KONFERENCE 1 . Mezinárodní konference čalouníků a dekoratérů a truhlářů a
Rámcový program:

14. 10. 2019
přednášky sál č.102, výstavky sál č.103
Prezentace 8.30- 9.00
Přednášky 9.00-15.00
22. Členská schůze Cechu čalouníků
a dekoratérů, z. s. 15.00 - 16.30
Od 17.00 Večerní odborné rokování před
(grilování) a ve sklepech
U královny Elišky, Mendlovo nám. č. 1
s repro hudbou JASYKO Brno
15. 10. 2019
Přednášky na Výstavišti 9.00-10.30 hod.
odjezd do Jurkovičovy vily
Diskuse průběžně

22. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.

Termín:

Pondělí a úterý
14. 10. - 15. 10. 2019

Místo konání:

Veletrhy Brno, a.s., výšková budova
sály č. 102, 103 a
Jurkovičova vila

14. 10. - 15. 10. 2019

V únoru 2020, od středy 26. 2. do soboty 29. 2. 2020, přijměte pozvání na veletrhy do Brna,
na MOBITEX 2020 – Veletrh nábytku a interiérového designu
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Pomoc pro výrobu a prodej nabízejí:

Groz-Beckert Czech s.r.o.,

2G, spol. s r.o. přikrývky a polštáře

U Sirkárny 252, 370 41 České Budějovice
tel: 387 016 111, fax: 387 016 473
e-mail: contact_gbcz@groz-beckert.com
http: www.groz-beckert.com

696 72 Lipov 300,
tel. +420 518 338 091, fax. +420 518338 260,
e-mail: glogar@2glipov.cz, www.2glipov.cz

• Šité výplně pro čalouněné výrobky plněné speciálními směsemi,
• Zdobné kamínky – vzory nalepené na textil,
• Proševy, přesné dílce i potahy na matrace,
• Lůžkové chrániče, futóny, podložky, přikrývky, polštáře, anti
stresové výrobky s karbonovými vlákny,
• Doplňkové výrobky

Artes Design s.r.o.
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BS textil s.r.o.,

Podvinný Mlýn 2133/15
190 00 Praha 9
Šárka Slavíková 776 338 928 sarka@artesdesign.cz
Ivan Slavík
776 338 927 ivan@artesdesign.cz

• Látky Backhausen – jako smluvní zástupci pro ČR můžeme
zajistit ty nejlepší obchodní podmínky

M+M s.r.o.

STACHEMA CZ s.r.o.

Ing. Bohuslav Voda

DA Servis CZ s.r.o.,
Korunovační 6, CZ-170 00 Praha 7
tel.: +420 220 563 247, fax: +420 220 563 064,
e-mail: elias@daservis.com
MO +420 602 456 530

Na Slanici 444, Louky, 763 02 Zlín, Kontaktní osoba:
Jana Horňáková, Mob.: +420 720 025 276
Email: info@mirisys.com Web.:www.MiriSys.com

Společnost se zabývá vývojem a prodejem software pro zpracovatele textilu a usní (kůží) se zaměřením na nábytkářský, automobilový, obuvnický a oděvní průmysl .
Oblasti využití software:
• Foto-digitalizace šablon
• Automatické polohování dílů do kůží i textilií
• Příprava a optimalizace pro CNC-cuttery
• Kamerové snímání a polohování do materiálů s kárem a
proužkem

Divize Průmyslová lepidla Brno
Pod sídlištěm 3, 636 00 Brno,
Tel.: +420 548 422 275, 548 422 283
e-mail: brno.prodej@stachema.cz,
www.stachema.cz,
Kontaktní osoba:
Petr Chvátal, mobil +420 734 312 698
e-mail: chvatal@stachema.cz,

• Poskytujeme odborné poradenství v oblasti lepení
• Nabízíme individuální řešení podle podmínek a požadavků klientů
• Vlastníme certifikát řízení kvality podle normy ČSN EN ISO 9001

ROBEX DK, s.r.o.®

Slovany 3051, 544 01 Dvůr Králové n. L.
e-mail: info@robex-dk.cz
úst.: +420 499 321 109 fax: +420 499 621 124

Vladimír Vaňura, obchodní zástupce MO 731 199 872
e-mail vanura@robex-dk.cz
web www.robex-dk.cz
• obchod pro čalouníky a krejčové
• řezací technika,
• zakázková výroba strojů

Textilní zkušební ústav, s. p.

