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/8/ ŘÍJEN 2015 
 

10.9. SCHŮZE PŘEDSTAVENSTVA AČN  

 
10.9. se konalo zasedání představenstva AČN. Kromě jiného, 
byla diskutována tato témata:  
 
Představenstvo schválilo kooptaci Ing. Hany Bláhové, jednatelky 
společnosti Aksamite do představenstva AČN, na uvolněné místo 
po doc. Petru Bruneckém. Představenstvo potvrdilo setrvání doc. 
Dr. Ing. Petra Bruneckého jako zástupce AČN v Technické a 
normalizační komisi Nábytek.  
 
Tajemník promítnul prezentaci švédské nábytkářské asociace o 
projektu této organizace Möbelfakta. Jedná se o projekt 
realizovaný od roku 2010. Jedná se o certifikaci firem vyrábějících 
nábytek v oblasti společenské odpovědnosti. Tedy, aby i vstupy 
(materiály a polotovary) vyráběné například v třetích zemích 
odpovídaly základním sociálním standardům. Pokud se dodavatel 
nemůže prokázat, že splňuje veškeré náležitosti, které bývají v 
Evropě běžné, není možné, aby v dodavatelském řetězci zůstal. 
Na druhou stranu se švédská asociace snaží přesvědčovat 
veřejnost, aby se ptala po původu nábytku, který kupuje a zda byl 
tento nábytek vyroben v souladu se základními lidskými právy.    
 
Představenstvo se zabývalo možnostmi vstupu AČN do 
Hospodářské komory. Každý člen by tímto získal členství v HK, 
pokud již není členem přímo. Představenstvo deklarovalo záměr, 
aby AČN do HK vstoupila, až to bude ekonomická situace AČN 
umožňovat.  
 
Informace o průběhu semináře v Mladé Boleslavi organizovaným 
Economií, náměstek z ministerstva školství se vyjádřil k návrhu 
právních smluv mezi firmou a učněm. Ve věci je jistý pokrok. 
Klíčová otázka, zda bude možné učně smluvně zavázat, aby učeň 
byl po určitou dobu po vyučení zaměstnancem firmy, která 
investuje do jeho učení, se vyjádřil negativně. Ani v blízké 
budoucnosti toto nebude v ČR možné.  
 
Pan Václav Hon informoval o aktivitách na Opavsku, kterých je on 
sám leaderem. Několik významných podniků v kraji se spojilo s 
cílem podpořit strojní průmyslovou školu a truhlářské učiliště. 
Podpořit učně, jenž mají bezproblémovou docházku do školy a do 
učení. Kteří mají zájem studovat, mají ucházející prospěch a 
chování. Takoví dostanou měsíční kapesné. Za tímto účelem byla 
vytvořena speciální www stránka. AČN dá projektu záštitu.  
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 NÁBYTKÁŘSKÝ PEDAGOG ROKU   

 
18.9. byly slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže 
řemeslníků, SUSO. AČN při této příležitosti předala 
vlastní ocenění PEDAGOG ROKU, tedy ocenění 
pedagoga, který se zasloužil o dovedení vítězného 
družstva truhlářů až na vrchol! 
 
Pedagogem roku je Marcel Černoch z SPŠ stavební 
Valašské Meziříčí. Vítězi česko-slovenského finále SUSO 
se mezi truhláři stali David Málek a Štěpán Jalůvka ze SPŠ 
stavební Valašské Meziříčí a na druhých a třetích pozicích 
se umístili Matěj Venzhöfer a Václav Neubauer z VOŠ, OA 
a SOUT Chotěboř a Filip Hruška a Lukáš Vykydal z 
Masarykovy střední školy Letovice. www.suso.cz  
 

 
Foto: Dřevařský magazín 

 

30.9. GOLFOVÝ TURNAJ   

 
Mimořádný zájem o letošní golfový turnaj znemožnil 
Cannon start. Na hřišti bylo na 120 účastníků turnaje.  
 
Golfový turnaj již tradičně pořádaný AČN společně s ČMA. 
Pro členy AČN bylo startovné sníženo z 900,- Kč na 700,- 
Kč + DPH. Golfový turnaj Asociace českých nábytkářů a 
České manažerské asociace, podpořila společnost 
Wiesner-Hager. Vložené soutěže byly Longest drive a 
Nearest to the Pin. 
 
Velké poděkování společnosti Wiesner-Hager! 
 

