SDRUŽENÍ KLENOTNÍKŮ A HODINÁŘŮ ČR
KOZÍ 4, 110 00 PRAHA 1, ČESKÁ REPUBLIKA

ZÁPIS Č. 02/2011
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

15.03. 2011
kancelář předsedy Puncovního úřadu v Praze
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 2. 3. 2011

1.Příprava 20.ročníku výstavy Hodiny a Klenoty 22.-25.9.2011:
1.1.
Paní Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty 2010, představila účastníkům
zasedání nové kolegyně, se kterými společně bude připravovat výstavu Hodiny a
Klenoty 2011. Kontakt – viz níže.

Bubeníková Pavla

Ciglianová Janica

Tel.: +420 220 103 304
Fax: +420 725 733 481
p.bubenikova@incheba.cz
Tel.: +420 220 103 471
Fax: +420 724 589 269
j.ciglianova@incheba.cz

Hodiny a Klenoty 2011

Hodiny a Klenoty 2011

1.1.
Paní Spálenková informovala,že byly rozeslány přihlášky k účasti na výstavě Hodiny
a Klenoty 2011, dále byly připraveny zvláštní podmínky pro účast školských zařízení
a pro členy SKH ČR, které gen.tajemník nabídne členům Sdružení (kteří nemají své
samostatné stánky na výstavě).
1.2.
Stav přípravy výstavy k 15.3.11:
- Plocha výstavy z dlouhodobých smluv 350 m2
- Konstatování obtížné situace na trhu
- Poptávka od nových potenciálních vystavovatelů je nízká, Incheba žádá o
spolupráci při oslovení dalších firem z oboru
- Hodinářské firmy se zatím k účasti staví zdrženlivě, rozhodnutí odkládají do
letních měsíců
Doprovodná akce Šperk roku 2011, gen.taj. Ing.Hlaváč informoval, že všem
školským zařízením byla odeslána písemná informace o soutěži a o datech, které je
třeba dodržet pro zachování možnosti včasného přihlášení:
5. – 15. září předložit soutěž.šperky do příjmu na Punc.úřad v Praze
16. září – vyhodnocení (v zased.místnosti Incheby Praha s.r.o.).
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1.3.
Paní Spálenková požádala SKH ČR o podporu při jednání s dalšími významnými
čs.firmami, které se dosud předcházejících ročníků výstavy Hodiny a Klenoty
neúčastnily: Safina, Primossa,pí Hubačová a dalšími dle jejich postavení na trhutrvá.
1.4.
Předpokládané rozmístění výstavy Hodiny a Klenoty 2011:
- Levé křídlo Průmyslového paláce – výstava ANTIK
- Střední loď Prům.paláce – hodinářské firmy
- Pravé křídlo Průmyslového paláce – šperkařské firmy.
Paní Spálenková informovala, že před Průmyslovým palácem (PP) ze směru hlavního
přístupu do PP bude stát přenosná montážní hala (ve které nebude v době konání
výstavy Hodiny a Klenoty 2011 jiná výstava).Bude blokován vstup do PP z čela PP.
1.5.
Incheba předložila návrh pro účast členů Sdružení na výstavě Hodiny a Klenoty 2011
v samostatných prezentačních stáncích s možností prezentace své firmy jako člena
SKH ČR. Jednotné provedení informačních stánků a panelů (límec s logem SKH ČR)
by vypracovala Incheba.
Prezentační plocha 2m2 cen.varianta 5 500,- resp. 6.300,- Kč.
Gen.tajemník osloví v tomto smyslu členy SKH ČR, kteří nemají své vlastní stánky,
nicméně správní rada neočekává významnější účast, neboť se jedná o především o
obchodníky, nikoli o výrobce.
1.6.
Cenová hladina r.2011 je stejná jako v roce 2010 - trvá.
1.7.
Dle názoru představenstva by Incheba měla věnovat zvýšenou pozornost také kvalitě
marketingu výstavy Hodiny a Klenoty 2011 včetně její věcně orientované mediální
podpory s cílem získat vyšší účast návštěvníků (spotřebitelská veřejnost).
Paní Spálenková přislíbila přinést do příštího zasedání (tj.15.3.2011) první návrh na
zajištění mediální podpory výstavy Hodiny a Klenoty 2011. Incheba prezentuje
pražskou výstavu také na obdobných výstavách v Krakově a v italské Vicenze a na
Inhorgentě v Mnichově- k 15.3. – trvá.
Diskuse:
Ing.M.Novotný, Ing.J.Kutil:
- Současná situace v oboru se v Evropě stabilizuje, mimo Evropu (Čína, Indie)
je zaznamenán růst poptávky po zlatě.
- Tento rok se předpokládá postupný růst spotřeby šperk.zlata v Evropě, v ČR
se tento trend projeví zřejmě v r.2012.
- V Evropě je zřetelný i trvající trend růstu spotřeby stříbra
- V ČR se zastavil pokles, zřejmě však v r.2011 ještě nedojde ke znatelnějšímu
růstu poptávky po špercích z drahých kovů.
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Ing.M.Klinke vyjádřil obavu, aby výstava byla dostatečně obsazena reprezentativním
zastoupením českých výrobců šperků: v Itálii došlo v r.2010/2009 k poklesu oboru
zlatnictví o 30%, v Německu byl zaznamenám propad okolo 20%.