Václavská 237/6, 603 00 BRNO 3
tel. 543 426 711, fax. 543 426 742
e-mail: info@tzu.cz, www.tzu.cz

Nabízíme průmyslové šicí stroje, které již 154 let pro Vaše kvalitní
šití vyvíjí a stále zlepšuje DÜRKOPP ADLER AG
• Poskytujeme odborný záruční a pozáruční servis a poradenství
• Zajišťujeme náhradní díly a spotřební materiál: jehly, oleje,
nůžky, řezací nástroje

MiriSys Software s.r.o.,

Na Dolinách 45, 140 00 Praha 4
Česká republika
Kontakt: Milan Farbiak
tel: +420 606 705 562,
e-mail: mfm@volny.cz
• pily pro řezání PUR pěn
• prošívací automaty

Strojírenská 9, 586 01 Jihlava,
Velkoobchod s potahovými látkami a bytovým textilem
MO 603484005,
www.bstextil.cz, bstextil@volny.cz

• Potahové textilie a koženky do dopravních prostředků, vysoce
odolné, samozhášivé
• Potahové textilie a koženky pro zdravotnictví
• Akustické a nehořlavé textilie pro veřejný sektor (divadla, kina,
hotely, restaurace atd.)
• Jednobarevné a žakárské plyše v provedení PAN, BA, VS
• Mikrovlákenné potahové textilie se semišovým, vlasovým nebo
kombinovaným povrchem
• Žinylkové textilie, matracoviny, proševy, doplňková galanterie
pro čalounění

Dürkopp Adler

• výrobce jehel

Kontaktní osoba: Ing. Ivana Halamová,
Marketing a vzdělávání, halamova@tzu.cz
TZÚ pro Vás zajistí:
• zkoušení v akreditované laboratoři
• certifikaci výrobků a systémů
• vzdělávání

TREVIRA GmbH

Mgr. Hana Foltánková

Trevira GmbH (Trevira CS marketing pro CZ, SK, PL) CZBrno, +420-725 593 473,
trevira@email.cz, www.trevira.com
Kancelář v ČR Brno,

Trevira GmbH, Germany, je výrobce permanentně těžce vznětlivých
vláken a přízí pro atraktivní, high-end smluvní textilie pod světově
známou značkou Trevira CS
• nejširší výběr těžce vznětlivých smluvních textilií na světě
(www.treviracs-net.com)
• trvale těžce vznětlivé bez použití dodatečných úprav

Závazná přihláška
Ano, rád(a) se zúčastním a závazně se přihlašuji na „1. Mezinárodní konferenci čal. dek. a truhl. “ 14. a 15. 10. 2019
Účastník………………………………………………………...................................................................................................... (titul,jméno, příjmení)
Spolu s osobami ..........................………………………………………................................................................................
•závazně přihlašuji nocleh ………………………. pro jméno

.....................................................................................

•závazně přihlašuji společenský večer
•závazně přihlašuji firemní prezentaci (vystavování, rozdávání prospektů)
Na konto Cechu poukazuji za vložné, prezentaci, společenský večer částku…………………......................................................................
bankovním převodem…………….................................... (uhradím v hotovosti při prezentaci)………………............................................
Firma (přesná fakturační adresa)........................……………………….......................................................................................................
IČ .........................................................................

DIČ ..........................................................................................................

tel/fax vč. předčíslí..................................................

email: .........................................................................................................

Razítko firmy:

Potvrzujeme, že jsme provedli úhradu v částce ……………........…………………………...................….
bankovním převodem na účet u KB, a.s. číslo účtu 107-8241550237/0100, VS 11519

Zveme členy a ostatní odborníky /znalce (tex-

til, usně, dřevo) jmenované soudem/nábytkáře/čalouníky/truhláře/dodavatele materiálů,
strojů a zařízení/obchodníky/pedagogy/žáky/studenty a média na konferenci s odbornými informacemi z veletrhů 2019, imm
a INTERZUM v Kolíně n. R. (včetně videí strojů!), Veletrhu nábytku v Miláně, ochranou
spotřebitele ČOI (ADR), Mistrovskými zkouškami čalouníků, dekoratérů, truhlářů, výstavkami strojů, technologií, materiálů, která se
uskuteční pod záštitou společnosti Veletrhy
Brno, a.s., ve Výškové budově BVV v pondělí
a úterý, dne 14. a 15. 10. 2019 a pokračovat
bude 15. 10. od 11.00 hodin prohlídkou
v Jurkovičově vile.

Pořadatelé:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.
Veletrhy Brno, a.s.,

Odborný garant:

Ing.Helena Prokopová

Organizační garant:

Ing. Zdenka Šandová
Ing. Alena Škrabalová, Ph.D.

