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Investice pro budoucnost
Úvodní slovo
Vážení spolupracovníci,
máme za sebou slunečné a horké léto. Měsíce od jara do podzimu jsou obdobím ideálním pro sport. Počasí nás svádí vyběhnout,
sednout na kolo nebo si jen tak vyjít na výlet. Český národ si oblíbil cyklistiku – jsme na čele v poměru na obyvatele. A běhání?
Fenomén Emil Zátopek je dodnes jedinečnou běžeckou ikonou.
Jeho výkon na olympijských vytrvaleckých tratích doposud nikdo
nevyrovnal.
Dostává se vám do ruky další vydání našeho firemního Journalu,
ve kterém se můžete seznámit s dlouhodobým i aktuálním partnerstvím a podporou některých sportovních disciplín a klubů. Již
od roku 1990 podporujeme tyto aktivity se zaměřením na sportovní výchovu mládeže, na druhou stranu naše podpora pomáhá
talentovaným sportovcům dosahovat špičkových profesionálních
výkonů.
Přeji vám všem, ale také našim firmám i sám sobě, abychom
v sobě našli kus vytrvalosti a nezlomné vůle Emila, stejně tak jako
rychlost, přehled a průbojnost Slováka Petera Sagana. To nám
usnadní naše podnikatelské cíle – udržet se na špici nekonečně
početného světového pelotonu naší konkurence.
S úctou

Ing. Rudolf Kasper

V roce 2018 se investiční výstavba
ve firmách KASPER CZ i KASPER
KOVO soustředila na budování
stavební infrastruktury výrobních
areálů.
V KASPER KOVO jsme zainvestovali
nákladem 27,4 mil. Kč novou příjezdovou komunikaci pro veškerou
nákladní dopravu, parkoviště pro
zaměstnance a ocelovou halu pro
skladování hotových výrobků a přepravních obalů – viz foto.

V srpnu 2018 jsme zahájili výstavbu haly expedice I. etapa (náklad
cca 20 mil. Kč). Tato stavba výrazně
zlepší podmínky pro balení, skladování a expedici hotových výrobků.
Ukončení předpokládáme do února
2019, následovat bude přístavba
haly CNC, do které plánujeme umístit v roce 2019-2020 nové řezací
lasery a ohraňovací lisy s automatizací.
Realizaci stavebních prací zajišťu-

je společnost Stavebně dopravní
Trutnov s.r.o., architektonicko-projektové práce Ateliér Tsunami Náchod
a inženýring T-servis – Ing. Ticháček.
Všechny tyto objekty realizujeme
v souladu s rozvojovým generelem areálu Žitná – Ječná, který má
strategickou polohu ve vztahu k připravované dálnici. Město Trutnov již
zrealizovalo první etapu obchvatu
a další dvě etapy jsou v přípravě.
Ing. Rudolf Kasper

Robotizace svařování
startuje Na plné obrátky
KASPER KOVO

Tržby
Provozní zisk
Počet zaměstnanců

1-7/2018 plán

1-7/2018 skut.

386 390

369 217

36 059

44 127

379

374

KASPER CZ

Tržby
Provozní zisk
Počet zaměstnanců

2

(údaje v tis. Kč)

1-7/2018 plán

1-7/2018 skut.

63 988

84 296

2 780

9 882

44

47

V červnu byl dodán první svařovací robot od německé firmy CLOOS
a objednali jsme tzv. kolaborativní
robot MIGATRONIC, který bude dodán do konce srpna 2018.
U obou zařízení se jedná o špičkové
technologie pro robotické svařování,
kde každý stroj je vhodný pro jiné
druhy výrobků. Robot CLOOS je nejvhodnější na opakovanou složitější
výrobu s dlouhým časem vlastního
svařování. U tohoto stroje je velmi
náročné samotné programování
a celkový přípravný čas. Odměnou je
pak velmi vysoká produktivita sva-

řování, která se u prvních výrobků
jeví na úrovni 20-30 % původního
času manuálního svařování.
Kolaborativní robot MIGATRONIC je
unikátní ve velmi jednoduchém systému programování a jeho využitím
pro jednoduché typy výrobků a více
svařovacích stanovišť.
Nyní je hlavním cílem zvládnout co
nejrychleji naprogramování celého
vybraného sortimentu výrobků, což
bude velmi náročné, ale naše duo
programátorů p. Rokl a p. Veselý se
s tím jistě rychle popere.

