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Milí kolegové,
měsíc září a začátek října se nesly ve znamení strojírenských veletrhů. Spolu se
sesterskou firmou Hestego jsme se zúčastnili tří z nich.
Na veletrhu IMTS v Chicagu naši firmu zastupovali majitel pan Bezloja a
předsedkyně představenstva paní Šimánková (viz foto na titulní straně). Podle
jejich slov byl o naše produkty v USA velký zájem. V současné době už nám odtud
přišly poptávky.
Ve stejném zářijovém termínu se konal veletrh AMB Stuttgart a potom v prvním
říjnovém týdnu mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. O obou se dočtete na
následujících stranách. Jenom doplním, že všechny naše expozice byly obchodním
oddělením velmi dobře připraveny a zákazníci se „u nás“ cítili jako doma. Zejména
na veletrhu ve Stuttgartu nás vyhledalo několik nových zákazníků a potenciálních
dealerů, kteří mají zájem být našimi zástupci ve svých zemích. Jeden z nich
přiletěl na návštěvu naší firmy už v uplynulém týdnu a další potenciální dealer
nás navštíví příští týden.
Současná situace ve světě je velmi komplikovaná a nepřehledná. Velký zájem o
naše výrobky nám v této době dává opatrný optimizmus pro vývoj zakázek v
následujícím roce. V obchodním plánu pro příští rok proto počítáme s navýšením
tržeb o cca 11 % oproti plánu roku 2022. Koncem tohoto roku a v první polovině
roku příštího nám budou přicházet stroje, které nám umožní výrobu stabilizovat a
navýšit naše kapacity.
V současné době máme dostatek práce do ledna a zakázkami plníme měsíc únor.
Plán roku 2022 plníme a mírně překračujeme.
Poděkování patří hlavní výrobě i divizi služeb za to jak se vyrovnaly s poměrně
vysokou nemocností v měsíci září. Firmě se díky úsilí Vás všech podařilo zářijový
plán splnit.

Vážení kolegové, přeji Vám pohodové podzimní dny a těším se, že se potkáme na
plánovaných společných akcích.
Mirek Ostrý
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AKTUALITY

Letní kuličky

Setkání v závěru posledního pracovního dne před
celozávodní dovolenou se už v naší firmě stalo
milou tradicí.
Letošní Letní kuličky proběhly 15.7. v pivnici
Pohoda stadion a měli jsme se doopravdy pohodově.
Komu by ostatně nebylo dobře mezi fajn kolegy?
Tak zase za rok.

Sbírka
Koláč
pro
hospic
podporuje
služby paliativní péče
Diecézní charity Brno
10
mobilních
hospiců a 1 kamenný
hospic v Rajhradě.

Podpořili
jsme
setra, psycholog, sociální pracovník a duchovní
navštěvují nemocného i pečující rodinu v jejich
přirozeném prostředí domova a jsou jim
odbornou
i
lidskou
oporou.
Služby
hospicového týmu jsou dostupné 24 hod
denně. Díky péči domácího hospice může na
Tišnovsku a Kuřimsku zůstat doma až do
konce téměř 100 nemocných ročně.

Co je to domácí hospic?

Domácí hospic poskytuje důstojnou péči
nevyléčitelně nemocným v závěru jejich
života. Specializovaný tým - lékař, zdravotní

4

ŘÍJEN 2022 | ČÍSLO 3
AKTUALITY

Kde jsme letos
ukázali, co umíme?
AMB STUTTGART
International Exhibition for Metal Working
13. - 17.9.

AMB Stuttgart je společně s EMO Hannover jeden z
nejvýznamnějších evropských veletrhů. Koná se jednou za
dva roky a je to ideální příležitost, kde se během jednoho
týdne setkat s většinou našich významných zákazníků –
nejen německých, nýbrž i zákazníků z ostatních kontinentů.
Jednání v rámci veletrhu nám pomáhají ještě více upevnit
vazby s našimi stávajícími obchodními partnery, dále také
hledat zákazníky nové. Obzvlášť důležitá byla jednání s
našimi obchodními partnery z Německa – to je trh, kde
vnímáme velký prostor k navýšení tržeb naší společnosti.
Dále pak s novými obchodními partnery ze zahraničí – z Itálie
a ze Švédska. Všechna jednání dopadla velmi dobře a
očekáváme, že ve všech těchto teritoriích budeme nadále
navyšovat naše tržby.
IMTS CHICAGO
Internation Manufacturing Technology Show
12. - 17.9.
MSV BRNO
Mezinárodní strojírenský veletrh
4. - 7.10.

