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

Zápis č. 03/2011
Datum:
Místo:
Přítomni:
Program:

10.05. 2011
galerie firmy KOV a ŠPERK, Smržovka
dle prez.listiny ( orig.přílohy č.1 v sekretariátu SKH ČR)
dle pozvánky ze dne 13. 4. 2011

1.Příprava 20.ročníku výstavy Hodiny a Klenoty 22.-25.9.2011:
1.1.
Paní Spálenková, manažerka výstavy Hodiny a Klenoty 2010, informovala, že předala
funkci manažerky výstavy Hodiny a Klenoty 2011 paní Pavle Bubeníkové. O přípravách
výstavy Hodiny a Klenoty 2011 byly poskytnuty následující informace:
1.2.
K datu 1.uzávěrky,tj. k 30.4.2011 bylo smluvně objednáno cca 700 m2 výstavní plochy,
další jednání probíhají. Druhá uzávěrka proběhne k 31.8.2011.
1.3.
Rozmístění: ve střední lodi Průmysl.paláce se předpokládá výstava hodinek exkluzívních
značek v každé jednotlivé vitríně (popř. i luxusní šperk)
V pravém křídle bude probíhat výstava Šperk roku 2011 a dále též prezentace exponátů
ze soutěže Šperk roku 2011 + doprovodný program (módní přehlídky, přednášky,
soutěže, vývoj historie oboru bižuterie, historie šperku v dobové módě apod.).
1.4.
Doprovodný program : průřez 20 ročníky výstavy Hodiny a Klenoty, fotodokumentace,
velká ústřední obrazovka. Soutěž Šperk roku 2011 vstoupí do 10.ročníku a je nedílnou
součástí doprovodného programu výstavy Hodiny a Klenoty.
1.5.
Propagace – paní Bubeníková předložila návrh mediálního plánu, který obsahuje kromě
jiného též dohodnuté reciprocity mezi Inchebou Praha a dalšími veletržními správami
v Evropě popř. jinde. Informace o výstavě Šperk roku 2011 se objeví v tištěných mediích,
na internetu, billboardy, velkoplošné obrazovky v Praze, rozhlas, polepy tramvají v Praze
apod.
1.6.
Zahájení výstavy – konkrétní lokalita zatím není známa (lapidárium na Výstavišti?)
1.7.
Diskuse k jednotlivým bodům: shrnutí:
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1.7.1.
Situace v oboru klenotnictví i v oboru hodinářství je z odbytového hlediska velmi složitá,
tato situace může mít negativní dopad na počet vystavovatelů a na rozsah výstavní
plochy. SKH ČR upozorňuje Inchebu na případné důsledky takového stavu
(znehodnocení firemních investic do výstavy Hodiny a Klenoty 2011).
1.7.2.
U příležitosti 20.ročníku výstavy Hodiny a Klenoty by měly být uplatněny mimořádné
kroky ze strany Incheby Praha pro její udržení, zvláště pak masivní slevy na ceny služeb
a výstavní plochu pro 10ti a více leté účastníky seriálu výstav Hodiny a Klenoty
(věrnostní slevy). S tímto argumentem lze stále ještě pracovat při náboru dalších
resp.nových vystavovatelů.
1.7.3.
Účastníci vyslovili určité obavy o obsazení střední lodi Průmyslového paláce,
v hodinářské branži je velmi složitá situace...
1.7.4.
Plán mediální podpory by měl pokrývat ve zvýšené míře také moravské regiony
(Brněnsko-Olomoucko-Ostravsko), měla by se zvážit také doba trvání propagace, neboť
lidé plánují návštěvy takových akcí více jak týden dopředu (v min.roce se propagace
v mediích objevila cca 3 dny před zahájením výstavy).
Incheba by měla analyzovat výsledky z dotazníků o tom, jak se kdo dověděl o výstavě, a
tyto informace dále využít při tvorbě mediálního plánu výstavy.