Cílem tohoto procesu je navýšení
kapacity svařoven a zvýšení produktivity – nasadit roboty na jednodušší
opakované výrobky a samotné svářeče využívat pouze na nejnáročnější výrobky, kde je robot díky malé
opakovatelnosti a náročnosti nadále
neproduktivní.
Pokud se bude dařit s nájezdem této
výroby na prvních dvou robotech,
tak další investice budou pokračovat
tímto směrem dál pro pokrytí výroby
rozměrnějších svařenců a některých
nerezových výrobků.
Ing. Jakub Kasper
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Vizí KASPER Swix teamu
je podporovat dospělé a dospívající
závodníky, přivádět děti ke sportu

vědnost vůči týmu a v těchto ohledech jsme
byli nejlepší, proto jsme ani v jedné ze čtyř jízd
nenašli přemožitele.
Jaké máte plány do konce roku? Organizační
/ sportovní?
Kromě již zmíněných aktivit jako jsou podzimní krosy, týmová účast na prestižním “Bobr
Cupu” a prosincových závodů, doufejme
již na lyžích, bychom chtěli v říjnu uspořádat odborný seminář pro trenéry, závodníky
a sportovní veřejnost, hlavním tahákem by
měli být Marian Jelínek přednášející na Katedře psychologie FF UK v Praze, bývalý
dlouholetý kouč Jaromíra Jágra a mentální
trenér Karolíny Plíškové, Jan Pešina – bývalý
dlouholetý servisman národního týmu v běhu
na lyžích, bývalý osobní servisman Lukáše
Bauera a jeden z největších odborníků nejen
u nás na struktury skluznic závodních běžeckých lyží nebo jeden z největších odborníků
na sportovní výživu u nás Aleš Máslo – manažer firmy Vitar, dovozce produktů Enervit. Novinkou pro rok 2019 by mělo být uspořádání
štafetového běhu Trutnov – Černá hora pro
sedmičlenné týmy koncem dubna. Chceme
také spustit prodej vybraného týmového oblečení pro veřejnost, případně fanklub.
Tři roky od založení Kasper - Swix Teamu si
zaslouží předat o tomto projektu více informací. Co má tým za sebou nebo jaké plány
má do budoucna? Zeptali jsme se toho nejpovolanějšího - spoluzakladatele KST Stanislava
Opočenského.

výběr vhodného sportu. Proto také počítáme
s tím, že v horizontu cca tří let KST rozšíří činnost o zmíněné kategorie, u kterých budou
působit mladí vzdělaní jazykově vybavení trenéři.

Kolik sportů / sportovců v současné době
sdružujete a čemu se věnujete?

Je to vlastně český tým s norskou filozofií,
tento projekt jsme odstartovali s vizí podpořit
dospělé a dospívající závodníky, přivádět děti
a mládež ke sportu, vytvářet v nich pozitivní
emoční vazbu a učit je zdravému životnímu
stylu. Inspirací je pro nás norský model sportovní kultury přizpůsobený českým poměrům.

Klub má v současné době cca 70 členů
včetně trenérů a organizačního týmu. Primárně se většina členů věnuje běžeckému
lyžování a absolvuje dálkové běhy na lyžích
v seriálech Stopa pro život a Ski tour. Doplňkově někteří závodí na MTB a silničních
kolech, běhají podzimní krosy, týmově se
každoročně účastníme regionálních závodů
na dračích lodích a triatlonu, v létě pořádáme
ABB Trutnovský půlmaraton a 3 turnusy
Kasper dětských sportovních kempů pro
cca 150 dětí, v zimním období pořádáme
víkendové lyžařské kempy pro veřejnost
ve spolupráci se SkiResortem ČERNÁ HORA
- PEC a jsme spolupořadatelé K70 společně
s LOKO Trutnov a Stopou pro život.
Jak a kdy vznikl nápad na založení sportovního týmu?
Klub vznikl před třemi lety a v podstatě roste
a rozvíjí se za pochodu. Nelíbil se nám systém
řízení a státem nastavené podmínky pro fungování sportovních klubů u nás. Proto jsme
založili klub, který funguje podle našich představ. KST (Kasper – Swix Team) poskytl útočiště sportovcům, kterým se naše myšlenka
líbí a chtějí být součástí nějakého týmu, nejdůležitější je být dobrou partou, kde funguje
vzájemná chemie. Snažíme se o to, abychom
dělali to, co říkáme - chceme spolupracovat
s ostatními sportovními oddíly a u mládežnických kategorií se chceme vyvarovat předčasné specializaci a dát dostatečný prostor pro

Jaká je jeho podstata?