V době popandemické se jednalo v pořadí o druhý
mezinárodní strojírenský veletrh v Brně. Byť účast nedosáhla
účasti z doby před pandemií, oproti loňskému veletrhu bylo
cítit znatelné zlepšení. Zejména středa a čtvrtek byly dny
velmi hektické.
Tento veletrh je pro nás zejména nástrojem, díky němuž
upevňujeme vztahy s našimi tuzemskými zákazníky a
získáváme od nich informace pro tvorbu nového obchodního
plánu na následující rok.
MSV byl letos náš poslední veletrh, kde jsme aktivně
vystavovali. Nyní už začínáme přemýšlet o tom, kam se
vydáme v příštím roce.
Antonín Kopřiva
5
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V patách šroubu

Plánování a
řízení výroby

Náš šroub už prošel obchodním oddělením, technickou
specifikací výrobku a konstrukcí. O tom, jak o něj dále
pečuje naše plánování, se s námi podělila Verča
Kučerová.

operativní řízení má zajistit její hladký průběh a
rovnoměrné vytížení pracovišť. Mezi další činnosti
plánování patří taky realizace změnových
požadavků ze strany zákazníka, výroba interních
pomůcek, marketingových zakázek nebo zakázek
generálních oprav pro divizi služeb.

Po evidenci objednávky na obchodním oddělení a
vypracování TSV na oddělení technických nabídek
putuje zakázka k nám na oddělení plánování a řízení
výroby. Pracujeme v týmu s kolegou Slávkem
Schimmerlem.
Naše
oddělení
představuje
pomyslnou spojku mezi obchodním oddělením a
výrobou.
Hlavním
úkolem
je
zajištění
bezproblémového toku zakázky firmou od jejího
zaplánování až po finální expedici výrobku k
zákazníkovi. Technický úsek, který se skládá z
technologie, konstrukce a plánování, má včetně
výroby pod taktovkou Vitalii Zagorevskyi.

V našich činnostech nám velmi pomáhá software
kapacitního plánování Plantune, který je propojený
s informačním systémem SAP. Na základě námi
poslaných dat vyhodnocuje jednotlivé zakázky a
upozorňuje nás na možná zpoždění, nedostatky
materiálu a další. Upozornění, která nám Plantune
signalizuje, kontrolujeme a aplikujeme patřičná
nápravná opatření. Cenným nástrojem se stal také
pro mistry ve výrobě, kteří mohou sestavovat
fronty práce na jednotlivých strojích a určovat
zakázkám priority. Sestavené fronty práce jsou
promítány na obrazovkách ve výrobě a počítačích u
pracovišť. Plantune se stal nedílnou součástí během
ranního dispečinku, kterého se účastní mistři
výroby, plánování a výrobně-technický ředitel.
Dispečink probíhá několikrát do týdne a během něj
se prochází plán výroby na dané období, aby mistři
synchronizovali fronty práce jednotlivých pracovišť.

Plánování lze rozlišit z hlediska časového horizontu
na dlouhodobé a operativní. V rámci dlouhodobého
plánování přijímáme zakázky z obchodního oddělení
a určujeme jim takový termín, který je v souladu s
požadavkem zákazníka a současně s našimi
kapacitními možnostmi ve výrobě. Zakázku, která
má určený termín expedice, poté předáváme na
oddělení konstrukce a technologie k vypracování
potřebné dokumentace pro výrobu. V případě
speciálního požadavku na materiál nebo kooperaci,
předáváme informaci kolegům z logistiky. Zakázka
se v posledním kroku předvýrobních etap dostane
opět k nám na plánování, kde k výkresům
vytiskneme technologické postupy a spustíme její
výrobu.
Po uvolnění zakázky do výroby přichází na řadu
operativní řízení – krátkodobé plánování zakázek v
rámci aktuálního měsíce, které má za úkol zajistit
splnění měsíčního plánu výroby a tržeb. Zakázky
mohou putovat alternativními cestami výrobou a

Oddělení plánování a řízení výroby pracuje v
součinnosti se všemi odděleními na denní bázi a
svou prací se snaží přispět ke splnění cílů
společnosti.
Veronika Kučerová, plánování a řízení výroby
6
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ROZHOVOR S

Honzou Bartošem

Víte, co vše je možné podniknout ve skiareálu?
Velmi děkuji Honzovi Bartošovi za to, že nám poodhalil
jak aktivně tráví čas mimo naši firmu.

