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Setkání polygrafů –
– Ples polygrafů 2009

Poslední zasedání
prezidia SPP v roce 2008

• Již podruhé se každoroční tradiční akce Setkání polygrafů – Ples
polygrafů, pořádaná Svazem polygraﬁckých podnikatelů, uskutečnila
v Pardubicích. Do citlivě zrekonstruovaných a útulných prostor hotelu
Zlatá štika, který je vyhlášený svojí gastronomickou nabídkou a bohatým
výběrem kvalitních vín, se v pátek 23. ledna 2009 sjelo okolo 150 zástupců tiskáren a dodavatelských společností pro polygraﬁcký průmysl z celé
republiky a nechyběli mezi nimi ani hosté ze Slovenska.

• Na svém posledním jednání v roce 2008 se členové prezidia a dozorčí
rady Svazu polygraﬁckých podnikatelů sešli 18. prosince 2008 v prostorách Státní tiskárny cenin v Praze. Na programu této pracovní schůzky
byla příprava výroční valné hromady SPP a rozpočtu na rok 2009, projednání statistik polygraﬁe ČR a dalších aktuálních záležitostí.

Hlavními partnerem letošního Setkání polygrafů – Plesu polygrafů 2009
byla společnost Svoboda Press, ale na úspěšném zajištění této významné
společenské akce pro tuzemský tiskový průmysl se podílela i celá řada
dalších sponzorů. Patřily mezi
ně například Poštovní tiskárna cenin Praha, Heidelberg
Praha, Konica Minolta Business
Solutions Czech, Unipress, Sprint
Servis, AutenticHS, Astra, Deus
Pardubice, Print Media Academy,
Garamond nebo Böttcher.
O oﬁciální zahájení Plesu
polygrafů 2009 požádala
moderátorka akce Petra Polanská
generálního ředitele společnosti
Svoboda Press a člena prezidia
Svazu polygraﬁckých podnikatelů
ing. Vladimíra Hraničku, který
ve svém krátkém vstupu přivítal
všechny účastníky a hosty,
Moderátorka plesu Petra Polanská
a potom následovalo předtančení a člen prezidia SPP ing. Vladimír Hrave stylu Latine Dance Show. Po
nička při zahájení Setkání polygrafů –
ukončení této slavnostní úvodní
Plesu polygrafů 2009
části nastoupil na pódium
výborný pražský swingový orchestr Blue Star a parket Sloupového sálu
hotelu Zlatá štika se postupně zcela zaplnil, přestože v protilehlé restauraci
byl pro účastníky plesu jen o chvíli později zahájen bohatý raut, nabízející
mimo jiné takové lahůdky jako třeba kachnu na medu nebo zvěřinové ragú.

Výroční valná hromada Svazu polygraﬁckých podnikatelů se uskuteční
ve čtvrtek 26. března 2009 v prostorách Sporthotelu v Hrotovicích u Třebíče. Návrh rozpočtu hospodaření svazu v roce 2009 bude po upřesnění
některých dat (počet členů SPP, mezinárodní veletrh EmbaxPrint 2009,
publikace Moderní polygraﬁe) předložen prezidiu a dozorčí radě SPP k projednání na lednovém zasedání.
SPP se podařilo získat od Ministerstva průmyslu a obchodu ČR zpracované
statistiky polygraﬁe v České republice za rok 2007. Tato data jsou členům
svazu přístupná na polygraﬁckém obchodním a informačním portálu
(POIP). V průběhu ledna 2009 byla doplněna komentářem partnerské
společnosti MM servis, která bude pro svaz smluvně získávat a zpracovávat statistiky za rok 2008 a dále – v zájmu zachování vývojové řady
od roku 2004. Od roku 2009 jsou totiž na základě rozhodnutí ministra
průmyslu a obchodu Římana oborové statistiky zrušeny.
Prezidium SPP se dále zabývalo dokumentem Ochrana a prevence proti
neplatičům. Podnět ke zpracování tohoto dokumentu byl iniciován členy
svazu na valné hromadě SPP 2008 v Trnové a dále rozpracován ve spolupráci s Unií zaměstnavatelských svazů, respektive Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, konkrétně Svazem podnikatelů
ve stavebnictví a Svazem českých a moravských výrobních družstev.
Návrh bude projednán v RHSD MPO ČR prezidentem UZS ing. Duškem
a následně bude podán jako legislativní návrh na změnu příslušného
zákona.
Dalším bodem programu bylo projednání příprav akce Printforum 2009.
Další, již šestnáctý ročník této mezinárodní odborné konference se uskuteční 18. června 2009 v Praze. V současné době jsou zpracovávány první reakce ﬁrem oslovených k partnerské spolupráci, které jsou pozitivní. Program
konference bude sestaven na základě vyhodnocení ankety uskutečněné
na minulém ročníku ve spolupráci s oslovenými partnery a přednášejícími.
Členové prezidia SPP byli informováni, že došlo ke změně ve složení technické poroty prestižní soutěže o Nejkrásnější české knihy roku 2008. Nově
do ní byla nominována ing. Váňová, která pracuje jako hlavní technolog
v podniku Tiskárny Havlíčkův Brod.

