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27.11. DISKUSNÍ FÓRUM
Na výstavišti v Brně proběhlo diskusní fórum členů AČN. Přítomnými byl
většinově potvrzen směr, kterým asociace postupuje. V diskusi zazněly
náměty, které činnosti je vhodné posílit. A které naopak nepřijdou členské
základně až tolik zajímavé. Jednoznačně se však účastníci shodli, že je
důležitá propagace oboru a řešení problematiky odborného školství,
zejména učňovského. Opomenuto nebylo téma kvality nábytku na
českém trhu.
Diskusního setkání se zúčastnila řada představitelů významných
výrobních společností, což dokládá důležitost a význam asociace.
Členové AČN obdrží zápis z jednání.
SUSO S ODBORNOU ZÁŠTITOU AČN
Mezi AČN a ABF byla podepsána dohoda o poskytnutí odborné záštity
soutěži řemesel SUSO. Jednání mezi tajemníkem AČN a panem Davidem
Surmajem z ABF bylo završeno dohodou o konkrétní spolupráci mezi AČN
a nejvýznamnější soutěží truhlářů v České republice. AČN má velký zájem
na aktivní podpoře učňovského školství.
ČLÁNEK V PROFITU O ČESKÉM NÁBYTKÁŘSTVÍ
Podnikatelský magazín PROFIT, který vychází s deníkem Mladá
fronta E15 přinesl na titulní stránce velký titulek "Nábytkářská velmoc
- Čeští koumáci našli recept na krizi". V článku jsou mnohé citace
tajemníka AČN a statistické údaje o oboru, které asociace poskytla.
Takovéto články velmi zvedají prestiž oboru a mají pozitivní vliv na
zákazníky, dodavatele, banky, zaměstnance atd. Role asociace je v
této aktivitě nezastupitelná. Dovolujeme si vyzvat vás, výrobce
nábytku, kteří ještě nejste členy AČN, zda byste členství zvážili. S
členskými příspěvky od více firem jsme schopni pracovat efektivněji.
NÁBYTEK ROKU 2013 PŘI FOR FURNITURE
Probíhaly přípravy a konzultace ohledně doprovodného programu
výstavy For Furniture a For Office. Připravuje se Design Shaker a tisková
konference Asociace českých nábytkářů. Je možné se hlásit do soutěže
NÁBYTEK ROKU 2013. Přihláška je ke stažení na www stránkách AČN.
Podklady zasílat na design@czechfurniture.com .
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PLENÁRNÍ SCHŮZE "SOCIAL DIALOGUE" V BRUSELU
Tajemník AČN se zúčastnil plenární schůze výboru sektorového
sociálního dialogu pro nábytek, na půdě Evropské komise v Bruselu.
Mimo jiné bylo konstatováno: UEA předložila návrh projektu, vytvoření
studie proveditelnosti o možnosti zavedení značky: "Social Label na
nábytek". Evropská komise návrh zamítla a doporučila předělat rozpočet
a opravit administrativní náležitosti. Nicméně věcně je návrh podle
komise velmi zajímavý, a pokud budou chyby v žádosti opraveny, má
projekt velkou šanci na přijetí. Dále byla zmíněna možnost vytvoření
Evropské Sektorové rady pro nábytek.
SEMINÁŘ O STUDII PROVEDITELNOSTI
EVROPSKÉ SEKTOROVÉ RADY PRO NÁBYTEK
Seminář proběhl pod patronací a za přispění Evropské komise v Bruselu.
Tajemník AČN přednesl příspěvek o zkušenostech z fungování sektorové
rady v České republice. Tajemnice britské nábytkářské asociace (BFM)
prezentovala výsledky studie o Evropských sektorových radách.
Generální tajemník UEA představil možný model fungování Evropské
sektorové rady. Na závěr bylo podepsáno společné prohlášení Evropské
odborové centrály EFBWW a UEA a vyjádření podpory ze strany
národních asociací. Za AČN podepsal na místě nezávazný zájem o
zapojení do Evropské sektorové rady tajemník.