Mediální aktivita by měla být cíleně zaměřena na:
a) Odbornou veřejnost
b) Spotřebitelskou veřejnost (návštěvníci výstavy).
Hlavním bodem mediální podpory výstavy Hodiny a Klenoty 2011 by měla být ústřední
myšlenka podpory jejího 20.ročníku. Kdo dělá výstavu svého druhu již 20 let, ten
takovou výstavu zná, má podporu vystavovatelů a je ve svém oboru profesionál. Takto
organizovaná výstava je zárukou úspěchu pro vystavovatele i pro návštěvníka.
1.7.5.
Sdružení nedoporučuje zahájení výstavy v Křižíkových pavilonech, upozorňuje také na
velmi negativní zkušenost s catering.agenturou v r.2010. Taková situace by se neměla
v žádném případě opakovat.
1.7.6.
Sdružení klenotníků a hodinářů ČR předloží do příštího zasedání v 1.verzi názor na
koncepci výstavy Hodiny a Klenoty v dalších letech (zodp.gen.tajemník).
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2. Kontrola zápisu č.2 z 15.3.2011:
2.1.
Zástupce SKH ČR pro spolupráci v Hospodářskou komorou ČR pro jednotnou organizaci
učebního oboru hodinář předložil spolu s hodin.učilištěm v Jihlavě koncepci oboru
vč.maturiní zkoušky. Další informace – postupně jak budou docházet – sdělí p.Jiří
Volavka.
3. Hospodaření za Březen a Duben 2011:
3.1.
Hotovost v pokladně k 30.04.2011 činí 2.139,- Kč.
3.2.
Stav běžného účtu v bance k 30.04.2011 činil 267 738,86 Kč (viz výpis z BÚ č.04 /2011
předložený na zasedání představenstva).
Všechny náklady za březen a duben 2011 byly v souladu s rozpočtovanými náklady.
4. Členské záležitosti:
4.1.
Generální tajemník předložil představenstvu návrh na přijetí za člena SKH ČR pana
Libora Toboláka, výrobce ozdobných nožů, s nimiž se zúčastnil soutěže Šperk roku
2009. Záruky za člena vyjádřili pp. Hubrt a Hlaváč. Návrh přijetí za člena Sdružení byl ze
strany správní rady přijat.
4.2.
Na vlastní žádost p. Jaroslava Vondráka, IČ 183 65 205, bylo ukončeno jeho členství ve
SKH ČR k 1.1.2011.
Gen.taj. zajistí ostatní procedurální záležitosti (certifikát členství, faktury aj.)
4.3.
Návrh na přijetí za člena p. J.Freibergera, zlatníka z Českých Budějovic, bude řešen na
příštím zasedání správní rady.
5.Různé
5.1.
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 – trvá.
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5.2.
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 někte-rých bodech
s Inchebou Praha s.r.o. – trvá.
5.3.
Svaz výrobců skla a bižuterie v Jablonci n.N., Jiráskova ul.9., možnost vzájemné
informovanosti o akcích na Jablonecku. Pan Vlad. Hejral, člen Svazu výrobců skla a
bižuterie, informovat o současné situaci a cílech tohoto Svazu. Další spolupráce je možná
pravděpodobně až po vyjasnění majetkoprávních a dalších problémů jednotlivých členů
Svazu.
5.4.
Příští zasedání:
Příští zasedání správní a dozorčí rady SKH ČR spolu s vedením Incheby Praha s.r.o.
proběhne 21.6.2011 v zased.místnosti Incheby Praha s.r.o., Výstaviště PrahaHolešovice. Začátek v 10,00 hod.
V Praze dne 16.05.2011
Ing. Luděk Hubrt v.r.
Prezident SKH ČR v

Ing. Jan Hlaváč v.r.
Generální tajemník SKH ČR
gen.tajemník SKH ČR

Přílohy: dle textu v sekretariátu SKH ČR
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