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10.1. TAJEMNÍK SE SEŠEL S ORGANIZÁTORY FOR INTERIOR
Jedním z klíčových projektů veletrhu FOR
INTERIOR je jíž po řadu let přehlídka
designu v interiéru, DESIGN SHAKER.
V letošním roce budou z podia uprostřed
DESIGN
SHAKERU
předány
ceny
NÁBYTEK ROKU 2018. Letos budou tyto
ceny předány všem sedmi oceněným,
přičemž jeden výrobek bude vítězný.
Již za měsíc představí DESIGN SHAKER
řadu známých jmen, ale i nováčky. Sedmý
ročník jarní přehlídky českého i zahraničního
designu DESIGN SHAKER, který se koná
letos ve dnech 22.–25. 3. 2018 v PVA EXPO
PRAHA v Letňanech, představí řadu
známých jmen, ale i naprosté nováčky.
GENERÁLNÍ PARTNER OCENĚNÍ:
společnost ABF, a.s., organizátor veletrhu FOR INTERIOR

PARTNEŘI OCENĚNÍ (řazeno abecedně):

PROJEKT REALIZACE GENDEROVÝCH AUDITŮ
Projekt realizace genderových auditů se rozběhl a
první audity jsou již v členských firmách realizovány.
Genderová rovnost je velké téma současného podnikání.
Jistě je v zájmu každého poctivého podnikatele, aby
k diskriminaci v žádném případě nedocházelo. Smyslem
genderového auditu je jednak získání certifikátu a
prověření, zda je ve firmě vše v pořádku. Zároveň však
genderový audit samotné firmě pomůže vyřešit
problematická místa. Nedávno zveřejněná zpráva
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důležitost genderového vyrovnání pouze dokládá:
E15: Na Tesco padla genderová žaloba za miliardy.
Právníci britských zaměstnanců řetězce Tesco se
domáhají doplacení mezd 200 tisíc zaměstnanců za
protizákonný rozdíl mezi platy pracovníků ve skladech a
doplňovači zboží na prodejnách. Řízení se týká převážně
žen. Kompenzace by měly činit čtyři miliardy liber.
DŘEVOTVAR DRUŽSTVO JE NOVÝM ČLENEM AČN
Výrobní družstvo Dřevotvar bylo založeno
v roce 1951. Tenkrát sdružením 17
drobných řemeslníků. Firma se rozvinula
a zmodernizovala. Dnes je Dřevotvar
prosperující podnik, který prodává své
výrobky do celého světa.
Co do vyráběného sortimentu, má společnost
poměrně široký výrobní záběr. Jednak
družstvo vyrábí nábytek, který je určen pro
tuzemský trh. Tento nábytek vyrábí Dřevotvar
převážně
z
dřevotřískových
desek.
Dokončení bývá přírodní bukovou dýhou v
kombinaci s masivním dřevem. Dále je to
nábytek vyráběný v sériích dle specifikací
zákazníka. Takto sériově vyráběný nábytek
je vyráběn z MDF. Povrchové dokončení
bývá pigmentovým lakem. Nebo se jedná o
laminované dřevotřískové desky v kombinaci
s masivním dřevem. Nábytkové dílce bývají
vyráběny z plošných materiálů jako MDF a
dřevotřískových desek s povrchovou úpravou
pigmentovým lakem.
Dále je Dřevotvar jedním z největších
výrobců dřevěného kuchyňského náčiní v
Evropě. Nabízí širokou řadu vlastních
značkových výrobků, mlýnky na koření a
další dřevěné doplňky. Dřevěné výrobky jsou
vyváženy do celého světa, především do
západní Evropy. Krom toho vyrábí Dřevotvar
pro německý trh altány. Společnost
provozuje i vlastní kovovýrobu.
12.1. ZASLÁNA INFORMACE ČLENŮM AČN
Designérka Iva Bastlová připravuje knihu s názvem: Tvoříme interiér s českou
designérkou, kterou bude vydávat Grada Publishing. Kniha bude převážně určena pro
koncové klienty se středními a vyššími příjmy.
Nyní máte možnost mít v knize obrazový materiál s uvedením kontaktu jako formu placené
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prezentace. V knize nebudou žádné inzeráty ze strany vydavatele. Vše je pod hlavičkou Ivy
Bastlové. (žádné inzeráty typu diskontu a výprodeje). V případě zájmu se obraťte na email:
vera@press-kit.cz
INTERIÉROVÉ TRENDY 2018
Iva Bastlová představila trendy z veletrhů
Cersaie, Heimtextil a IMM 2018.
Seminář se konal na vyžádání AČN. Přístup
na seminář ovšem měli i nečlenové AČN.
Seminář proběhl 20. února 2018 v New
Living Center v Šafránkově ulici v Praze.

30.1. ZASEDÁNÍ KLDS – ZA ÚČASTI TAJEMNÍKA AČN
Projednáván byl bod o možnosti vstupu KLDS do
Lesnicko dřevařské komory při Agrární komoře.
Účastníci se shodli, že vstup by neměl přínos.
Hosté, zástupci SVOL Ing. František Kučera a pan
Radomír Charvát seznámili přítomné s historií SVOL,
jeho složením a možností rozšíření o církevní lesy.
Vzhledem ke struktuře vlastníků SVOL, považují za
nepravděpodobné ztotožnit se se zájmy současných
členů LDK. Historické zkušenosti umocňují obavy členů,
že se jednání zástupců LDK zaštítí případným členstvím
SVOL a LDK bude jednat za „všechny vlastníky“ bez
ohledu na zájmy členů SVOL.
12.1. ODESLÁNA VÝZVA KVESTORŮM VYSOKÝCH ŠKOL
Zaslána informace o blížícím se termínu pro odevzdání požadavků na MŠMT ve věci
vybavení nábytkem a technikou. Konkrétně projektu z výzvy Podpora rozvoje
studijního prostředí na VŠ.
Zaslán anonymizovaný katalog. Ten bude nápomocen při kompletaci projektové žádosti.
Anonymizovaný a nediskriminační katalog práci velmi usnadni. Katalog lze nalézt po
přistoupení do aplikace. Do aplikace je možné přistoupit z úvodní stránky na adrese
https://ipos.ders.cz/ . Přihlášení do aplikace je realizováno prostřednictvím eduID, díky
čemuž se budou uživatelé hlásit do aplikace prostřednictvím uživatelského jména a hesla
své domovské organizace.
V E - LETTERU O NÁBYTKU SE PREZENTOVALY SPOLEČNOSTI:
Své novinky v lednovém e-letteru „O NÁBYTKU
s jistotou“ představily tyto společnosti s produkty:
V e-letteru naleznete:
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LD SEATING MÁ NOVIKU – KUBIK BOX
TON ZÍSKAL GOOD DESIGN
VÝROBCE ŽIDLÍ A KŘESEL ALBA CR JE NOVÝM
ČLENEM AČN
ZODIAC GALLEYS EUROPE OD ARBYDu
AHORN PŘEDSTAVUJE ROŠT SE ČTYŘMI MOTORY!
JAN FICEK DŘEVOVÝROBA OTEVŘEL NOVOU
POBOČKU V PRAZE NA ZLIČÍNĚ!
FOR INTERIOR - JARO - 22. – 25. 3. 2018
E-letter i předchozí vydání „O NÁBYTKU s jistotou“
naleznete na www.nabytek-jistota.cz .
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Sekretariát AČN je připraven řešit vaše připomínky názory a požadavky. Neváhejte nás kontaktovat.
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