Sítotiskový svaz ČR oznamuje
• Výkonná řídicí rada Ssv ČR připravuje na první pololetí roku 2009 pro
členy svazu tři akce.

Účastníci Plesu polygrafů 2009 zcela zaplnili Sloupový sál pardubického
hotelu Zlatá štika
Po desáté hodině večerní orchestr Blue Star vystřídala na pódiu místní
pardubická kapela Punc, která k tanci i poslechu vyhrávala až do ukončení plesu. Ovšem vzhledem k tomu, že dějištěm Plesu polygrafů 2009
nebyl pouze Sloupový sál, ale také další prostory hotelu Zlatá štika, měli
si jeho účastníci z čeho vybírat. V pivnici k tanci i dobré náladě přítomných vyhrávalo popové duo Jane´s beat, v předsálí probíhala ochutnávka
různých druhů a úprav kávy a čokolády a v hodinových intervalech byly
pro návštěvníky plesu připraveny také návštěvy hotelového vinného sklípku
spojené s ochutnávkou vybraných vín, doprovázenou odborným výkladem
předního českého sommeliéra a majitele hotelu Zlatá štika O. Bujnocha.
Přestože oﬁciální program plesu skončil po půlnoci, družná zábava jeho
účastníků pokračovala až do časných ranních hodin.

Na výstavu „FESPA Digital Europe 2009”, která proběhne ve dnech
12.–14. května 2009 v Amsterodamu, organizuje ve spolupráci se SZSR
třídenní letecký zájezd. V programu bude zařazena jak návštěva výstavy, tak prohlídka města. Cena a termín zájezdu budou upřesněny. Zájemci o účast na zájezdu se mohou hlásit do 12. února 2009
na e-mail: zelena@sitotisk-serigraﬁe.cz
Další bude návštěva mezinárodního veletrhu EmbaxPrint 2009, který
se uskuteční ve dnech 19.–22. 5. 2009 v Brně, na němž bude mít SSv ČR
ve výstavním pavilonu V společný stánek se SZSR. Oba svazy se budou
podílet také na doprovodném programu veletrhu formou přednášek
a odborných seminářů. Většina aktivit proběhne ve čtvrtek 21. května, kdy
bude návštěva členů svazů zakončena společenským večerem s možností
odborných konzultací a navázání nových obchodních vztahů v příjemném
prostředí jihomoravského vinného sklípku.
Ve dnech 11.–12. června 2009 oslaví SSv ČR na „hravém semináři” své
osmnáctiny. K této příležitosti bude také připraveno mimořádné vydání svazového magazínu Sítotisk – Serigraﬁe. Bližší informace o této akci budou
zveřejňovány jak na této stránce časopisu Svět tisku, tak také na svazových
internetových stránkách www.sitotisk-serigraﬁe.cz. Místo konání semináře
a oslav osmnáctých narozenin SSv ČR budou ještě upřesněny.