PODPIS SMLOUVY O GESTORSTVÍ MOBITEXU 2013
Prezident asociace podepsal za představenstvo AČN smlouvu,
kde se AČN podobně jako v předchozích letech zavazuje ke
gestorství výstavy MOBITEX 2013. Smlouva zaručuje pro členy
AČN přihlášené do 31.11.2012 zvýhodněnou sazbu za plochu na
výstavě MOBITEX 2013.
Konkrétní výši cen se dozvíte na www stránkách AČN v sekci
„výhody pro členy“ po zadání přístupového hesla.
VELETRŽNÍ VÝBOR SVAZU PRŮMYSLU
21.11. se tajemník zúčastnil zasedání Veletržního výboru na Svazu
průmyslu a dopravy. Kromě jiného byly projednávány návrhy na výstavy se
státní podporou na rok 2014. Na projekty Incoming a Workshop nejsou a
pravděpodobně nebudou uvolněny prostředky, a tedy se s těmito projekty
nepočítá. Výstavy a veletrhy v režimu SVV bude mít pod patronací
Czechtrade, kontaktní adresa je veletrhy@czechtrade.cz.
Uvažuje se o ustanovení Veletržního výboru Svazu průmyslu jako
samostatného orgánu Svazu průmyslu, kde by nečlenové SP platili členský
příspěvek.
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ČESKÁ TELEVIZE V DŘEVOTVARU ZNOJMO
Dřevotvar Znojmo je nejmladším z držitelů značky Česká kvalita
– Nábytek na svůj kancelářský nábytek. Při příležitosti
slavnostního předávání značky Česká kvalita, zavítali reportéři
České televize do této společnosti, která je kvalitou své výroby
velmi dobře známa.
15.11. ZASEDÁNÍ KLDS
Na zasedání KLDS byl přítomen zástupce Lesů České republiky.
Hlavním tématem bylo projednávání objemu těžeb. Byl diskutován
plán návratu k původní výši těžeb, jako tomu bylo před několika málo
lety. Je potřeba, aby se tato problematika objevila v prorůstových
opatřeních vlády ČR. Zaznělo, že je to potřebné i z pohledu
zaměstnanosti. Jeden nezaměstnaný stojí stát přibližně 30.000 Kč
měsíčně. V oborech zpracování dřeva jsou ovšem dostatečné
možnosti, neboť velmi vysoký podíl dřeva je vyvážen ve formě
kulatiny. Je zapotřebí se zamýšlet i nad nepravdivými mediálními
masážemi a překrucování skutečností ze strany některých
ekologických aktivit. 15.11. zveřejnil ČSÚ informaci o propadu HDP,
kde jako jeden z důvodů udává propad dřevozpracujícího průmyslu.
8.11. ZASEDÁNÍ UNMZ
Zasedání proběhlo v areálu Mendelovy univerzity v Brně za
účasti zástupce AČN, doc. Bruneckého. Na programu byly
rozpracované úkoly CEN a plán technické normalizace, dále
prověrka původních ČSN. První návrh normy, který odsouhlasila
TNK Nábytek k převodu překladem: ČSN EN 16122 Bytový a
nebytový úložný nábytek – Zkušební metody pro zjištění
pevnosti, trvanlivosti a stability. Byl stanoven termín pro zaslání
vyplněných formulářů konečného vyjádření a připomínek k
českému překladu.

29.11. SCHŮZE SEKTOROVÉ RADY V PRAZE
Prezident AČN a tajemník se zúčastnili zasedání Sektorové rady pro
dřevozpracující a papírenský průmysl, která zahrnuje i výrobu
nábytku. Tajemník podal zprávu o přípravě Evropské sektorové rady
pro nábytek.
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ZASEDÁNÍ KLDS
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.
Neváhejte nás kontaktovat.
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