Bez peněz nejde dělat žádný sport, bylo těžké
sehnat partnery?
Sehnat sponzory určitě není jednoduché,
ale pokud máte vizi, jasný cíl a schopné lidi
k naplňování, přidáte trochu “srdcařství”, poctivost a nasazení, dá se i v této době dobře fungovat. Tým funguje zatím víceméně
díky dobrovolné práci ve volném čase a díky
štědrosti našich partnerů. Firma Kasper je
generálním partnerem KST a vlastně celého projektu, z regionálních partnerů je třeba
zmínit podporu samozřejmě Města Trutnov
a Autostylu a.s. Trutnov, který poskytl týmu
bezplatně na tři roky 9místný automobil
Toyota Proace Verso, nezanedbatelná je
i podpora firmy ABB s.r.o. při organizaci
ABB Trutnovského půlmaratonu. Trochu neskromně musím říct, že KST už je dnes značka, která svou reprezentací, výsledky a celou
svou činností vrací důvěru svým partnerům
a sponzorům.
V poslední době jsou členové Kasper - Swix
Teamu vidět téměř u každé sportovní události
na Trutnovsku, ať už jako organizátoři nebo
aktivní sportovci. Co všechno za rok stihnete?
Vyplývá to z naší původní vize, koncept KST

je založen na součinnosti závodní a pořadatelské sekce. Snažíme se také spolupracovat
s ostatními sportovními kluby, kde je možný
určitý průnik a synergie. V kontextu běžeckého lyžování se nám osvědčila spolupráce
s Atletikou Trutnov, dále pak plánujeme užší
spolupráci s kluby orientačního běhu a triatlonu. Nevymezujeme se tedy pouze na běh
na lyžích, ale snažíme se o součinnost se
sportovci ze spřízněných sportovních odvětví, v podstatě se dá říct, že volně navazujeme
na hodnoty a metody Sokola a v minulosti
velmi populární “sportovky”. Kromě akcentu
na zvyšování tělesné zdatnosti našich členů se snažíme cílit na hodnotovou orientaci
a rozvoj osobnosti tak, abychom si sportování
společně “užili”. Zároveň se snažíme o celkovou integritu v kontextu královéhradeckého
regionu.
V červnu se Kasper - Swix Team účastnil Krakonošova cyklomaratonu, jak jste se umístili?
Na 102 km trati se Petr Javůrek umístil na
8. místě, Jan Škoda na 16. místě a společně
s Matějem Opočenským obsadili v týmech
třetí příčku, mezi ženami dojela Petra Šípková
sedmá. V dlouhém závodě na 140 km svou
kategorii vyhrál Petr Holub. Mezi cyklistickými specialisty si těchto umístění velice vážíme
a jsme na ně náležitě pyšní. Celkově reprezentovalo na obou tratích sedm závodníků
hájící barvy KST.
Další úspěch jste zaznamenali o týden později
na závodu dračích lodí. Jste celkem všestranní…
Dračí lodě v Dolcích je pro nás velká výzva, je
to týmový úspěch všech dvaceti členů posádky + dalších lidí zajišťujících zázemí týmu. Nemyslím si, že jsme měli v konkurenci šestnácti
lodí nejsilnější posádku, ale ukázalo se, co
znamená hlad po vítězství, nasazení a zodpo-

Věnujete se také dětem, Váš syn je
spoluorganizátorem KASPER trutnovských
kempů. Letos v létě se konají tři turnusy. Jak
moc je náročná organizace dětských táborů?
Práce s dětmi je vždy velmi náročná, obzvlášť
pokud chcete udržet kvalitu, odbornost, ale
zároveň zachovat zábavnou formu jednotlivých aktivit. Téměř všichni naši trenéři mají
VŠ vzdělání - FTVS UK v Praze, proto se daří
udržet vysoko nasazenou laťku již od prvního
ročníku.
Děti zaměstnanců skupiny KASPER mají
50% slevu z ceny tábora, kolik Kasperčat se
letos zúčastnilo?
Cca 10 dětí, dle ohlasů se všem dětem na
kempech moc líbilo a proto věříme, že příští
ročník přivítá víc dětí rodičů patřících do skupiny Kasper group. Celkově se účastnilo kempů cca 150 dětí a pro velký zájem jsme museli
otevřít ještě třetí turnus jako příměstský. Příští ročník plánujeme jako mezinárodní s účastí norských, případně italských dětí z klubů
Jardar a Val Di Fiemme, rozvoj jazykových
znalostí už od útlého věku je našim dalším cílem, spolupráce by měla vyústit ve výměnné
sportovně studijní pobyty v Norsku, kde můj
syn Jakub působí již pátou sezonu jako trenér
mládeže v týmech Jardar a Vestmarka.
Dá se říct, že na co jsme v letošním roce sáhli, to se nám podařilo. Rozhodně to není zadarmo a je nám jasné, že to tak nemusí být
vždycky, ale snažíme se ke všemu přistupovat s pokorou, respektem a zodpovědností
a nestavět vše jenom na výsledcích. Ve všech
našich činnostech se snažíme naplňovat slogany, které používáme a máme je například
i na dresech a týmových lahvích “pojďme si
to užít” a “rozdávat radost a smích” a potom
už může úřadovat oranžová síla z Krkonoš.
Redakce
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Kasperovci se rozhodli
překonat překážky.
A dařilo se jim!

