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/8/ ZÁŘÍ 2015 
 

OPAKOVÁNÍ SEMINÁŘE JAK VYTVOŘIT DOKONALOU FOTOGRAFII – 7.10.2015!  

 
2.9. proběhnul kurz Institutu bytového designu o 
fotografování nábytku a interiéru. Zcela zaplněná 
kapacita a zájem dalších firem o účast, si vyžádaly 
opakování. Kurz stylingu a fotografování z pohledu 
zákazníka byl připraven na žádost AČN… 
 
Kurz ukáže co je práce fotografa, jak ho vybrat a jak s 
ním spolupracovat. Proč je vůbec pro výrobce a 
prodejce tak důležité vytvořit dokonalou fotografii 
interiéru? Na kurzu budou probírány dekorace a 
staging při image fotografiích, druhy fotografií a jejich 
užití, výběr nasvícení, práce s lidmi, jídlem, dobrá 
fotografie pro média, katalog, poster atd. Členové AČN, 
jsou cenově zvýhodněni, vstupné na kurz stojí 1.990 
Kč, pro nečleny 3.490 Kč.  

 

 

 

 

 SPOLEČNOST LD SEATING VSTOUPILA DO AČN   

 
Společnost LD seating se řadí mezi přední výrobce 
kancelářského sedacího nábytku v České republice i 
celé střední Evropě. Nyní společnost vstoupila do 
prestižního klubu českých výrobců nábytku, Asociace 
českých nábytkářů.  
 
Počátek společnosti sahá do roku 1993, kdy byla v 
Boskovicích založena obchodně výrobní firma se 
zaměřením na sedací nábytek. S růstem poptávky 
tuzemských zákazníků po kvalitním kancelářském sezení 
se firma LD seating vyprofilovala na ryze výrobní 
společnost. Nyní má vlastní vývoj, moderní výrobní a 
logistický areál. Bezesporu se pevně usídlila na špičce 
produkce kancelářského sezení v České republice. Více na 
www.ldseating.com . 
 

 
 

JP KONTAKT JE NEJNOVĚŠÍM ČLENEM AČN   

 
Společnost JP-KONTAKT, s.r.o. je česká rodinná firma, která na 
trhu působí již 25. let. Těžiště činnosti je vybavování 
kancelářských, průmyslových, zdravotnických a školních 
interiérů. Nedávno výrazně investovala do nových výrobních 
prostor a moderních technologií.  
 
Společnost byla založena v roce 1991 jako fyzická osoba. Pan Jiří 
Pozner využíval dovětek obchodního jména JP-KONTAKT. Od roku 
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1999 byly aktivity firmy Jiří Pozner – JP-KONTAKT převedeny na 
společnost JP-KONTAKT, s.r.o. Společnost úspěšně pokračuje ve 
stopách svého zakladatele a zachovává vysoký standard 
poskytovaných služeb. Zároveň postupně rozšiřuje nabídku v 
sortimentu i v oblasti služeb. www.jp-kontakt.cz . 
 

 

CENTRALIZOVANÝ NÁKUP ELEKTRICKÉ ENERGIE NA 2016 

 
Centralizovaný nákup elektrické energie pro členy AČN 
na rok 2016 se blíží do finiše. Jedná se o nákup 
elektrické energie v hladině vysokého napětí. Limitní 
(maximální) cena je předběžně stanovena na 950 
Kč/MWh. 
 
Společný nákup na Českomoravské komoditní burze Kladno 
již několik let pro AČN zajišťuje společnost FIN-servis. 
 

 
 
 
                        

ODBORNÝ SEMINÁŘ INTERIÉRY 2015 VE DNECH 26.-27. ŘÍJNA 

 
Ani letos nebude na podzim chybět možnost 
poslechnout si řadu zajímavých přednášek z oboru 
navrhování a zařizování interiérů. Letošní seminář 
Interiéry koná již po čtvrté a již tradičně bude jeden 
z prvních prezentujících tajemník AČN. 
 
Seminář bude v letošním roce dvoudenní v termínu 26. – 
27. října. Těšit se můžeme na přednášku od známé 
designérky Heleny Dařbujánové, na vstup ředitele Institutu 
bytového designu Petra Tschakerta či na prezentaci návrhu 
českého pavilonu na mezinárodní výstavě Expo. Ústředním 
motivem letošního ročníku je „realizace“ a to z mnoha úhlů 
pohledu. Poslechnout si tedy můžete, jak navrhoval interiér 
s názvem Vzpomínky na Afriku přední slovenský designér 
Michal Staško, jak se tvořilo prestižní klenotnictví v 
Mnichově či téma Malé Velké zakázky. Mluvit se bude také 
o světle a jeho vlivu na lidskou psychiku, o tom, jak image 
pomůže zakázku vůbec získat, a když už ji máme, kdo by ji 
měl zrealizovat. Na scénu přijde i trendová záležitost 
vertikálních zahrad v interiéru a mnoho dalšího. Celkem 
posluchače čeká více než 25 poutavých, výstižných a 
přitom stručných přednášek. 
 
