/8/ ZÁŘÍ 2018
29.8. byly odeslány dopisy s žádostí o schůzku ministrovi Brabcovi a ministryni
Novákové
AČN dlouhodobě řeší problematiku FSC. FSC je důvodem naší žádosti o schůzku
s ministrem Brabcem. S ministryní Novákovou (MPO) však máme témat k diskusi více. Jsou
to zejména podpora exportu výrobců nábytku, kteří mají výrobní podniky v České republice a
dále značka Česká kvalita.
29.8. tajemník se zúčastnil zasedání tzv. Malé tripartity
Řešení problematiky FSC bylo na prvním bodu jednání. Je znát pokrok v přístupu k FSC.
Dřívější tvrdé odmítání FSC ze strany dřevařské lobby se změnilo v měkčí rétoriku. Nicméně
stále platí, že jsou body, které pokud FSC nezmění, nezmění se ani přístup dřevařské
lobby... Dalšími body v jednání byly kůrovcová kalamita, nedostatek pracovníků v lesním
hospodářství a mzdy v lesním hospodářství...
Nákup energií se daří
V letošním roce jsme navázali spolupráci se společností Arch consulting s.r.o, která
vystupuje pod obchodní značkou Aukce jinak. Společnost Arch consulting již zajistila nákup
energií prostřednictvím elektronické aukce pro společnosti JECH CZ, s.r.o., JELÍNEK výroba nábytku s.r.o. a Jan Ficek Dřevovýroba s.r.o. Výsledkem spolupráce je příznivá cena,
která je dosažena efektivním sdružováním odběratelů a vhodným načasováním nákupu
elektřiny a zemního plynu i v době cenového růstu komodit. V případě zájmu tedy neváhejte
kontaktovat zástupce společnosti Arch consulting, pana Jiřího Jantače, tel: 702 153 648 a
nebo email jiri.jantac@archconsulting.cz .
Proběhnul golfový turnaj
Proběhnul již tradiční golfový turnaj AČN and ČMA Cup by Wiesner-Hager konaný dne 23.
srpna 2018, na hřišti Sand Martin's Holes Mladá Boleslav.
Příprava semináře ve Křtinách
20.11. proběhne ve Křtinách u Brna seminář na podporu FSC, kde bude FSC certifikace
přiblížena majitelům lesů v ČR. Tajemník zde vystoupí a bude prezentovat potřebu FSC
suroviny pro české zpracovatele a výrobce nábytku.
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za srpen 2018 využili tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
TON MÁ RED DOT!
LD SEATING OTEVÍRÁ NOVÝ SHOWROOM V BOSKOVICÍCH
DALŠÍ NOVINKA OD AHORNU
ANONYMNÍ OHÝBANÝ NÁBYTEK
SPOLEČNOST KARÁSEK ZÍSKALA CERTIFIKÁT ČESKÁ KVALITA - NÁBYTEK
ARBYD CZ – DALŠÍ EXKLUZIVNÍ INTERIÉR
MOBITEX 2019 V NOVÉ PODOBĚ!
JAN FICEK - BYT S VÝHLEDEM NA VYŠEHRAD
NOVÁ KNIKA - TVOŘÍME INTERIÉR S ČESKOU DESIGNÉRKOU
PODZIMNÍ VELETRH FOR INTERIOR 4. - 7.10.
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