Na kole najezdíme za rok
víc než běžně lidé autem
Elkov Author Professional Cycling Team
vaši závodníci neodjedou 100 % závodů sezóny...
Složení týmu vybíráme především
podle profilu závodu. Na rovinaté závody nominujeme spurtéry
a na kopcovité zase vrchaře.
Co mám udělat pro to, abych jako
hobby cyklista ujel 231 km za jeden
den (nejdelší letošní etapa Tour)?
Před a v průběhu jízdy? Je to vůbec
možné?

Jakub Otruba, Jan Bárta, Josef Černý, Michael Kukrle

Společnost KASPER od roku 2016
podporuje nejúspěšnější český cyklistický klub Elkov Author. Jaký je
profesionální cyklistický svět? Napoví nám rozhovor se sportovním
ředitelem týmu panem Vladimírem
Vávrou.
V letošní sezóně válcujete českou
konkurenci, jste naše nejúspěšnější
stáj, co všechno hraje roli?
O víkendu 2.–3. 6. 2018 se v Mladých Bukách konal překážkový
závod Excalibur Race. Měli jsme své kolegy hned v několika kategoriích. Gratulujeme k zvládnutí výzvy, super umístění (3. místo
v týmech a absolutní vítězi ve dvojicích) a děkujeme za reprezentaci skupiny KASPER. Skvělá práce!
Redakce

Poukázky Flexi Pass
Sodexo a sportovní vyžití
Již u více než 210 smluvních partnerů v rámci České republiky,
kteří každým dnem přibývají. Přímo v okrese Trutnov lze poukázky
použít rovněž na řadu sportovních a relaxačních aktivit:
• Plavání – letní koupaliště Trutnov, krytý bazén Trutnov,
Aquacentrum Janské lázně, Aquapark Špindlerův Mlýn, hotel
Horizont Pec pod Sněžkou, Aerobic – Techtex Sport Hostinné
• Lázeňské procedury – Státní léčebné lázně Janské Lázně
• Wellness – hotel Gendorf Vrchlabí
• Tenis – Na kovárně Dolní Branná, Techtex Sport Hostinné
• Spinning – Trutnov
• Lyžování a snowboarding – Špindlerův Mlýn, Černý Důl,
Mladé Buky, Herlíkovice
• Lanové dráhy – Špindlerův Mlýn: Horní Mísečky, Hromovka,
Labská, Medvědín, Svatý Petr
• Půjčovna lyží – hotel Horizont Pec pod Sněžkou
• Bobová dráha – Mladé Buky
• Bruslení – zimní stadion Trutnov
• Posilovna – TJ LOKO Trutnov, VH FITNESS Trutnov, posilovna
Svoboda nad Úpou
• Rehabilitace a masáže – 37 poskytovatelů v okrese Trutnov –
ve Vrchlabí, v Trutnově, Špindlerově Mlýně, Janských Lázních,
Peci pod Sněžkou, Dvoře Králové nad Labem či Úpici
Přesný přehled poskytovatelů dle zájmu a potřeb lze vyfiltrovat
přes stránky Cafeterie.
Chybí vám některý poskytovatel ve výčtu? Přes stránky Cafeterie
KASPER zašlete požadavek Sodexo, ti tohoto poskytovatele kontaktují a budou se snažit síť o něj rozšířit.
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Na závěr pro vás máme několik zajímavých tipů na využití poukázek v rámci ČR v kategorii zážitky. Užít si za ně můžete třeba i tandemový seskok padákem, let balónem, den na jachtě, víkendové
pobyty, pivní lázně, paintball a další.
Redakce