                         

 
 

 
 

PODPORA HORECA SUMITU 

 
Leaders in HORECA se letos koná v Praze ve dnech 26.-
27. listopadu. AČN akci poskytuje partnerství. 
 
Brožura tohoto Summitu byla zaslána členům AČN. Program 
i všechny diskuze se budou konat v anglickém jazyce. Logo 
AČN bude vloženo na všechny marketingové materiály akce. 
 

 

                        

ČLENOVÉ AČN 22.9. UPOZORNĚNI NA UZÁVĚRKU MOBITEXu 

 
Upozornění na možnost zaregistrovat svoji přihlášku na 
veletrh Mobitex, který se bude konat v termínu 
20.4.2016 - 23.4.2016. 
 
Veletrh Mobitex v Brně je součástí komplexu Stavebních 
veletrhů. Tento veletrh každoročně navštíví okolo 40 tisíc 
návštěvníků, potencionálních klientů. 

 
 
 

http://www.suso.cz/
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PODPORA PROJEKTU POSPOLU  

 
Projekt POSPOLU je zaměřen na podporu 
spolupráce škol a firem při odborném 
vzdělávání.  
 
Projekt Pospolu - Podpora spolupráce škol a firem 
se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi je 
financován z prostředků Evropského sociálního 
fondu.  
 
Projekt připravilo Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci se 
zaměstnavatelskými svazy. Realizátorem projektu je 
MŠMT, partnerem projektu je Národní ústav pro 
vzdělávání. 
 

 
www.projektpospolu.cz  

 
K odběru novinek  

se můžete přihlásit na adrese: 
www.projektpospolu.cz/registrace  

 
Modul POSPOLU na Metodickém 

portálu - http://pospolu.rvp.cz/   
 

Národní ústav pro vzdělávání,  
školské poradenské zařízení  

a zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků 

16.9. ZASLANÁ PŘIPOMÍNKA NA SVĚTOVÉ TRENDY V INTERIERU 

 
Členům AČN byla zaslána připomínka na doprovodný 
program veletrhu For Interior, přednášku SVĚTOVÉ 
TRENDY V INTERIERU.  
 
Účastníci měli možnost se seznámit s trendy ze světových 
výstav.  Účast na přednášce byla bezplatná, podléhala však 
povinné registraci. 
 

 

 
 

11.9. ZASLÁNO ĆLENŮM - VSTUPENKA NA FOR ARCH ZDARMA 

 
FOR ARCH připravil stovky expozic, konference, 
ukázky řemesel i architektonickou live show. 
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je v současné 
době největším stavebním veletrhem v České republice.  
 
Návštěvníci mohli shlédnout, jak přímo v jedné z hal vzniká 
pod rukama architektů osm domů, dále pak soutěžní 
přehlídku stavebních řemesel, nebo architektonické soutěže 
mladých talentů Young Architect Award. Vstup na veletrh a 
jednotlivé akce byl po on-line přihlášení zdarma. 
 

 

 

 

ZVEŘEJNĚNY POPTÁVKY Z CZECHTRADE 

 
Na www stránkách AČN.  
 
25.9. Velká Británie - Čalouněný nábytek pro obývací 
místnosti a ložnice. Britský výrobce a dovozce, má zájem o 
nabídky čalouněného nábytku, pro obývací místnosti a 
ložnice. 
 
25.9. Velká Británie - Dřevěný nábytek a kuchyňské linky. 

 

 
 

http://www.projektpospolu.cz/
http://www.projektpospolu.cz/registrace
http://pospolu.rvp.cz/
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Britská firma pro interiérový design a bytové zařízení s více 
než 60 showroomy ve Velké Británii a Irsku, včetně severu 
Evropy, v současné době hledá pro společnost, která by 
mohla potenciálně nabídnout dřevěný nábytek a kuchyňské 
linky. 
 
4.9. Dřevěné designové poličky na zakázku – Francie. 
Francouzský designér Olivier Dollé hledá truhláře pro 
zhotovení poličky ve tvaru větve, dle dodaných výkresů ve 
formátu DXF nebo DWG.  
 
4.9. Kuchyňský nábytek - židle, stoly - Španělsko. Firma 
poptává české výrobce nábytku, zejména kuchyňského, 
nejvíce pak kovových židlí a stolů. 
 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v zářijovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti:  
 
TON, ABF, LD SEATING a Soutěžní přehlídka stavebních 
řemesel - SUSO. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