Honzo, jak dlouho a na jaké pozici pracuješ v KSK?
Jsem tady 6 let. 3 roky jsem pracoval jako
soustružník a tři roky pracuji na stroji WFL.

I když probíhaly bídně, vydržel jsi.
Člověk na kole prostě padá. Když zkoušíš něco
nového, padáš. Člověk chodí domů dodřený. Ne
každý u tohoto sportu zůstane, hodně lidí to odradí.

Co tě sem přivedlo a čím si tě firma získala?
Kamarád. Nastoupil sem a já jsem nastoupil týden
po něm. Firma si mě získala zajímavou prací, není to
žádný stereotyp.

Jak vypadají trasy, po kterých jezdíš?
Enduro je specifické v tom, že člověk na něm může
jezdit, co chce. Bikeparky, single traily*, klasické
horské cesty, dá se na tom i skákat. Je to
multifunkční kolo.

A kamarád v KSK zůstal?
Je tady pořád – Jirka Růžička.

Co nejradši jezdíš?
Bikeparky.

Čemu se věnuješ ve voleném čase?
Jezdím na BMX a enduro kole. BMXko je malé kolo,
na kterém jdou dělat triky. Enduro kolo je v
podstatě horské kolo, ale je celoodpružené. Je
určené do tvrdšího terénu – kořeny, kameny a
takové srandy.
Jak dlouho se tomu věnuješ? Jak ses k tomuto
koníčku dostal? Jak tvoje začátky probíhaly?
BMXku se věnuji s pětiletou pauzou 13 let a na
enduru jezdím teprve 3 roky.
Ježíšek mi přinesl BMXko. Přál jsem si je, vždy se mi
to líbilo a chtěl jsem to začít dělat taky. Začátky
probíhaly bídně.

* Single trail je přírodní (nebo přírodě blízká) sportovní trasa určená
pro horské kolo.
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Jak takový bikepark vypadá? Můžeš mi ho popsat?
Bikepark bývá někde, kde je skiareál. Lanovka tě
vytáhne nahoru a jezdíš po přírodních nebo uměle
vytvořených trailech – tam jsou uměle vytvořené
překážky, třeba skoky a přejezdové lávky.
Může se na trail vydat i úplný začátečník?
Může. Traily jsou rozděleny barevně. Modré jsou
nejlehčí, červené jsou středně náročné a černé jsou
nejnáročnější.
Zmiňuješ skiareály. Jak často se na hory dostaneš?
V průměru 2x za měsíc jezdím do Jeseníků. Letos
jsme byli taky v Krkonoších a loni na Ještědu.
Máš oblíbenou trasu?
Rád trasy střídám. Kdyby člověk jezdil pořád to
samé dokola, po nějaké době ho to omrzí.
Dostal ses díky kolu na nějaké zajímavé místo?
Zajímavých míst je spoustu. Příroda je tam o něčem
úplně jiném. Ne jak jít v Tišnově na rozhlednu.
Denně najedeš 30 až 40 km po horách. Vidíš toho
spoustu, je to pecka. Vybrat si jen jedno místo by
bylo hodně těžké.
Účastníš se závodů?
Účastním se České Enduro Série. Je to
celorepublikový závod. Závodů je celkem sedm
během celého roku, většinou jedu jen jeden.
Co si ze závodů odnášíš? Je to velká zkušenost?
Hlavně velký zážitek. Dalo mi to strašně moc, co se
týká technické stránky ježdění. Nejde o techniku
skoku, ale o jízdu v terénu a o to být co nejrychlejší.
Je něco, bez čeho se na kole neobejdeš?
Bez chráničů. Bez helmy. Všichni by měli jezdit s
helmou. I do obchodu.
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„Život je jako jízda na kole. Abyste udrželi ...,
musíte se neustále pohybovat dopředu."
Albert Einstein
Zdroj fotografií: archiv J. Bartoše

V citátu je vynechané slovo. Jeho znění prozradí tajenka.