Těch faktorů je celá řada. Především
ale záleží na přístupu jednotlivých
závodníků k tréninku. Náš celý realizační tým se snaží klukům vytvořit
potřebné zázemí a podmínky. Ale
abych byl konkrétnější. Začíná to
odpovídajícím materiálním vybavením a v neposlední řadě finančním
zabezpečením. U nás má každý
závodník jedno tréninkové, dvě závodní silniční kola a jeden časovkářský speciál. Dále odpovídající oblečení, a to jak do horka, tak do zimy
a speciální časovkářské kombinézy.
Samozřejmostí je tréninkové vedení,
lékařské testy a odpovídající regenerace.
Na mistrovství ČR jste dominovali...
Ano, už před mistrovstvím jsme
věděli, že letos máme velkou šanci
získat tituly jak v kategorii do
23 let, tak i v kategorii Elite. V časovce jednotlivců v kategorii Elite
jsme byli o titulu přesvědčeni a bylo
otázkou, zda to bude Jan Bárta anebo Josef Černý. V kat. do 23 let jsme
věřili Jakubovi Otrubovi a on to potvrdil. V silničním závodě s hromadným startem je to vždy velká loterie.

Před startem jsme stanovili tři lídry,
na které pojedeme. Pro kat. Elite to
byli Josef Černý, Jiří Polnický a Jan
Bárta, pro kat. do 23 let to byl Jakub
Otruba a myslím, že nám to vyšlo.
Všichni, i ti méně znalí fanoušci, znají
velké etapové závody typu Tour de
France, Giro nebo Vueltu. Jaká je
cesta týmu mezi tzv. WorldTourové
týmy? A je to vůbec v silách českého
týmu?
Dostat se mezi ProContinental anebo WorldTourové týmy, je především
otázka financí. Pokud máte peníze,
můžete začít jednat se závodníky
atd., jenom pro představu – rozpočet ProContinentálního týmu se
pohybuje cca mezi 1,5–5 mil. euro,
WorldTourového týmu pak začíná
na cca 8 mil. euro, například o týmu
SKY se říká, že jeho rozpočet se pohybuje okolo 25 mil. euro.
Průměrná délka jedné etapy na Tour
je 160 km s rychlostí 40 km/h. Kolik
musí mít člověk natrénováno, než se
postaví na start takového závodu?
Závodníci našeho týmu mají před
prvními závody, které pro nás začínají koncem února, natrénováno
okolo 6 tis. km.

Cyklistika je vytrvalostní sport, takže
je to o najetí km a zvyku na zátěž.
Teď mluvím pouze o odjetí výše uvedených km.
Sám jste byl úspěšným českým závodníkem a reprezentantem, jak
moc se cyklistika od té doby změnila?
Cyklistika se, myslím, moc nezměnila, ale došlo ke značnému posunu
vpřed v materiální oblasti a cyklistickém oblečení. Jezdí se tedy o něco
rychleji, ale jinak všechny principy
zůstávají stejné jako dříve.
Jak a kdy vzniklo spojení ELKOV
AUTHOR týmu a KASPER?
S firmou KASPER jsme začali spolupracovat v roce 2016. Tehdy jsem
se potkal s Ing. Rudolfem Kasperem,
se kterým se znám už od mládí, kdy
jsme spolu závodili na kole. S Rudou
a s Petrem Kloučkem (bývalý cyklokrosař a reprezentační trenér) jsme
trávili hodně času i mimo závody.
Jelikož jsem věděl, že Ruda má cyklistiku pořád rád, zeptal jsem se ho
na možnost spolupráce.
Jak hodnotí dosavadní sezónu mistr
České republiky v silniční cyklistice
Josef Černý?

Za rok najezdí na kole od 25 tis. do
32 tis. km. Závisí to na věku závodníka.

Pro Pepu Černého je to absolutně nejlepší sezóna v jeho závodní
kariéře. Myslím, že je u nás velmi
spokojený, ale jeho cíle jsou samozřejmě ještě vyšší. Proto bychom byli
velmi rádi, kdyby se v budoucnosti
objevil na startu těch největších závodů, např. právě zmiňované Tour de
France.
Redakce

Jak vybíráte složení týmu před závodem? Předpokládáme, že všichni

Foto na titulní straně: Michael Kukrle,
Josef Černý, Roman Kreuziger

Kolik kilometrů má průměrně v nohách každý váš závodník na konci
sezóny?

