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18.12. tajemník se sešel s generálním ředitelem LČR
V předvánočním čase se tajemník sešel s Ing. Josefem Vojáčkem. Podle jeho vyjádření LČR
na dohodě o novém standardu FSC spolupracuje. V dohledné době však certifikaci FSC ve
vybraných lesích ještě nepovažuje za reálnou. České firmy, které vyrábí nábytek a pro svou
výrobu potřebují surovinu s certifikátem FSC si tak i nadále stále musí vystačit s importem
suroviny (dřeva) ze zahraničí.
4.12. zasedání KLDS – přítomen tajemník AČN.
Kromě jiného bylo diskutováno zásobování dřívím, dále konstatováno, že v ČR neexistuje
koncepce řešení kalamity kůrovce, fakticky nikdo nezná rozsah kalamity a není proto možné
účelně a rychle zasahovat. Přetrvávající je stav zvyšování exportů suroviny.
12.12. schůzka s IKEA
Proběhla další z přípravných schůzek za účasti tajemníka AČN se zástupci IKEA a ABF.
Diskuse byla o přípravě semináře, kde by v rámci semináře AČN vystoupil některý
z manažerů IKEA. Cílem by bylo přiblížit vnímání společnosti IKEA ve spojitosti designu a
ekologie. Následovat bude prezentace FSC Česká republika – co to je a co takováto
certifikace obnáší. Vystoupí tajemník AČN s tím, jak a kolik dřeva s certifikací FSC čeští
výrobci nábytku potřebují. A na jaký typ výrobků je certifikace FSC potřebná.
Alka-Tour Brno – zájezd do Milána a Interzum
Výstava nábytku v Milánu Salone del Mobile 11.4.-14.4.2019 (Čt-Ne)
Výstava pro výrobu nábytku v Kolíně n. Rýnem INTERZUM 20.5.-22.5.2019 (Po-St)
Alka-Tour Brno, Sedlák Karel, +420 602 535 189
Masarykova 31,602 00 Brno
Provozovna: Goldova 5,628 00 Brno-Líšeň
www.alkatour.cz; info@alkatour.cz
Odborový svaz Dřevo Lesy Voda hledá sponzoring pro školní soutěž
OS DLV uspořádá 1. ročník soutěže Středních odborných škol o Pohár předsedkyně OS
DLV v roce 2019. Soutěž je určená pro studenty Středních odborných škol v působnosti OS
DLV a skládá se z teoretických a praktických vědomostí z problematiky BOZP a poskytování
předlékařské první pomoci.
E-letter O NÁBYTKU s jistotou za prosinec 2018 využily tyto společnosti:
V e-letteru naleznete:
KARÁSEK – VÝROBA NÁBYTKU - OCENĚNI INVESTICÍ ROKU
SYKORA - OCENĚNI INVESTICÍ ROKU
LOUNGE KŘESLO CHIPS MÁ GOOD DESIGN
NA YPSILONCE – NOVÝ PROJEKT ARBYDu CZ
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA A GRENA OTEVŘELI GALERII EXKLUZIVNÍCH DÝH
NÁBYTEK Z PROFILU V KULTURNÍ ZÓNĚ 8SMIČKA V HUMPOLCI
MOBITEX V DŘÍVĚJŠÍM TERMÍNU
PRODUKCE NÁBYTKU V ČR STOUPÁ
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