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Prestižní časopis Forbes dal prostor
rodinné firmě KASPER GROUP

úvodník
Vážení spolupracovníci,
jsem rád, že vás mohu všechny pozdravit po prázdninách
a dovolených. Ve všech našich firmách není v letních měsících ani jediný rok klid a stejně tomu bylo i letos. Máme
na několik měsíců plné knihy objednávek.

Připravujeme nový web
Společnost KASPER KOVO spustí v říjnu letošního roku
zbrusu nové webové stránky: KASPERKOVO.CZ. Našim
společným cílem je optimalizace celého webu, a to i pro
mobilní zařízení, která jsou návštěvníky webu stále častěji
užívaná. Mimo to bude rozšířena řada funkcí.
Posílená bude zejména celková grafická stránka webu
s důrazem na aktivní zapojení do kulturního dění v regionu
a na spolupráci s uznávanými sochaři i architekty na tvorbě
významných uměleckých děl.

Naše kapacity se budou potýkat s plněním termínů
a požadavků zákazníků. Prioritou pro nás je stabilizovat
a motivovat vás, zapojit do týmové spolupráce všechny
spolupracovníky. Nastartovali jsme rovněž další náborovou kampaň, abychom doplnili a navýšili naše kapacity.
Soustředíme se na nábor absolventů škol i na zkušené
techniky a řemeslníky.
Kromě toho pokračujeme v zavádění firemních procesů,
které jsme zahrnuli do projektu Žralok. To nám v budoucnu usnadní nejen se vypořádat s nároky na produktivitu,
kvalitu a servis zákazníkům, ale také chceme zvyšovat
spokojenost všech našich zaměstnanců.
Vážení kolegové, děkuji vám za obětavou spolupráci a přeji nám všem dobré druhé pololetí roku 2016.

Ing. Rudolf Kasper
jednatel společnosti

Svařovna nerez KASPER KOVO Žitná po realizaci projektu 5S (04/2016)

Klíčový projekt Žralok pomáhá
urychlovat řešení problémů
v provozech nerezové svařovny a obou
montáží, kde nezůstal kámen na kameni. Snad každý, kdo provozy navštíví,
jenom žasne, co jsme zde za poslední
měsíce dokázali.
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Skutečnost 1. pol. 2016

plán 1. pol. 2016

Skutečnost 1. pol. 2015

Společnost

Realizace projektu Žralok, který zahrnuje všechny aktivity související
s restrukturalizačními opatřeními, je
spojená s různými problémy. Bohužel
se nedaří úplně plnit původní ambiciózní cíle, ale jde o zcela zásadní kroky
v organizaci firmy a řadu z nich nelze
uspěchat.

Strojírenství
KASPER
KOVO

Dřevěné
konstrukce
KASPER CZ

Obecně lze říci, že se v mnoha oblastech podařilo dosáhnout zlepšení
v organizaci řízení, bezpečnosti práce
a zejména v organizaci pracovišť díky
důslednému řešení oblasti 5S.
Celkem

Počet zam.

330

33

Výkony
(v mil. Kč)

256,2

29,1

285,3

Provozní zisk
(v mil. Kč)

31,7

-1,9

29,8

Oblast 5S je časově a nákladově nejnáročnější a celý jeho tým včetně
vedení firmy tomu věnuje maximální
pozornost, obrovské množství času
a energie. Největší pokroky jsou
v tomto směru patrné v závodu Žitná

Nadále platí termín dokončení výrobních prostor do prosince letošního
roku, abychom potom mohli upřít svou
pozornost na všechna podpůrná pracoviště.
Ing. Jakub Kasper

KASPER GROUP byly věnovány dva
materiály, které přinesly informace, že
se tato společnost dostala na 70. místo v České republice ve velikosti mezi
rodinnými firmami. Součástí Forbesu

byl také obsáhlý rozhovor s Rudolfem
Kasperem, v němž zakladatel firmy
hovořil o svých podnikatelských začátcích, aktuálním byznysu i o celkovém
vnímání funkce rodinné firmy.
A nebyl na to sám. Rozhovoru se totiž
zúčastnili také další členové rodiny, kteří jsou do společnosti zapojeni. Kromě
této zpovědi došlo i na fotografování
ve výrobních prostorách týmem fotografů časopisu Forbes. Ti svůj zájem
rovněž věnovali aktuálně dokončené

nerezové soše Levitace a dalším výrobkům v provozu.
Výsledkem je série fotografií v zajímavém prostředí výrobních hal, kde se
všichni účastníci řádně zapotili. Smát
se nepřetržitě více než hodinu do objektivu bylo sice pro některé z nich
nadlidským výkonem, ale stálo to určitě za to. Příjemná atmosféra s profi
fotografem přispěla ke vzniku několika
pěkných snímků.
Redakce

353

37

390

Výkony
(v mil. Kč)

