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UZÁVĚRKA SOUTĚŽE NÁBYTEK ROKU 2012 BYLA PRODLOUŽENA
O soutěž NÁBYTEK ROKU 2012 je mezi výrobci nábytku značný
zájem a porota bude mít i v letošním roce rozhodně z čeho vybírat.
Představenstvo rozhodlo posunout uzávěrku soutěže o deset dní do
25. ledna. AČN nezveřejňuje počty přihlášek, nicméně je možné
konstatovat, že zájem o soutěž je co do počtu podobný jako
v minulých letech. I přes ekonomický pokles se výrobní společnosti
snaží hledat nové cesty jak oslovit zákazníka.
18.1. SE NA SVAZU PRŮMYSLU KONALO ZASEDÁNÍ VELETRŽNÍHO VÝBORU
AČN žádá o incomingovou misi na výstavu For Furniture. O incomingové
mise celkem žádá 35 asociací z různých oborů. Na Ministerstvo
průmyslu bylo zasláno 50 návrhů na tento projekt.
NOMINACE ZÁSTUPCŮ AČN DO TNK
AČN, na návrh Odboru technické normalizace, na zřízení nové technické
normalizační komise – Nábytek, nominovalo doc. Petra Bruneckého a Ing.
Věru Jančovou, Ph.D. Návrh na zřízení TNK vzešel od CTN Textilního
zkušebního ústavu, s.p. Oblast působnosti TNK - Nábytek bude
normalizace v oblasti veškerého nábytku (včetně matrací, kromě dopravy
nábytku), dále v oblasti terminologie, bezpečnosti a zdraví, zkušebních
metod a požadavků na konečné výrobky, díly, součásti, povrch, povrchové
úpravy a nábytkové kování, rozměry. Nově vzniklá TNK se bude věnovat
připomínkování návrhů evropských norem, zavedení evropských a
mezinárodních norem do soustavy ČSN, revizím původních ČSN z oblasti
nábytku a dalším činnostem v souladu se Statutem TNK.
25.1. PŘÍPRAVA FOR FURNITURE A FOR OFFICE
Tajemník AČN se sešel se zástupci ABF. Diskutovány byly
„rastry“ na výstavě FOR FURNITURE a FOR OFFICE. Dalším
bodem jednání bylo umístění stánku s oceněným nábytkem
v soutěži NÁBYTEK ROKU 2012. Vzhledem k již značné
zaplněnosti hal, bude stánek ve vstupní hale a jeho velikost a
koncepce vyplyne podle volného prostoru.
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12.1. PRVNÍ LETOŠNÍ ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA AČN
Představenstvo AČN se sešlo v Humpolci a kromě jiného byly projednávány
tyto témata: Výběrová řízení ve státních institucích, obcházení podmínek
soutěží, falšování certifikátů, nemorální a protiprávní postupy ve výběrových
řízeních. Valná hromada se bude konat 11.4.2012, seminář 10.4.2012.
Představenstvo projednalo vyúčtování roku 2011 a návrh rozpočtu 2012.
Projednán návrh úpravy stanov. V projektu AČN, Inovace vzdělávání byla
ministerstvem přijata 5. monitorovací zpráva a schváleno čerpání dotace bez
krácení. Bude proveden průzkum mezi členy AČN, zda mají zájem o projekt
„Rovné příležitosti“.
27.1. KVALITA NÁBYTKU V POŘADU ČESKÉHO ROZHLASU
Tajemník AČN byl 27.1. mezi devátou a desátou hodinou dopoledne hostem
v hodinovém diskusním pořadu Stanislavy Lekešové na vlnách Českého
rozhlasu 2. Tématem byl nábytek, kvalita nábytku, jak nábytek kupovat atd.
Tajemník jednak podpořil značku Česká kvalita – Nábytek, ale i varoval před
riziky nákupu nábytku z dovozu (biocidy v čalounění, formaldehyd atd.)
AČN JE ŘÁDNÝM ČLENEM EVROPSKÉ NÁBYTKÁŘSKÉ FEDERACE UEA
UEA připravuje jménem Evropské komise založení Evropského
výboru pro zvyšování odbornosti v nábytkářském sektoru. Evropská
komise uzavřela smlouvu s UEA na realizaci studie proveditelnosti
pro založení Evropského výboru pro zvyšování odbornosti v
nábytkářském sektoru. Účelem studie je prozkoumat stávající
vzdělávací organizace nábytkářského sektoru v různých zemích
Evropské unie, zjistit zájem o Evropský výbor pro zvyšování
odbornosti u všech zainteresovaných stran jako jsou zaměstnanci
odvětví nebo vzdělávací instituce, a formulovat požadavky a
očekávání od Evropského výboru pro zvyšování odbornosti v
nábytkářském sektoru.

AČN JE GESTOREM VÝSTAVY MOBITEX
Asociace českých nábytkářů je tradičním gestorem veletrhu
MOBITEX. AČN převzala odbornou záštitu nad konáním dalšího
ročníku Mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu.
JEDNÁNÍ NA EVROPSKÉ KOMISI
Odborná gesce se vztahuje také na tradiční soutěž exponátů
Grand Prix MOBITEX, která se těší stálé přízni jak mezi
vystavovateli, odbornou i laickou veřejností, tak i novináři.
Pokračuje tak dlouhodobá úspěšná spolupráce na rozvoji veletrhu
zaměřeného na nábytek, design a další aspekty bydlení. Více
informací naleznete na www.mobitex.cz

2

Pro členy Asociace českých nábytkářů na základě platné smlouvy platí 10% sleva
na nákup kancelářského materiálu od společnosti OTTO OFFICE
www.otto-office.cz:
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás
kontaktovat.
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