TRUTNOVSKÝ PODZIM
38. ročník mezinárodního hudebního festivalu
Pořádá UFFO pod záštitou MĚSTA TRUTNOVA

5. 10. – 19. 10. 2018

PETR NEKORANEC – tenor
SYMFONICKÝ ORCHESTR
ČESKÉHO ROZHLASU
WILLIAM KELLEY (USA) dirigent
pondělí 8. října / UFFO / 19 hodin
Program: CH. W. Gluck, W. A. Mozart, G. Rossini,
G. Donizetti, CH. Gounod, G. Bizet, G. Verdi

UŽ 25 LET
NÁM TO
SPOLU LADÍ
Generální partner festivalu
Trutnovský podzim
a patron koncertu
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Rozšíření výroby pro JBT Foodtech
Pro našeho největšího zákazníka
JBT Foodtech rozšiřujeme výrobu o další kapacitu, abychom byli
schopni vyrábět současně oba typy
jejich hlavních mrazících systémů –
Advantec a FPF Freezers. Dosud to
bylo tak, že v době výroby projektu
FPF byla výroba mrazáků Advantec
na několik měsíců přerušena, což
dělalo problémy oběma stranám.
S ohledem na dobré prodeje obou
těchto systémů bylo dohodnuto rozšíření výroby, kdy v KASPER KOVO
vzniknou dvě samostatné výrobní
plochy určené samostatně pro tyto
výrobky. Tohoto dosáhneme rozšíře-

ŽIVOTNÍ JUBILEA

ním stávající haly nerezu o další část,
kde dosud probíhala montáž sušáků
WHM.

Od června 2018 oslavili své životní jubileum následující kolegové
z KASPER KOVO:

Montáž WHM bude přesunuta
do dnešní haly A, kde jsou vyráběny
malé tlakové nádoby. Malé tlakové
nádoby budou přesunuty do haly B,
kde tak bude výroba všech tlakových nádob na jednom místě.

60 let – pan Pavel Míl – finanční účetní
60 let – pan Karel Kameník – strojní zámečník – montáž
55 let – pan Lubomír Prouza – strojní zámečník - montáž
50 let – pan Libor Arnošt – strojní zámečník – elektrofiltry
50 let – pan Petr Špetla – operátor výroby
50 let – paní Hana Vlasáková – hlavní účetní

Tato reorganizace proběhne ihned
po letní celozávodní dovolené,
abychom od září byli schopni dodávat JBT v plném rozsahu FPF
i Advantec.

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

ODCHOD DO DŮCHODU

Ing. Jakub Kasper

Desetileté výročí podpory
TJ Loko Trutnov
v Dolcích a již nyní zahajujeme přípravu 63. ročníku Krkonošské
sedmdesátky. Připravujeme ale další projekty, které by měly mít dlouhodobý charakter a měly by být určeny
pro širokou veřejnost.
O jaké sporty je v poslední době největší zájem z pohledu rodičů a dětí?
S jakými sporty je pro děti ideální
začít?

TL Lokomotiva Trutnov je největší
sportovní organizace na Trutnovsku.
U jejího rozvoje jsme 10 let i my.
Jak hodnotí spolupráci její předseda Petr Musil a kdy je dobré začít
se sportem? Vše najdete v našem
rozhovoru.
Mohl byste nám krátce představit
TJ LOKO Trutnov? Kolik sportů /
sportovců v současné době sdružuje? Jak dlouho funguje? …
TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. (dále jen
TJ LOKO) vznikla v roce 1892, čili už
je to hodně stará dáma. V současné
době sdružuje 25 oddílů s celkovým počtem 1969 členů, z čehož
je 1352 členů mládeže. TJ LOKO je
největším sportovním spolkem nejen
ve městě, ale i v Královéhradeckém
kraji a patří mezi největší sportovní
uskupení v celé České republice. TJ
LOKO jako jedna z mála sportovních organizací neprošla atomizací
na jednotlivé kluby dle sportovního
zaměření, což v dnešní době dotací
a jejich roztříštěností mezi MŠMT,
kraj, město, sportovní svazy a další
klade značnou náročnost na logistiku a řízení organizace. Mnohdy se
tento gigant jeví i jako méně výhodný pro přidělování některých dotací
a hospodaření organizace.
Jak dlouho trvá spolupráce oddílů
s KASPER a jak vznikla?
Spolupráce mezi TJ LOKO, ale
i ostatními sportovními a kulturními

