Sdružení klenotníků a hodinářů čr, kozí 4, cz-11000 praha 1,
česká republika

ZÁPIS Č. 06/2010
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

22.09.2010
zased.místnost Incheba Praha s.r.o.
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 10.09.2010

1. Úvodní zpráva Incheby Praha k výstavě Hodiny a Klenoty
ve dnech 30.9. – 3.10.2010 :
1.1.
Paní Věra Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty, informovala,že výstavy
se zúčastní cca 96 firem, výstavní plocha bude okolo 1 850 m2. Existuje určitá
nejistota, jsou storna i nové přihlášky.
a)
účastníci jednání obdrželi rastry pravého křídla a střední lodi Průmyslového paláce
s rozmístěním stánků
b)
Jednou z doprovodných akcí je výstava Sklo v českém šperku, (putovní výstava
cestující po celém světě).
1.2.
Incheba Praha navrhuje setkání s vedením pražské s.r.o. na čt 30.9., představenstvo
uvádí,že tou dobou se bude konat zasedání správní a dozorčí rady a dále valná
hromada SKH ČR. Za nabídku děkuje, ale nemůže přijmout.
1.3.
Některé dámy (dřívější tváře veletrhu) na základě probíhajících jednání možná přijdou
na výstavu, možnost fotografování (paní Laurinová, paní Morávková,..)
1.4.
Paní V.Spálenková oznámila konání módních přehlídek a potvrdila konání výstavy
ANTIK ve střední lodi Prům.paláce. Doprovodné programy budou probíhat od čt-neviz příloha Doprovodné programy.
1.5.
Gala večer bude probíhat v Křižíkových pavilonech + módní přehlídka a další
program.
Z diskuse dnešního dne:
1.6.
Pan Václav Hejral se dotázal na zajištění propagace veletrhu v mediíchj, na
billboardech a dále např. v pražském metru. Pí Spálenková odpověděla, že dle
mediálního plánu začne plošná propagace veletrhu ve vybraných mediích od pondělí
27.9. Odborníci již byli osloveni dříve a jinými medii. Billboardy jsou především ve
Středočeském kraji a v Praze, reklama je dále na Nuselském mostě.
1.7.
Další prvky pro úspěšný průběh výstavy:
- Dětský koutek
- Sushi restaurace
- Řecká restaurace
- Noční trezor
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Společenský večer 30.9. v Křižíkových pavilonech.

1.8.
Dodatek ke smlouvě na r.2010 byl vrácen zpět pro formální pochybení (výše DPH),
Incheba rovněž předloží do 30.9. návrh nové smlouvy o spolupráci na roky 20112013.
2. Soutěž Šperk roku 2010 a další:
2.1.
Soutěž Šperk roku 2010 – vyhodnocení soutěžních exponátů, probíhala souběžně
s jednáním představenstva. Gen.taj. podá zprávu o výsledcích na zasedání
představenstva v listopadu 2010 vč.návrhů na další organizační zlepšení pro
10.ročník.
3. Kontrola zápisu č. 4 z 18.5.2010
3.1. - Registr dlužníků –
z diskuse vyplynulo, že tento seznam umístěný na webových stránkách Sdružení
(www.klenotnici.cz, www.hodinari.cz a www.skhcr.cz plní svůj předpokládaný účel.
Své dlužníky touto cestou zveřejnil věřitelé: Soliter, a.s., Alvet s.r.o., Granát, d.u.v.,
fa NAMIB – trvá.
3.2.
Hospodaření za měsíc červen 2010 – nebyly žádné mimořádné příjmy, ani výdaje.
Stav pokladny k 22.9.10: 36 328 ,00 Kč (hotovost-peníze na výhry v soutěži Šperk
roku 2010 a organizaci výstavy Hodiny a Klenoty 2010)
Stav na běžném účtu k 31.8.2010: 176 948,09 Kč (doloženo výpisem č.8 z BÚ
z 31.8.2010.
3.4.
Generální tajemník informoval o potřebě svolat dle Stanov Sdružení valnou hromadu,
jejíž cílem bude zvolit vedení SKH ČR. Valná hromada se koná 30.9.2010 od 14,00
hod.v zased.místnosti Incheby Praha v pravém křídle (ochoz) Průmyslového paláce.
Ing.Klinke předběžně doporučil představenstvu převedení Ing.Hubrta z funkce
v dozorčí radě za člena správní rady.Pan Václav Hejral by mohl pracovat v dozorčí
radě.
4.Různé
4.1.
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR se uskuteční 30.září 2010 v zasedací
místnosti Incheba Praha s.r.o. na ochozu pravého křídla Průmyslového paláce na
výstavišti v Praha 7 v Holešovicích. Začátek zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR
je 30.9. od 13,30 hod. VALNÁ HROMADA se sejde tamtéž od 14,00 hod.
V Praze dne 29.9.2010
Zapsal: Ing. Jan Hlaváč
gen.tajemník SKH ČR
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