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Žralok z rukou firmy KASPER
a sochaře Gabriela bude vystaven
na sochařském sympoziu v Německu

Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci,
další číslo našeho firemního Journalu, které právě čtete, je plné
zajímavých článků a informací.
Z jedné strany nás drtí nedostatek kvalifikované pracovní síly,
kurz Kč vůči EUR zpevňuje a ceny našich základních výrobních
surovin dramaticky rostou. I v této situaci si však dokážeme
užít zaslouženou radost z krásné a jedinečné sochy profesora
Gabriela (Žralok 7 m) a také týmově se bavit a sportovat (Excalibur Race – tým Kasperovci).
Jsem optimista – objednávek mají naše společnosti velmi mnoho
a problémy nás motivují k vyššímu výkonu. Ujišťuji Vás, že si s nimi
poradíme a i letošní rok bude bilancován jako velmi úspěšný.
Děkuji vám za skvělou spolupráci a vám i vašim blízkým přeji slunečné léto a užijte si prázdniny.
S úctou

Ing. Rudolf Kasper
Sedm metrů dlouhý, šest tun vážící
a rozhodně neobyčejný. Takový je
žralok, tedy jeho nerezová socha,
která vznikla ve firmě KASPER
KOVO. Autorem je sochař Michal
Gabriel, ve spolupráci se kterým
byl pomocí 3D technologií vytvořen model, podle kterého vznikla
samostatná socha. Pak už bylo vše
v rukou pracovníků KASPER KOVO.
Žralok je nyní převezen do německého Büdelsdorfu, kde bude vystavován v rámci sochařského sympozia Nord Art.
Monumentální socha žraloka je vytvořená z nerezového materiálu,
kterým firma KASPER KOVO disponuje. Laserem bylo nařezáno 2200
desetimilimetrových
nerezových
lamel, které se podle návrhu spojují a vytváří tak podobu mořského

živočicha. Díky zautomatizování některých procesů při výrobě na tom
pracovníci KASPER KOVO pracovali
zhruba šest týdnů. Vytvoření samotného návrhu pomocí 3D programu
SolidWorks trvalo mnohem déle.
Za skvělou spolupráci si zaslouží
poděkování a ocenění zejména: Vojtěch Rejmont a Josef Beneš – konstrukce a technologie, Luděk Lacina
a Ondřej Pöllner – sváření celé sochy.
Sochař Gabriel spolupracuje s majitelem firmy Rudolfem Kasperem
již tři roky. Gabriel ve spolupráci
s KASPER v minulosti vytvořil několik soch. Takže když Rudolf Kasper
viděl na jedné výstavě Gabrielovy
sochy žraloků, byla to jasná volba
pro další společné dílo. Domluvili se
a začalo se na originálním Žraloko-
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Žralok se v KASPER stal také symbolem pro týmovou práci. Ve firmách KASPER CZ vyrobili obal
pro bezpečný transport sochy
a KASPER TS ji převezli do německého Büdelsdorfu na výstavu.

Redakce

TORNOS SwissNano XL – nový vývoj
hoto roku rozšířena o model kategorie XL, který bude schopen zpracovávat materiály větších rozměrů než
dosavadní model. TORNOS tak chce
svým zákazníkům zejména z oblasti
hodinářských a lékařských firem nabídnout širší možnosti výroby jejich
výrobků a lepší produktivitu.

1. čtvrtletí 2018
skutečnost

18 472

Nord Art pořádá již dvacet let tamní
velká ocelářská firma. Sympozium
navštíví každoročně až 200 tisíc lidí.
Žralok, který je ve vlastnictví firmy
KASPER, by měl stát půl roku před
vchodem do českého pavilonu. Díky
tomu se naše firma objeví ve velmi
prestižním katalogu sochařského
sympozia.

Pokud se na německém celosvětovém sympoziu najde investor,
Žralok bude prodán. Pokud se však
socha neprodá, vrátí se zpět do firmy KASPER v Trutnově a bude se
rozhodovat o dalším umístění. Sochu si přímo na výstavě prohlédne
jednatel firmy Rudolf Kasper, který
se tam chystá během letních měsíců, ale také pracovníci firmy, kteří se
na výrobě Žraloka podíleli. Pro ně se
připravuje na výstavu zájezd.

KASPER KOVO
1. čtvrtletí 2018
plán

vi pracovat. Není zatím úplně jasné,
kde bude toto dílo finálně umístěno.
Jisté však je, že jeho první destinací
bude sochařské sympozium Nord
Art v Německu, kde bude k obdivu
od 8. června.