308,7

33,1

341,8

Provozní zisk
(v mil. Kč)

33,1

životní jubilea

Na autobusy značek Iveco a Mercedes dodáváme naše komponenty
sklopná sedadla

Svá životní jubilea od března 2016 oslavili:

systém pro manipulaci a instalaci baterií

332

38

370

Výkony
(v mil. Kč)

287,6

38,6

326,2

Provozní zisk
(v mil. Kč)

40,6

1,9

42,5

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ing. Janská Marie – 65 let
Ing. Mikulec Miroslav – 55 let
Osowiecki Jaroslav – 50 let
Hampel Josef – 50 let
Kábrt Milan – 50 let
Lhoták Libor – 55 let
Matějka Petr – 50 let
Beneš Josef – 50 let
Sieňkowski Jerzy – 55 let
Haken Jiří – 60 let

narození dětí
držák rezervního kola

32,5

Počet zam.

Výsledkem nových webových stránek by měla být výstižná
prezentace doprovázená příjemnou grafikou. V této souvislosti je naší snahou vyzdvižení průmyslových aktivit v kombinaci s designem a uměním, což považujeme v našem
oboru za unikátní jev. 		
Redakce

víte že?

363

Počet zam.

-0,6

Již plně funguje systém úrovňového
řízení od T1 až T4 a nyní se musí celý
systém dopilovat tak, aby naplňoval
cíle a naše očekávání. Nicméně již od

prvních dnů je zřejmé, jak zásadně tento systém řízení ovlivnil rychlost řešení
dosud „neřešitelných“ problémů.

Po získání zkušeností z těchto provozů
jsme rozdělili kompetence pro jednotlivé úseky více vedoucím. Cílem je nyní
paralelně realizovat zbývající provozy
v závodu Žitná a naplno rozjet také
pracoviště v Elektrárenské ulici.

Známkou úspěchu a kvality je mimo
jiné dostat se na stránky prestižního
časopisu Forbes. To se povedlo trutnovské skupině firem KASPER GROUP
a jejich zakladateli Rudolfu Kasperovi,
když v posledních dvou číslech vyšly
články na téma rodinné firmy.

Svařovna nerez KASPER KOVO Žitná před realizací projektu 5S (11/2015)

komponenty podvozku

přídavná palivová nádrž z hliníku

Od března 2016 byly rodiny zaměstnanců KASPER KOVO
posíleny o tyto přírůstky:

Na koncertě
Redhotů

•

V neděli 4. září proběhl v pražské
O2 areně koncert skupiny Red Hot
Chili Peppers, kterého se v klubovém patře haly mělo příležitost
zúčastnit 66 zaměstnanců firmy
KASPER KOVO.

•

•
•

Chládková Rozálie, nar. 4. 4. 2016
otec Radim Chládek – strojní zámečník – svářeč
Smeták Adam, nar. 23. 3. 2016
otec Josef Smeták – strojní zámečník – svářeč
Hošek Lukáš, nar. 7. 5. 2016
otec Lukáš Hošek – dělník povrchových úprav
Rejmontová Štěpánka, nar. 22. 5. 2016
otec Vojtěch Rejmont – samostatný konstruktér
Mgr. Bc. Dagmar Papíková
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realizace
Marosana 4down
MRSN 4DOWN na Portáškách je kultovní závod ve sjezdu
na horských kolech, který se už několik let těší naší podpoře. Letošní 18. ročník nebyl výjimkou a všechny skoky,
dopady, můstky a překážky byly na sjezdovce vyrobeny
z našeho dodaného řeziva. Akce se každoročně účastní tuzemská sjezdová elita v čele s organizátorem a legendárním jezdcem Michalem Marošim.
Ing. David Kasper

závislák na cyklistice
Když nepadají trakaře, každý den jezdí do práce na kole. František Přibyl.
Šestatřicetiletý technolog a programátor na ohraňovacích lisech v KASPER
KOVO propadl cyklistice. „Už to tak vypadá, že jsem se projezdil až k závislosti,“ usmívá se muž, jenž v naší firmě pracuje čtrnáct let. Začínal jako pomocná
síla na laserech, pak dělal programátora
a seřizovače, přešel na „ohraňáky“, kde
dnes působí jako směnový mistr.
S rodinou - manželkou a dvěma dětmi
(3 a 1,5 roku) - žije v Odolově, odkud
se den co den vydává na kole do Trutnova a zpět. „Trvá mi to asi 40 minut,“
říká o dvaadvacetikilometrovém cestování do zaměstnání. Jeho „silnička“
značky Cannondale letí jako drak. „Po
rovince běžně tak čtyřicítkou, ale dá se
i přes padesát. Jednou jsme to zkoušeli
s kolegou z práce, že přede mnou jel na
skútru a já to za ním valil celou cestu až
do Úpice,“ vypravuje. Sám o sobě navíc
prohlašuje, že neumí jezdit pomalu a na
kole se vždy vybouří. „Cyklistika mi pomáhá vyčistit si hlavu. Když jedu třeba

