl svářeč z nerezu Michal
Bunta, děkujeme! Velké poděkování
patří také mistrovi nerezové montáže a členovi Rady zaměstnanců
Tomášovi Huňatovi, kterému se podařilo zorganizovat tým pro turnaj
v rekordním čase během jednoho
týdne před prvním zápasem, kdy
jsme nabídku účastnit se dostali.
Další výzvou, které musel čelit, byl
zraněný brankář v prvním zápase,

za kterého se mu podařilo sehnat
během pár dnů náhradu. Na hřiště
by se náš tým nemohl postavit ani
bez pomoci Jaroslava Talába, který
se také zapojil do organizace a proaktivně zajistil dresy ve firemní barvě.
Letošní pilotní ročník turnaje
nadchl nejen kolegy, kteří se účastnili aktivně, přilákal i zájemce z řad
diváků. Náš tým je otevřený novým
zájemcům i z ostatních firem skupiny KASPER a pokud se turnaj
bude opakovat, určitě se chystá
účastnit. S několika tréninky pro sehrání a povzbuzení fyzické kondice
před turnajem, pro které v letošním
roce nebyl prostor, má v plánu mířit
na lepší výsledky.
Redakce

Dvě želízka v ohni
V posledních letech máme štěstí
na opravdu zajímavé stavby. V roce
2018 jsme dodávali nosné dřevěné konstrukce pavilonu Ayurvédské
medicíny v Resortu Svatá Kateřina,
který vznikl podle návrhu architekta Jakuba Tejkla, a v letošním
roce novou klubovnu trutnovských
lyžařů na Paradráze. Obě stavby

přitahují pozornost laické i odborné
veřejnosti a k naší radosti začínají získávat různá ocenění. Pavilon
Ayurvédské medicíny získal v listopadu významný titul Stavba roku.
Klubovnu zase časopis Forbes
zařadil do žebříčku Nejzajímavější nové stavby Česka. To jen potvrzuje naše přesvědčení, že přihlásit

obě stavby do soutěže Dřevěná
stavba roku bylo dobré rozhodnutí. Získat toto ocenění je odbornou
veřejností vnímáno jako prestižní záležitost. Vyhlášení proběhne v dubnu
2020. Držme si palce!
Ing. David Kasper
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ŽIVOTNÍ JUBILEA
V září až v listopadu 2019 oslavili své životní jubileum následující
kolegové:
50 let – Radek Kalkus – strojní zámečník – svářeč
55 let – Dušan Krabáč – operátor výroby
65 let – Oldřich Šikola – obsluha pily
Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví.

ODCHODY DO DŮCHODU
V posledních 3 měsících odešli do důchodu:
Martin Cerman – obráběč (invalidní důchod)
Vasyl Kukla – obráběč (starobní důchod)
Jaromír Sedláček – obsluha vrtaček (starobní důchod)
Vedení společnosti děkuje bývalým kolegům za odpracované
roky pro společnost a v důchodu přeje vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví.

NAROZENÍ DĚTÍ
V srpnu až v říjnu 2019 byly rodiny kolegů posíleny o tyto nové
přírůstky:
KASPER KOVO
zdroj: Investor stavby – Šém, a.s.

Ellena Térová a Pavel Tér, nar. 19. 8. 2019
(otec: Mgr. Pavel Tér – referent prodeje zahraničí)
Thea Jirásková, nar. 7. 9. 2019
(otec: Lukáš Jirásek – pracovník technické kontroly)
Evelína Pöllnerová, nar. 7.10. 2019
(otec: Ondřej Pöllner - strojní zámečník – svářeč)
KASPER CZ
Vojtěch Vaculka, nar. 19. 8. 2019
(otec: Ing. Ondřej Vaculka – samostatný projektant – statik)
Gratulujeme a přejeme v životě vše nejlepší!

VZPOMÍNKA

zdroj: Investor stavby – Šém, a.s.