Firma TORNOS dál rozvíjí svůj sortiment obráběcích strojů ve spolupráci s KASPER KOVO. Její modelová
řada SwissNano bude na podzim to-

KASPER KOVO dostalo designové
zadání a mělo možnost do vývoje
aplikovat své zkušenosti z dosavadní výroby opláštění SwissNano, kde

jsou velmi vysoké nároky na vnější design, které jsou v kombinaci
s oblými tvary velkou výzvou pro
všechny.
Konstrukci zpracoval kolega Vojtěch
Rejmont a první vzorování proběhlo
bez větších problémů. Důležitá bude
následující optimalizace pro sériovou výrobu, která nastartuje na podzim 2018.
Ing. Jakub Kasper
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KASPER tým na Excalibur race
dého střediska, provozu, ideálně
vedoucího a podřízeného, což se
víceméně podařilo.
Kolik jste měli společných tréninků
a na co jste se v nich zaměřili?

Překážkové závody se v posledních
letech těší velké oblibě. Vyžadují
všestrannost závodníků a jsou zajímavé i divácky. Jeden takový závod
se už pravidelně začátkem června
koná v Mladých Bukách u Trutnova
a nese název Excalibur Race. Trať
závodu je velmi zajímavá, poskládaná přes celý lyžařský areál a nedaleký les, kde jsou mimo jiné jeskyně,
skály i stará koryta potoků. Závodníci i v červnu okusí ledovou řeku
Úpu, staré jezírko a mnoho dalších
přírodních překážek.
Na II. ročníku Excalibur Race jsme
měli své zástupce z řad kolegů.
V barvách KASPER se na start
postavily dva čtyřčlenné týmy, šest
dvojic a tři jednotlivci, kteří běželi
trasu nazvanou SKY – to znamená,

že absolvovali 6 km a 23 překážek,
a jeden čtyřčlenný tým, který si
troufl na trasu HELL – 10 km a 32
překážek. Bohužel se závod konal až
po uzávěrce tohoto Journalu, proto
informaci o tom, jak si vedl náš tým,
najdete na firemním Facebooku.
Před akcí jsme se ale zeptali jednoho ze členů týmu, Martina Čížka, mistra černé montáže, na pár otázek:
Nápad zúčastnit se tohoto závodu
s kolegy z práce je Váš?
Ano, vloni jsme se zúčastnili prvního
ročníku s neočekávaně dobrými výsledky a tak se chystáme na ně letos
navázat :-)
Bylo těžké kolegy k účasti přesvědčit?
Cíl byl mít v týmu zástupce z kaž-

Jak vznikl nápad, že tým ponese firemní barvy? A jaká byla podpora ze
strany zaměstnavatele?

50 let
pan Jiří Rada – operátor výroby,
pan Jaroslav Teichman – vedoucí skladu

Po úspěšném prvním ročníku jsme
chtěli závod přiblížit více zaměstnancům firem KASPER a dohodli
jsme se s vedením na podpoře v podobě poloviny startovného a funkčním sportovním triku pro každého
závodníka. Dále jako odměna pro
nejlepší tým (čtveřici) celé startovné
na dalších dvou letošních závodech
Excalibur Race a v příštím, už třetím
ročníku, na desetikilometrové trati
v Mladých Bukách.

Vedení společnosti jubilantům blahopřeje, děkuje za dobrou práci
pro společnost a do dalších let přeje hlavně pevné zdraví.

Jaké jsou Vaše týmové ambice v závodě?
Hlavně aby všichni dokončili závod bez úrazu a s dobrou náladou.
A samozřejmě se jak v týmech, tak
ve dvojicích, umístit na stupních vítězů! :-)
Redakce

NAROZENÍ DĚTÍ
V březnu 2018 byla rodina kolegy z KASPER CZ posílena o nový
přírůstek:
Malvína Svobodová, nar. 13. 3. 2018
(otec: Pavel Svoboda – dělník dřevovýroby)

ODCHOD DO DŮCHODU
Ke konci května 2018 se rozhodl odejít do starobního důchodu
dlouholetý zaměstnanec DUKLY a následně KASPER KOVO pan
Petr Fér, který pracoval jako řidič pracovních strojů a v poslední
době na pozici manipulant – strojní zámečník.
Vedení společnosti děkuje panu Férovi za odpracované roky práce pro společnost a v důchodu přeje vše nejlepší, hlavně hodně
zdraví.
Vedení společnosti

