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27.5. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA AČN
Předmětem jednání představenstva byla diskuse se zástupci
společnosti ABF ohledně spolupráce na spoluorganizaci
výstavy FOR FURNITURE a FOR OFFICE v příštích letech a
zvýhodnění členů AČN.
Proces udílení správcovství AČN na značku Česká kvalita Nábytek na službu „Zakázková výroba nábytku“. AČN poskytuje
záštitu soutěži SUSO. Odsouhlasen návrh ocenění pedagoga
od AČN – „Nábytkářský pedagog“ v rámci soutěže SUSO.
Národní soustava povolání, značka „Furniture Label“ nebo-li
„Furniture ID Card“. Diskutovány slevy na nákup energií pro
členy AČN. Schválení propozic soutěže NÁBYTEK ROKU
2014. Projekt podpory českého nábytkářského průmyslu –
diskuse o možnosti financování. Získání prostředků na www
vyhledávač. Incoming na For Interior – stále čekáme na
vyjádření MPO k podané žádosti. Členové AČN obdrží
podrobný zápis z jednání.
3.5. JEDNÁNÍ S ABF, a.s.
Tajemník AČN jednal se zástupci ABF o rozvoji spolupráce na
výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE. Schůzky se účastnil
generální ředitel ABF, ředitel veletržní správy a ředitelka týmu
Bydlení.
29.5. SOCIAL DIALOGUE ON FURNITURE INDUSTRY
Tajemník se zúčastnil zasedání na Evropské komisi
v Bruselu v rámci projektu Social Dialogue, jehož se
AČN dlouhodobě účastní. Tématy bylo: Nová strategie
Evropské komise v příštím období - obecné informace.
Sektorový sociální dialog - nastavení cílů, Bolster – up
II project – hodnocení stavu. (AČN se stala tichým
partnerem
projektu).
Studie
projektu
"Skills
Observatories" – výsledky a jejich prezentace, Studie
proveditelnosti o vytvoření "Social Label for Furniture"
– prezentace současného stavu (značka pro nábytek,
který byl vyroben v souladu s lidskými právy a právy
zaměstnanců - smyslem je omezení nebo vyloučení
prodeje nábytku ze zemí a firem, kde jsou tato práva
porušována).
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28.5. PŘEDSTAVENSTVO UEA - BOARD OF DIRECTORS
Tajemník AČN se zúčastnil zasedání představenstva
UEA v jejím sídle na rue de la Loi v Bruselu. Na
programu schůze bylo kromě jiného "EU label furniture
study". ECO label Furniture, dále legislativa týkající se
formaldehydu v jednotlivých členských státech. Evropská
sektorová rada v oboru výroba nábytku a učební obory
truhlář a čalouník v projektu Bolster up, který je zaměřen
na výměnu zkušeností. Evropská komise schválila
realizaci studie proveditelnosti značky Social Label on
Furniture.

14.5. ČLENŮM AČN ROZESLÁN INFO-MIX
V rámci INFO MIXU předány členům AČN informace. Veletrh EUNIQUE - pozvánka na
mezinárodní veletrh užitého umění a designu EUNIQUE, začátek června Karlsruhe. Salon du
Meuble - Meubelbeurs v Beneluxu s CzechTrade. Tisková zpráva EFIC - ID Card na
nábytek, nebo-li rodný list na nábytek. Bulletin AČN. Nabídka spolupráce a cesty do
Běloruska s KLDS, kde je AČN členem. Komponenty nábytku – pozvánka na výstavu
v Bělorusku. Statistická informace o vývoji trhu a výroby nábytku v Německu. Pozvánka na
seminář TNB. Nabídka second - hand stroje.

KONFERENCE TNB VE KŘTINÁCH PROBĚHLA SE ZÁŠTITOU AČN
AČN poskytla, podobně jako v předchozích ročnících záštitu
konferenci Trendy v nábytku a bydlení, kterou pořádá
Mendelova univerzita na zámku ve Křtinách.
Konferenci
zahájil
zástupce
univerzity
společně
s prezidentem AČN. Následovaly úvodní prezentace
představitele KČN (Klastru českých nábytkářů) a tajemníka
AČN.

ČSN EN 16139
AČN v rámci členství v Technicko normalizační
komisi
–
Nábytek
využije
možnost
připomínkovat
ČSN EN 16139 Nábytek Pevnost, trvanlivost a bezpečnost - Požadavky
na nebytový sedací nábytek. Pro připomínky
bude využito poznatků z projektu NIS.
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PŘÍBĚH ŘEMESEL – NABÍDKA SPONZORSTVÍ
Muzeum hlavního města Prahy má jednu z
nejrozsáhlejších sbírek cechovních památek na světě.
Jedná se o specifickou sbírku dokládající historii a způsoby
prezentace řemeslných spolků. Tato sbírka je základem
výstavy příběhy řemesel a lidské zručnosti.
Na přípravě se již intenzivně pracuje, plánují se prezentace
cechů, firem, včetně zahájení slavnostní vernisáže. Také
video, televizní spoty, výpravná publikace v ČJ a AJ.
Muzeum hlavního města Prahy nabízí možnost
sponzorství, jde o částku do 20 000,- Kč. Ve smlouvě o
spolupráci nabízí výstavní a reprezentativní prostory:
zámecký areál ve Ctěnicích, hlavní budovu na Florenci,
Podskalskou celnici na Výtoni a Pražské věže. Logo firmy
bude uvedeno na všech tiskovinách, webu muzea,
pozvánkách a prezentacích.

BULLETIN ČESKÉ KOMORY ARCHITEKTŮ 2/2013
AKTUÁLNÍ LAST MINUTE NABÍDKA PRO BULLETIN ČKA 2/2013:
3 stranu obálky .....25 000 Kč + DPH
1/1 vnitřní stranu....16 000 Kč + DPH
vklad do velikosti A4....22 000 Kč + DPH
informace o dalších možnostech na vyžádání
Termín pro dodání tiskového pdf: 7. 6. 2013 /po dohodě do 12.6.2013/
Tištěný náklad 4 500 ks. Digitální verze včetně komerční části bude i nadále přístupná na
www.cka.cc .
Časopis se dostane všem autorizovaným architektům v ČR + dalším odběratelům z oboru.
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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