spolky, školami a dalšími neziskovými organizacemi se společností
KASPER vznikla již po roce 1989,
protože společnost KASPER v čele
se svým jednatelem panem Rudolfem Kasperem chápala důležitost
sponzoringu a jiných forem podpory neziskových organizací v nově se
utvářející společnosti.
Organizovaná a kontrolovaná podpora TJ LOKO vznikla právě před deseti lety v roce 2008, kdy společnost
KASPER již chtěla přispívat plánovitě, účelně a především na sportovní
činnost mládeže. Tato spolupráce se
neustále vyhodnocuje a rozvíjí a věřím, že bude i nadále pokračovat.
Pokud bych se pokusil konkretizovat důvody vzniku spolupráce, tak
jsou jimi životní postoje pana jednatele Rudolfa Kaspera, který celý
svůj život strávil ve sportovním prostředí. Sport patřil do jeho života již
v dětství, během studií a vlastně až
dodnes. Jeho krédem je jednota
zdraví, sportovní činnosti a vzdělání.
Pak už je ke spolupráci jenom krůček. Stačí, aby se potkali osobnosti
se stejnými životními postoji a chtěli
prospět vzájemnou spoluprací občanům a především mládeži v našem
městě.
Jaké máte na druhou část roku plány, chystáte nějaké akce ve spolupráci s KASPER?
V podstatě všechny akce, které pořádají oddíly v rámci svých
kalendářů, se konají ve spolupráci s KASPER. Pokusím se uvést
alespoň ty největší a nejvýznamnější akce, které společně pořádáme. V červenci to byl triatlon

září 2018

Sport v našem městě, které si právem říká Trutnov město sportu, se
neustále rozvíjí a počet sportujících
dlouhodobě vzrůstá. Myslím, že nelze jednoznačně vyjmenovat sporty,
o které je největší zájem. Do tradičních větších oddílů většinou přichází
více dětí než do těch menších, nebo
nově vznikajících oddílů. Přesto společnost, a tedy i my, musí usilovat
o ještě větší zapojení především dětí
a mládeže do sportu. Tento dlouhodobý úkol mnohdy naráží na personální problémy jednotlivých oddílů
v počtu kvalifikovaných trenérů.
Se sportem obecně doporučuji začít
v pěti až šesti letech s přihlédnutím
k vývojovým parametrům, psychické odolnosti a zájmům jednotlivce.
U některých sportovních odvětví je
vzhledem k jejich fyzické náročnosti
třeba přistoupit k tréninku v nižším
věku nebo naopak začátek posunout až po dokončení vývoje a růstu
osobnosti.

Ke konci srpna 2018 se rozhodl odejít do starobního důchodu
dlouholetý zaměstnanec KASPER KOVO pan Rudolf Lorenc,
který řadu let pracoval spolehlivě jako manipulant – expedient.
Vedení společnosti děkuje panu Lorencovi za odpracované roky
práce pro společnost a v důchodu přeje vše nejlepší, hlavně
hodně zdraví.

NAROZENÍ DĚTÍ
Od června 2018 byly rodiny kolegů z KASPER KOVO posíleny
o tyto nové přírůstky:
Rosiek Nikodem, nar. 3. 6. 2018
(otec: Rosiek Marek Andrzej – strojní zámečník – svářeč)
Matěj Holman, nar. 18. 7. 2018
(otec: Zdeněk Holman – strojní zámečník - svářeč)
Natalia Wójcik, nar. 18. 7. 2018
(otec: Wójcik Damian Mateusz – strojní zámečník – montáž)
Kryštof Kluger, nar. 25. 8. 2018
(otec: Karel Kluger – projektový manažer)
Gratulujeme a přejeme v životě vše nejlepší!
Vedení společnosti

Výsledky kvízu z Journalu č.18
Výherci kvízu z Journalu č. 18 jsou:
Tomáš Laube, Martin Veleba, Martin Čížek
Výhercům blahopřejeme!

Víte, že...?
… nejlehčí silniční kolo na světě váží pouhých 2,7 kg?
Výrobcem rámu je Gunter Mai a komponenty kolo osadila společnost Fairwheel Bikes. Kolo je plnohodnotným závodním speciálem do vrchu. Téměř vše je na něm z karbonu, jen pár komponentů je titanových a střed je keramický. Více o tomto kole na
www.redbull.com/cz-cs/nejlehci-kolo-sveta-fairwheel-bikes
Redakce