Výsledky kvízu z Journalu č.17
Výherci kvízu z Journalu č. 17 jsou:
Veronika Jelínková, Miloš Petržela, Milan Adamu
Výhercům blahopřejeme!
Vedení společnosti

tašky s propagačními materiály a ti,
kteří v KASPER KOVO absolvovali
odbornou praxi, také nerezový stojánek na mobilní telefon. Ten vznikl
na základě návrhu soutěže, která
na SPŠ Trutnov proběhla loni.
Kromě toho, že v KASPER KOVO
nabízíme žákům možnost absolvovat odborné praxe nebo zapojit se

do stipendijního programu, dlouhodobě se SPŠ Trutnov spolupracujeme i v jiných oblastech a vzdělávání podporujeme finančně. Letošní
dvousettisícový dar bude podle slov
pana Sauera využit na modernizaci
strojírenské laboratoře, kterou pravidelně využívají téměř dvě stovky
studentů každý rok.
Redakce

Nový pálící stroj pro tlakové nádoby v provozu
V březnu 2018 nainstalovaný pálící
stroj je již v provozu pro výrobu tlakových nádob. Jedná se o technologii
plasmového řezání, která umožňuje
zpracování velmi silných materiálů.
Stroj dosahuje nižší přesnosti proti
technologii laserového řezání, ale
dokáže řezat plechy výrazně vyšší
tloušťky až do 70 mm a navíc pod
různými úhly ve 3D – dokáže přímo

V březnu až květnu 2018 oslavili své životní jubileum následující
kolegové z KASPER KOVO:
60 let
pan Miroslav Beran – strojní zámečník – montáž,
pan Pavel Müller – pracovník technické kontroly,
pan Vladimír Beneš – obráběč,
paní Dáša Ševečková – obsluha ohraňovacího lisu

V dubnu na odloučeném pracovišti
Střední průmyslové školy Trutnov
v Mladých Bukách proběhly dvě
slavnostní události v jeden den. Proběhlo vyhlášení již tradiční soutěže
Nástrojař roku a ředitel školy Vladislav Sauer převzal od jednatelů
firmy KASPER KOVO šek v hodnotě
200 000 Kč.

Ostatní žáci obdrželi z rukou personální manažerky Dagmar Papíkové

ŽIVOTNÍ JUBILEA

Společné tréninky jsme měli dva,
první byl spíše motivační a k porovnání sil, druhý měl za úkol představit
reálnou trať závodu.

SPŠ Trutnov zná Nástrojaře roku
a obdržela 200 000 Kč

Soutěže se letos zúčastnilo 23 žáků
učebního oboru Nástrojař. „Během
čtyřdenní soutěže žáci zhotovovali
na základě výrobní dokumentace
výrobek na téma lícování,“ doplnil
ředitel školy. Vítězem soutěže se stal
Vilém Urban, druhou příčku obsadil
Radek Měřínský a na třetím místě se
umístil Martin Baudyš. Tito studenti,
kteří se umístili na prvních třech
příčkách, si kromě diplomů a obecného uznání jako odměnu odnesli
elektroniku – tablet, externí disk
a power banku.

ČERVEN 2018

vypálit úkosy na hranách apod.
Jedná se o produkt firmy MGM, který je osazen plasmovým zdrojem
Kjellberg HiFocus 280i neo.
Maximální rozměry zpracovávaného
materiálu jsou 3 x 7 metrů. Součástí
dodávky je také opce na řezání den
tlakových nádob, která zatím není
zprovozněna.
Ing. Jakub Kasper

Víte, že...?
Žralokovi dokáže narůst nová sada zubů během osmi dnů
a někteří jich během života mohou opakovaně ztratit až 30 000.
Co by za to dali naši hokejisté...
Redakce
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KASPER DESIGN

KASPER CZ soustředí své síly
do Centra Ayurvédy

Do nového moderního sídla společnosti Trumpf Praha jsme dodávali nerezové květináče vyráběné na míru. Část z nich byla v broušené nerezi, část z nich v bílém laku.
Venkovní terasu ozdobila sestava šestnácti nerezových květináčů
s drenážními otvory.