V srpnu 2019 nás ve věku 71 let navždy opustil náš dlouholetý kolega pan
Vladimír Řezníček, který obětavě pracoval dlouhé roky v KASPER CZ na
pozici dělníka dřevovýroby a též pracoval
ve společnosti KASPER KOVO na pozici manipulanta – expedienta, a to až
do věku 68 let.
Vzpomínáme, nezapomeneme.
Čest jeho památce
Vedení společnosti

Od října 2019 převzal řízení
technických a výrobních úseků
Ing. Michal Hubálek, Ph.D.
S cílem posílení manažerského týmu KASPER KOVO byl
do pozice výrobně technického ředitele jmenován Ing. Michal
Hubálek, Ph.D., který od Jakuba Kaspera převzal veškeré kompetence a zodpovědnost za výrobní úsek a konstrukci.
Tyto kroky navazují na omezení rozsahu řízení Rudolfa Kaspera
a jejich převod na Jakuba.
Stěžejními úkoly Ing. Hubálka pro nejbližší období je plné zavedení nového plánovacího systému nad informačním systémem K2
a výrazné zvýšení výkonu obou provozoven.
V realizaci těchto kroků mu přejeme mnoho úspěchů!
Vedení společnosti
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3 realizace
kasper design
Cubex Centrum Praha

Použity byly standardní květináče Diamond z kolekce Novague
a béžové kónické květináče. Cubex Centrum Praha získalo za své
konferenční a výstavní prostory ocenění Winner Best New Venue
– 9th Global Eventex Award.
Osázení: Matouš Hydroponie

Mechanica, Praha

Na zastřešení autobusového
terminálu se přijela podívat
exkurze z ČVUT
Před prvním sněhem se nám podařilo dokončit montáž na autobusovém terminálu v Jaroměři. Na realizaci návrhu Ateliéru Tsunami jsme
se podíleli konstrukcí z lepeného lamelového dřeva, která slouží jako zastřešení plochy nástupiště. Na ostrý
provoz nového uzlu veřejné dopravy
si obyvatelé ještě počkají, stavba
jako celek bude ve finální podobě
v první polovině následujícího roku.
Naše práce zaujala i vysokoškolské
studenty – exkurze 30 posluchačů
Fakulty stavební ČVUT v Praze pod
vedením doc. Ing. Žďáry se za námi
vydala v pátek 8. 11. Studenti nejprve na cestě z Prahy navštívili
stavbu terminálu v Jaroměři, kde
je prováděl Martin Kasper. Následně navštívili náš výrobní závod, kde
je provedli opět Martin Kasper
a Tomáš Urbanec. Na cestě zpět se
ještě zastavili na stavbě Penny Marketu v Jilemnici, kde probíhala montáž vazníků.
Jak vyzdvihl doc. Ing. Žďára, studenti nejvíce oceňovali možnost seznámit se s kompletním procesem „obchod – projekce – výroba – dodávka“
v praxi. V budoucnu bychom na spolupráci s FS ČVUT rádi navázali.
Ing. David Kasper

Sídlo společnosti Johnson & Johnson v prostorách business centra Mechanica zdobí naše květináče vyráběné na míru. Zakázka
obsahovala 360 lakovaných květináčů různých velikostí.

CNC Hundegger čeká začátkem
roku stěhování

Osázení: Matouš Hydroponie

RAWBANK, KONGO

Více než rok putovala zásilka 50 nerezových květináčů k našemu
zákazníkovi bance Rawbank v Demokratické republice Kongo.
Zaměstnanci banky a zákazníci při jejich focení rádi zapózovali. :-)
Ing. Radka Kasperová

V areálu KASPER CZ už stojí nová
hala pro CNC opracování masivního dřeva. Převzetí stavby proběhlo
na konci listopadu, nyní probíhají
přípravy na stěhování. Nejnáročnější
část, přesun dřevoobráběcího stroje
Hundegger K2i, proběhne začátkem

nového roku. Výrobu bychom podle
plánu měli zahájit v únoru. Hala přinese výrazné zlepšení pracovních
podmínek například díky dopravníku na odpad pod CNC centrem,
mostovému jeřábu po celé délce
haly, sálavým topným panelům

umístěným pod stropem, kvalitnímu
LED osvětlení, administrativnímu zázemí i sociálnímu zařízení. Opět posune na novou úroveň i naše výrobní
možnosti.
Ing. David Kasper

Redakční rada: předseda — Ing. Rudolf Kasper, členové — Helena Kadaníková, Ing. Jakub Kasper, Ing. David Kasper, Vladimír Řezníček, David Suchánek.
Foto: Vladimír Řezníček, Miloš Šálek, Ing. Lucie Medová, Michael Mráz, David Háva, Petr Štěpán, David Suchánek, Ing. Lenka Míková,
Filip Šlapal, zdroj: Investor stavby – Šém, a.s., zdroj: www.nordex-online.com
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Dejte lajk našim stránkám, ať máte vždy ty nejčerstvější informace.
@KASPERCZ @KasperKovoSro @tskasper
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