Ing.Klinke znovu doporučuje oslovit české výrobce šperků, kteří se dosud
předcházejícíh výstav neúčastnili.Návrh takového seznamu firem předloží Sdružení
do 18.3.2011 (k rukám pí Spálenkové).
Ing. Klinke žádá,aby Incheba zaujala při akvizici nových vystavovatelů nové přístupy
(organizační a cenově výhodné) s cílem rozšířit jejich základnu v ČR. 20.ročník
konání výstavy Hodiny a Klenoty 2011 není a nemusí být zárukou jeho uskutečnění.
Incheba přislíbila, že osloví firmy ze seznamu, který předá SKH ČR. Do příštího
zasedání pak seznámí představenstvo s výsledky vč.analyzy důvodů případného
odmítnutí účasti. Výsledky tohoto průzkumu budou dále použity pro účely zvýšení
přístupnosti výstavy pro vystavovatele i návštěvníky (ceny).
Ing.Šorejs sdělil, že v Turnově skončil obor brusič drahých kamenů..se všemi
důsledky, které z toho pro šperkařství a klenotnictví v Turnově a v okolí vyplývají.
Ing.Klinke stručně zhodnotil důvody pro konání oborové výstavy Hodiny a Klenoty
a uvedl, že boom 90.let minulého století se už nevrátí.
Růst oboru je zatím velkou neznámou, zřejmě ještě v r.2011 může ještě pokračovat
propad oboru zlatnictví a klenotnictví.
Tato skutečnost se může významně projevit na obsazení výstavy Hodiny a Klenoty
2011. Tradice je dobrá, dokud „nás uživí“, pokud nestačí, pak je třeba hledat nové
zdroje. Komercializace postupuje celou ekonomikou České republiky, bude třeba se
připravit na významné strukturální změny v zaměstnanosti a na nové postavení dříve
tradičních výrobní oborů v ČR.
Právě z tohoto pohledu je potřeba nově přistupovat k přípravě výstavy Hodiny a
Klenoty 2011. Doprovodné akce – byť jsou zajímavé a potřebné – samotné konání
výstavy nezajistí.
2. Kontrola zápisu č.1 z 25.1.2011:
2.1.
Zástupce SKH ČR pro spolupráci v Hospodářskou komorou ČR ve věci jednotného
zadání závěrečných učňovských zkoušek pro obor hodinář je p.Jiří Volavka, který
dále spolupracuje s řed.hodinář.učiliště v Jihlavě p. Mgr.Ondráčkem – trvá.
Dalším problémem je přesvědčit rodiče dětí, aby souhlasili s vyučením svých dětí. Ti
budou však souhlasit pouze tehdy, pokud budou v hodinařině vidět perspektivu
stabilní a dobře placené práce.
Přicházejí zprávy (HK ČR), že se bude postupně zvyšovat poptávka po řemeslnících.
Hospodářský vývoj je však velmi dynamický a je obtížné závazně určit, které obory
se v budoucnosti prosadí.
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2.2.
Ing.Kutil konstatoval, že se všeobecně podceňujeme při práci s médii zdůraznění
skutečnosti, že nákup šperků byl a je v každé době dobrou a trvalou investicí, jsou to
uložené peníze, jejichž hodnota neklesá... (námět též do časopisu Klenotník Hodinář).
3. Hospodaření za Leden a Únor 2011:
3.1.
Hotovost v pokladně k 15.03.2011 činí 2.417,- Kč.
3.2.
Stav běžného účtu v bance k 28.02.2011 činil 240.366,62 Kč (viz výpis z BÚ č.02 /
2011 předložený na zasedání představenstva).
Všechny náklady za leden-únor 2011 byly v souladu s rozpočtovanými náklady.
3.3.
Prezident SKH ČR Ing. L.Hubrt podepsal daňové přiznání za rok 2010, gen.tajemník
zajistí předání DP na Fin.úřad pro Prahu 1.
4.Různé
4.1.
V diskusi k příjmové části rozpočtu SKH ČR návrhuje představenstvo oživit
myšlenku získání reklamního a finančního sponzora, jímž by mohla být některá
pojišťovna. Navrhuje zkusit jednání s Českou pojišťovnou resp. Podnikatelskou
pojišťovnou a.s. popř. některými dalšími institucemi.
Je třeba takovým partnerům připravit a nabídnout možnost spolupráce s databází
členů Sdružení, s možnostmi pojištění popř. prostoru v reklamě. Příloha: viz návrh
možných nabídek pro sponzory-tento materiál je potřeba však dále projednat v některých bodech s Inchebou Praha s.r.o. (trvá).
4.2.
Svaz výrobců skla a bižuterie v Jablonci n.N., Jiráskova ul.9., možnost vzájemného
informování je otevřená – p. Vladimír Hejral je členem tohoto Sdružení. Další
informace na příštím zasedání SKH ČR.
4.3.
Příští zasedání:
1.návrh – severní Čechy 10.5.2011
2.návrh – Čejkovice, čtvrtek 12.května, jednání od 15 hod. s večerním neformálním
posezením, odjezd v pátek v dopoledních hodinách (ubyt.1 noc). Návrhy
předjedná gen.taj.
.
V Praze dne 18.03.2011
Ing. Luděk Hubrt v.r.
Prezident SKH ČR

Zapsal: Ing. Jan Hlaváč v.r.
gen.tajemník SKH ČR

Přílohy: dle textu v sekretariátu SKH ČR
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