V současné době je montáž nosné
dřevěné konstrukce Pavilonu Ayurvédské medicíny, které je součástí
Resortu Svatá Kateřina v Počátkách na Vysočině, v plném proudu.
Konstrukce podlahy o výměře přes
1 000 m2 byla smontovaná a za-

bedněna OSB deskou v prvních
třech dubnových týdnech. Následující současná montáž sloupů
a průvlaků střechy probíhá a brzy
bude dokončena. Konstrukce bude
zastřešena vazníky se styčníkovou
deskou, které jsou již z větší části

na stavbě. Ve výrobě nám zbývá dokončit výplňové dřevostavbové stěny a menší část vazníků. Dle harmonogramu uvažujeme s ukončením
montáže a předáním díla investorovi
na konci června 2018.
Ing. Martin Kasper

Návštěva prezidenta
Hospodářské komory ČR u nás
nální zástupci Hospodářské komory
a starosta města Trutnova p. Adamec.

Padesát květináčů z nerezové oceli ozdobí prostory banky v Demokratické republice Kongo. Z výroby jsme připravili video, které
bude brzy ke shlédnutí na našem Facebooku. Děkujeme všem,
kteří se na výrobě podíleli.

Cílem návštěvy bylo seznámení bývalého ministra průmyslu a obchodu s životem finalistů, jejich názory
na aktuální dění a poznání problémů, k jejichž řešení by Hospodářská
komora mohla svými aktivitami přispět.

Ing. Radka Kasperová

V souvislosti se soutěží Firma roku
Královéhradeckého kraje 2017
navštívil v dubnu prezident Hospo-

KASPER KOVO –
vítěz soutěže Firma roku
Královéhradeckého
kraje 2017
KASPER KOVO bylo vybráno porotou Hospodářské komory Královéhradeckého kraje a získalo prvenství v soutěži Firma roku
2017.
Ocenění bylo předáno v příjemné atmosféře hotelu Beránek v Náchodě. Jedná se o ocenění celého kolektivu firmy a výzvu pro náš
další rozvoj.
Vedení společnosti

dářské komory ČR Vladimír Dlouhý
všechny finalisty v Královéhradeckém kraji. Doprovod tvořili regio-

Po prohlídce výrobního závodu Žitná
následovala čilá debata s KASPER
KOVO. Vladimír Dlouhý se na závěr
návštěvy vyjádřil velmi pozitivně
o naší firmě a jejích výrobcích.
Ing. Jakub Kasper

Léto patří sportu
V nejbližším období nás čekají zajímavé sportovní akce, na kterých se
společnosti KASPER a její zaměstnanci podílí hned v několika podobách.

votnímu stylu. I společnost KASPER
věří v jejich přínos, a proto je patronem kempů i v letošním roce, kdy
jsou vypsány tři turnusy, jak v loňském roce provozovatel avizoval.

Sportovní kempy KASPER pro děti
a mládež podporuje společnost
sponzorským darem a zaměstnanci mají možnost přihlásit své děti
za zvýhodněných podmínek. V loňském roce si děti vyzkoušely velké
množství sportů od gymnastiky přes
atletiku, plavání, překážkový běh
a mnoho dalšího. Cílem organizátorů kempů je vést děti a mládež
ke sportu a celkově zdravému ži-

Druhá sportovní akce je už tradičně zaměřena na cyklistiku – závod
s názvem Krakonošův cyklomaraton, který se letos koná 16. 6., startuje opět od Společenského centra
UFFO. Společnost je partnerem
maratonu a zároveň má své zastoupení i mezi závodníky – KASPER
SWIX team, který loni závod ovládl
(1. a 5. místo).

Loni se závodu zúčastnilo 700 dospělých a 100 malých cyklistů, letos
se očekává minimálně stejný zájem.
Aby ne, kromě hlavního cyklistického závodu budou připraveny i doprovodné aktivity pro děti – dětské
závody, animační program nebo
možnost vyzkoušet si zajímavé sportovní náčiní.
Vážení kolegové, tímto vás na Krakonošův cyklomaraton srdečně
zveme. Nemusíte hned závodit, je
to příležitost užít si příjemný den se
svou rodinou v centru Trutnova i podél trasy.
Redakce

Redakční rada: předseda — Ing. Rudolf Kasper, členové — Helena Kadaníková, Ing. Jakub Kasper, Ing. David Kasper, Vladimír Řezníček, David Suchánek.
Foto: Vladimír Řezníček, Miloš Šálek, Jan Bartoš, Tomáš Kaser, Lucie Kepplová, archiv Xantipa Agency. Vaše náměty a připomínky pište na e-mail: h.kadanikova@kasperkovo.cz.
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Dejte lajk našim stránkám, ať máte vždy ty nejčerstvější informace.
@KASPERCZ @KasperKovoSro @KASPERCZ @tskasper

www.kaspergroup.cz / www.kasperkovo.cz / kaspercz.cz / www.kasper.cz