Akci pořádá stejně jako předchozí ročníky VOŠ Volyně 
(člen AČN), kde se také tato výjimečná akce koná. Chybět 
nebude společenský večer, kde je možné neformálně 
probrat různá témata a navázat nové kontakty. Přesný 
program i on-line přehlášení najdete na webových 
stránkách akce www.interiery2000.cz . Srdečně vás zveme 
a těšíme se na setkání se všemi příznivci interiérů! 
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4.7. SE TAJEMNÍK AČN SEŠEL SE ZÁSTUPCI ABF NAD PŘÍPRAVOU FOR INTERIOR  

 
Předmětem schůzky tajemníka AČN byl 
doprovodný program veletrhu FOR INTERIOR. 1. 
října proběhne tisková konference AČN, která 
odstartuje ocenění NÁBYTEK ROKU 2016. 2. 
října proběhne seminář SVĚTOVÉ TRENDY 
V INTERIERU pod záštitou AČN.   
 
Kromě tradiční tiskové konference AČN bude AČN 
zaštiťovat přednášku SVĚTOVÉ TRENDY V 
INTERIERU. Účast na přednášce je bezplatná, 
podléhá však povinné registraci zde: http://for-
gastro.cz/program/detail/Trendy+v+interi%C3%A9ru
+v+zahrani%C4%8D%C3%AD--269 .  
 
Těšíme se na setkání!  
 

 

 
 

 
 

20.8. ZASLÁNA POZVÁNKA CENTRA ANDRAGOGIKY 

 
Členům AČN byla zaslána pozvánka na manažerské 
setkání zaměřené na dotační příležitosti pro firmy v 
roce 2016.  
 
V následujících týdnech bude opět možné začít čerpat 
dotace z fondů EU. Cílem setkání bylo seznámení s 
příležitostmi, které se pro léta 2014 – 2020 týkají 
podnikatelských subjektů. V následujících týdnech bude 
opět možné dotace z fondů EU začít čerpat. 
 

 

 
 

ODPOVĚDĚLI JSME NA DOTAZ ČTK… 

 
Sekretariát AČN odpověděl na dotazy ČTK, týkající se 
internetového prodeje nábytku.  
 
Jak velký podíl nábytku se v ČR prodá on-line? Jak se tento 
podíl v posledních letech zvyšuje? Proč řada velkých 
řetězců s nábytkem stále nemá e-shop? Jak velký potenciál 
v on-line prodeji existuje? 
 

 

 
 

ZVEŘEJNĚNY POPTÁVKY Z CZECHTRADE 

 
Francie, nábytek z desek MDF, na www stránkách AČN.  
Společnost RETIF hledá nové středně velké až velké 
dodavatele smontovaného nábytku z desek MDF. 
 
Členům AČN zaslaná informace o možnosti zúčastnit se ve 
společném stánku agentury CzechTrade na 3. ročníku 
specializované mezinárodní výstavy Design & Decor St. 
Petersburg 2015, 9.-11.9.2015. 

 

 
 

http://for-gastro.cz/program/detail/Trendy+v+interi%C3%A9ru+v+zahrani%C4%8D%C3%AD--269
http://for-gastro.cz/program/detail/Trendy+v+interi%C3%A9ru+v+zahrani%C4%8D%C3%AD--269
http://for-gastro.cz/program/detail/Trendy+v+interi%C3%A9ru+v+zahrani%C4%8D%C3%AD--269
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ZASLÁN MATERIÁL K PŘIPOMÍNKÁM Z MPO 

 
Členům AČN byl zaslán materiál k vyjádření. 
 
25.6.2015 byl předložen do  meziresortního 
připomínkového řízeni materiál „Návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů“. V případě zájmu uplatnit k tomuto 
materiálu připomínky, měli členové AČN možnost reagovat.  
 

 

 

ČLENOVÉ AČN PRO MPO SDĚLILI POŽADAVKY NA PRACOVNÍKY Z UKRAJINY  

 
AČN se jménem MPO obrátila na své členy s aktuálním 
dotazem. V rámci MPO a dalších dotčených resortů se 
uvažuje o přípravě nového projektu v rámci snah v 
oblasti ekonomické migrace, který by měl být zaměřen 
na usnadnění vstupu pracovníků z Ukrajiny, včetně 
pracovníků s nižší kvalifikací. Cílem projektu bude 
dosažení časových úspor při přijímání a vyřizování 
žádostí o zaměstnanecké karty pro ukrajinské 
specialisty a nízko kvalifikované pracovníky, 
disponujícími odbornými znalostmi, po nichž je na 
českém trhu práce dlouhodobě vysoká poptávka a není 
možné volná místa obsadit českými zaměstnanci. 
 
Projekt považuje MPO za velmi užitečný, neboť po 
usnadnění příchodu zaměstnanců z UA volají jak 
podnikatelé, tak o něm jednala v nedávné době několikrát 
vláda. Je na místě říci, že ze strany členských výrobních 
firem projekt vyvolal velmi pozitivní reakce a zájem. 
 
AČN identifikovala tyto žádané profese: 1. Truhlář, 2. 
Pracovníci na CNC strojích (nářezová centra, olepovačky 
hran, CNC obráběcí centra), 3. Lakýrník, 4. Čalouník (v 
čalounění se často uplatňují i ženy a precizní 
šičky/švadleny), 5. Různé typy práce s kovem, od sváření 
přes obsluhu kovoobráběcích strojů. 
 

 

 
 
 

 

V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI: 

 
Své novinky v srpnovém e-letteru „O NÁBYTKU s jistotou“ 
představily tyto společnosti:  
 
TRIANT, FOR INTERIOR, WIESNER - HAGER, LUGI, LD 
SEATING, JP KONTAKT. 
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky.  
Neváhejte nás kontaktovat.   

 