vystresovaný z práce, tak to vyšlapu
a doma už jsem klidný,“ tvrdí.
Splynutí s kolem však u něj netrvá bůhvíjak dlouho, jezdí teprve šestým rokem. „Začínal jsem pomalu, ale chytlo
mě. Je to docela návykové. Když teď
dva dny nešlapu, už jsem z toho nervózní,“ přiznává, že si vypěstoval závislost na cyklistice. Letos natočil už šest
tisíc kilometrů, v plánu má osm. „Uvidíme, jestli to dopadne. Snažím se každý
rok přidávat. Před šesti lety jsem měl
šest set za rok a byl jsem spokojený.
Teď mám šest tisíc, spokojený nejsem
a chtěl bych víc.“
Cyklistika je však strašný žrout času
a najít si přes den tři a půl hodiny na
stokilometrový trénink bývá někdy složité. Zvlášť pro otce dvou malých dětí.
„Naštěstí mám hodně tolerantní manželku,“ usmívá se. Když to jde, v týdnu
si přidá kilometry cestou z práce nebo
do práce a o víkendech to řeší například tak, že vstane ráno o půl šesté,
a než se rodinka probudí, je zpátky.

Na trénink je František zvyklý z mládí,
jelikož se závodně věnoval běhu na lyžích, podle kterého si dokonce vybíral
střední školu. Stal se pak členem jabloneckého oddílu. „Bylo to vrcholové
středisko, trénovali jsme dvakrát denně,“ vzpomíná na dobu před dvaceti
lety. „Do reprezentace jsem to nikdy
nedotáhl, ale úplně špatný jsem taky
nebyl,“ odpovídá na dotaz, jaký byl lyžař. Z lyžování poté přešel k duatlonu,
avšak ve dvaceti od aktivního pohybu
upustil. „Měl jsem jiné zájmy,“ prozrazuje, že si dal od sportu desetiletou pauzu.
Vrátil se k němu až po třicítce a sednul na kolo. Letos v létě absolvoval svůj
první závod. Na krátké trati Krakonošova cyklomaratonu (93 km) obsadil
114. místo z 242 závodníků. „Byl jsem
překvapený, že přede mnou bylo ještě
tolik lepších lidí,“ směje se. „Na druhou
stranu já už ale žádné závodní ambice
nemám. Vyzávodil jsem se, když jsem
byl mladší, a teď jezdím hlavně proto,
že mě to baví,“ uzavírá.
Michal Bogáň

kasper swix team válí na sněhu, vodě i souši
Na mapě sportovních oddílů neexistuje tento klub ještě ani celý rok, nicméně
o úspěších Kasper Swix teamu už
můžete slýchávat docela často. Běžci na lyžích, kteří se věnují dálkovým
běhům, takzvaným laufům, ovšem
prokazují sportovní kvality i v jiných
sportovních odvětvích.
Největším úspěchem premiérové zimní sezony bylo vítězství na legendární
Krkonošské 70, kde borci v oranžových kombinézách ovládli hlavní závod
družstev na 70 kilometrů. Umístění na
„bedně“ a top 10 sbírali i na dalších
akcích (Jilemnická 50, Šumavský ski-

4

maraton, Orlický maraton). Medailový
zářez se rovněž povedl na JeLyManovi,
finálovém závodě SkiTour 2016.
Když zima skončila, přeorientovala se
lyžařská skupina na jiné sporty. Stěžejním závodem jara pro ni byl Trutnovský
půlmaraton na Para, který Kasper Swix
team pořádal. Čtvrté místo obsadil Jan
Hruška, jenž patří mezi nejlepší běžce
oddílu, což stále potvrzuje na různých
závodech v regionu.
V létě se „Kasperáci“ zaskvěli na dvou
oblíbených akcích v Dolcích. V červenci
vyhráli závod dračích lodí a v srpnu na

sebe strhli pozornost v triatlonu, kde
triumfovali jak v jednotlivcích, tak ve
štafetách. O prázdninách se pak členové oddílu ještě starali o výchovu mládeže, pro kterou v Trutnově připravili
dvoutýdenní sportovní kemp.
Ale protože jsou to hlavně běžci na
lyžích, nenechají si v létě samozřejmě
ujít příležitost zúčastnit se závodů na
kolečkových lyžích. Seriál Silvini Skiroll
Classics získává na prestiži, a tak hobíci mají možnost poměřit se na trati
třeba s Lukášem Baurem či Stanislavem Řezáčem.
Michal Bogáň

Redakční rada: předseda – Ing. Rudolf Kasper, členové Helena Kadaníková, Ing. Jakub Kasper, Ing. David Kasper, Miloš Bartoň. Foto: Miloš Šálek, archiv Xantipa Agency, Forbesu a MRSN.
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