1. Systém sdílených jízdních kol v Kuřimi provozuje společnost
2. V roce 1817 baron Karl Drais vynalezl
3. Míčová hra na dvě branky, ve které hrají dvě dvojice hráčů - cyklistů.
4. Nejslavnější cyklistický závod je "Tour de..."
5. Světový den jízdního kola je v měsíci
6. Starší označení kola je
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klíč: Nextbike, draisinu, kolová, France, červnu, velocipéd
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Personální novinky

Noví kolegové

Pracovní výročí

1.7. nastoupil na středisko SVZ jako elektrikář
údržby pan Ivo Raus.

25 let

Petr Mlenek
středisko Opravy, strojní zámečník a
montér převodů

Od 1.8. náš tým posiluje Ing. Irena Hahnová,
vedoucí EFÚ, a Ing. Veronika Pešová, která
rozšířila oddělení Nákup.

20 let

Petr Matal
středisko
Výrobní
výrobní technolog

10 let

David Formánek
středisko Montáže, strojní zámečník
a montér převodů

1.9. nastoupil na středisko Skladu drobného
materiálu a nářadí na pozici skladníka pan Patrik
Marek a na středisko 204 na pozici soustružníka
pan Lukáš Raška.

technologie,

Oslavenci
Všem novým kolegům přejeme hodně pracovních
úspěchů.

V září oslavil Ivo Galgóci 60. narozeniny.

Odchody

V červenci se Antonovi Morozovovi narodila
holčička Veronika a v srpnu se manželům Sašce
a Vitaliovi Zagorevským narodil chlapeček
Davídek.

Jiným pracovním výzvám se od 1.8. rozhodl čelit
pan Tomáš Konečný, soustružník ze střediska
Hřídelí.

V červenci se vdala naše pracovnice technických
nabídek Gábinka Balharová (Lindvai).

31.8. odešel do předčasného starobního důchodu
pan Bohumil Otisk, který u nás pracoval téměř 10
let jako elektrikář.

Všem moc gratulujeme!

Přejeme panu Otiskovi hodně zdravíčka, štěstíčka
a děkujeme za vykonanou práci pro naši
společnost.

Další personální změny
Od 1.9. pan Ivo Galgóci pracuje jako mistr
Montáže.
Přejeme mu, aby se mu na nové pozici líbilo a
dařilo.
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Hledáme nové
kolegy
V současné době hledáme nové kolegy na tyto volné pracovní pozice:

OPERÁTOR STROJE SPU

OPERÁTOR STROJE CNC

OPERÁTOR STROJE CNC

- SOUSTRUŽNICKÉ

- JEDNOÚČELOVÉ

CENTRUM

ZAŘÍZENÍ

Spinner

Puma 700 | 2600 | 800

Leistritz

PRACOVNÍCI STROJŮ

PRACOVNÍK

KONSTRUKTÉR

PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ
soustruh MT 50

VÝROBY

obráběcí stroj MCV 1270

částečný úvazek
vhodné pro studenty

Pokud byste věděli o někom, kdo hledá práci a chtěl by se stát členem
našeho týmu, neváhejte ho oslovit a poprosit ho, aby zaslal svoje CV na
personální oddělení: personalni@ksk-pm.cz
Náborový příspěvek za doporučení nového zaměstnance je 12 000 Kč.
11
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SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

BOWLINGOVÝ TURNAJ
4. LISTOPADU • 16 - 19 HOD

VÍTÁNI JSOU I NEHRÁČI

Xbowling Tišnov

Od 16. hod bude možné

Nádražní 1917, Tišnov

občerstvit se v Patro PUB

PROSINEC
PÁTEK

16

V 15 HOD

CHYSTÁME

Vánoční veřírek

2022

Na závěr bych Vám všem chtěla popřát krásné
podzimní dny, budeme doufat, že budou i plné
sluníčka, než nás překvapí „paní Zima“.

V pátek 16.12. se bude konat od 15:00 hodin v
České u Baumannů tradiční Vánoční večírek s
hudbou. Pozvánka s bližšími informacemi bude
včas vyvěšena na nástěnkách a zveřejněna na
intranetu.

Iveta
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