Když se dospělý člověk rozhodne, že
by se chtěl věnovat nějakému sportu od začátku, je to u vás možné?
Některé sporty jsou k tomu určitě
vhodnější než jiné, co doporučujete?
V našem spolku nalezne uplatnění určitě každý, kdo se rozhodne
sportovat nebo věnovat část svého volného času sportu. Pokud se
dospělý zájemce o určitý sport dostaví do konkrétního oddílu, tak mu
rádi odborní funkcionáři a trenéři
vysvětlí jeho možnosti vyžití v daném sportovním odvětví vzhledem
k věku, zdraví, somatotypu, popřípadě dalším specifickým požadavkům
a popřípadě doporučí jiný oddíl našeho spolku, který by více vyhovoval
sportovním představám žadatele.
(pokračování na str. 6)
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Pokračování článku ze str. 5
Druhá cesta ke sportování v našich oddílech a doporučení vhodnosti výběru sportovního odvětví vede přes zaměstnance sekretariátu TJ LOKO nebo členy výkonného výboru. V našem spolku
ale rádi přivítáme i ostatní zájemce, které necháme proškolit
a mohou se stát trenéry, rozhodčími, případně pořadateli našich
akcí. Všechny potenciální zájemce rád osobně přivítám a pokusím
se jim poradit, kam a na koho se obrátit.

Nový sklad řeziva
a zpevněné plochy

TJ Lokomotiva Trutnov má na svém kontě řadu úspěchů, je něco
z poslední doby, co byste rád vyzdvihl?
Naši sportovci se účastní ve velkém počtu mistrovství ČR, ze kterých vozí pěknou řádku medailí. Olympiády dětí a mládeže se zúčastnilo 23 našich sportovců. Naše úspěchy nekončí jenom medailemi z největších sportovních soutěží v rámci České republiky,
ale účastníme se i Mistrovství Evropy, světa a olympiád. Konkrétní výčet našich úspěchů by zabral možná celou stránku našeho
rozhovoru, a tak se omezím pouze na právě uplynulé Mistrovství
Evropy v atletice, kde získala bronzovou medaili v maratonu Eva
Vrabcová Nývltová a Lada Pejchalová reprezentovala ve skoku
vysokém.
Na závěr chci poděkovat všem zaměstnancům společností KASPER a managementu společnosti v čele s jednatelem
Ing. Rudolfem Kasperem za podporu a osobně mě těší, že prostřednictvím sportu můžeme přispívat k dobrému jménu a propagaci KASPER. Věřím, že KASPER bude i nadále patřit mezi nejlepší v České republice a naše vzájemná spolupráce se bude i nadále
rozvíjet. Všem zaměstnancům za účelem dosažení společného
cíle přeju hodně zdraví a spokojenosti.
Redakce

Štíhlá výroba
Podobně jako v KASPER KOVO i u nás je již druhým rokem implementován projekt Žralok, tedy zavádění principů štíhlé výroby do procesů KASPER CZ. Spolupráci a zavádění s firmou API
hodnotím jako úspěšnou, v letošním roce budeme pokračovat
na zefektivnění materiálových toků ve výrobě a následně digitalizaci dokumentace.
Ing. David Kasper

KASPER CZ má nové
webové stránky

Společnost KASPER CZ spustila začátkem září nové webové stránky. Jsou plné krásných fotografií jejich nejzajímavějších
realizací. Budeme rádi, když nové stránky navštívíte. Během
následujících měsíců plánujeme nové weby také pro KASPER TS
a KASPER Group.
www.kaspercz.cz

Redakce

Nákladem 13,9 mil. Kč byla v červenci dokončena první etapa investice dostavby areálu KASPER CZ, tedy zpevněné
plochy skladu řeziva a zastřešené systémové regály skladu od firmy OHRA. Generálním dodavatelem stavby byla
trutnovská společnost Stavebně dopravní Trutnov s.r.o.

Nová výrobní hala CNC
Se stejnou firmou SDT jsme v červenci také podepsali smlouvu na dodávku druhé etapy této investice. Druhá etapa
představuje novou výrobní halu pro CNC obrábění, výrobu stěnových panelů a povrchové úpravy s portálovým jeřábem. Zahájení stavby se předpokládá v 09/2018 a dokončení stavby se předpokládá v 07/2019.

Koloshop.CZ

zdroj: ateliér FORWOOD

V září budeme dodávat konstrukci z lepeného lamelového dřeva pro velmi zajímavou zakázku, provozovnu firmy
KoloshopCZ v Novosedlicích.
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, David Kasper, Miloš Šálek, Jan Bartoš, Tomáš Kaser, Lucie Kepplová, Trockenmann s.r.o., TJ Loko Trutnov, Elkov Author, JopoCoaching, www.forwood.cz.
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 @tskasper

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