Organizační záštita:
Veletrhy Brno, a.s.

kontaktní adresy:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.
Ing. Helena Prokopová +420 602 558 554,
t./f./z. +0420 541 159 350,
Výstaviště 405/1, 603 00 Brno-Pisárky
E-mail: cech_cal@volny.cz
http: www.cech-cal.eu

INFORMACEPRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum konání: 14. - 15. 10. 2019, pondělí + úterý
2. Místo konání:
Brno, BVV, výšková budova sály č.102, 103 a
15. 10. od 11.00 hod. prohlídka výstav v Jurkovičově vile
3. Přihlášku na konferenci zašlete, prosím,
poštou nebo E-mail: cech_cal@volny.cz nebo faxem
(+0420 541 159 350) do 10. 10. 2019, (pro zajištění
ubytování do 6. 10. 2019). Na přihlášce lze přihlásit i
další účastníky. Přijetí účastníka (firmy) nepotvrzujeme,
přijďte.
4. Znalci jmenovaní soudem obdrží (na vyžádání) potvrzení
o absolvování školení.
5. Vložné: 1.600,- Kč za 1 účastníka/nečlena, 1.300,- Kč
pro člena Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s. pro žáky,
studenty a novináře na odborný program v sálech vstup
zdarma
6. Poplatek za firemní prezentaci: Rozdávání prospektů
u prezence 500 Kč/80 ks, výstavka včetně rozdávání

Časový rozvrh: 14. 10. 2019 - pondělí
8.00-8.30

Dne………….................…….

Instalace výstavek v sále č.103, předání prospektů k rozdávání
prezenci
8.30-9.00
Prezence, rozdávání prospektů, prohlížení výstavek
9.00
Zahájení konference a pozvání na MOBITEX 2020
9.10
Blok „INTERZUM 2019 Materiály, technologie, stroje, digitalizace“:
přednášející Ing. Prokopová, Cech, Jan Duda, Juraj Veselovský BPP spol. s r. o.:
„OKE prvky, Novinky PUR pěn“, Ing. Vojtěch Korbelius, Hennecke s. r. o.:
„FECKEN-KÜRFEL“, Ing. Milan Farbiak, M+M s.r.o.: „Bäumer, FillMatic, Grauff,
Spühl, Stutznäcker“, videa+foto
10.30 Přestávka s prohlídkou výstavek a pohoštěním
11.00 Michal Homola NEOTEC, spol. s r.o.: „Zünd – řezací plotry“
11.30 Doc. Ing. Daniela Tesařová, Ph.D., MENDELU: „ Představení evropského
nábytkářského průmyslu z pohledu projektu FLAME“
12.00 Mgr. Hana Foltánková, Trevira GmbH:
„Péče o potahové textilie z TREVIRA CS“
12.30 Ing. Vítězslav Gaja, Ph.D., Textilní zkušební ústav, s. p.: „Revize ČSN 91
0015 Čalouněný nábytek – Základní a bezpečnostní požadavky“
12.50 Přestávka s pohoštěním a prohlídkou výstavek
13.15 Ing. Jana Horňáková, MiriSys Software s. r. o.: „MRP systém – software pro
plánování a optimalizaci využití výrobních zdrojů“
13.45 Mgr. Aleš Havíř, Česká obchodní inspekce:
„Zákonná ochrana spotřebitele a ADR“

prospektů (prostor 2m2 – se stolkem a dvěma židlemi,
zdarma 1 vystavující osoba) pro nečleny 2.500,- Kč,
pro členy Cechu 1.900,- Kč.
7. Večerní odborné rokování – místo „Vinárna u Královny
Elišky“ Mendelovo nám.1, 600,- Kč/osobu.
8. Způsob úhrady: Platbu, laskavě, poukažte bankovním
převodem nebo složenkou: konto Cech čalouníků a
dekoratérů u KB a.s., číslo účtu
107-8241550237/0100, variabilní symbol 11519,
IČ 60574810, DIČ CZ60574810. Na základě úhrady
obdržíte fakturu – daňový doklad. Částky za nevyužité
vložné se nevrací. Nejsme plátci daně z přidané hodnoty!
9. POZOR! Slovenským účastníkům doporučujeme platbu
v hotovosti proti potvrzení při prezentaci
10. Ubytování: Penzion na Starém Brně,
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno,
Tel.:+420 543247872, Mobil:+420 777567345,
E-mail: info@penzion-brno.com
Hotel OMEGA, Křídlovická 19 b, 603 00 Brno,
Tel: +420 543215152 e-mail: recepce@hotelomega.eu
(možnost parkování v hotelové garáži)
11. POZOR! Kdo si nocleh objedná, musí náklady na ubytování uhradit i kdyby se neubytoval (fakturou). Noclehy
zajistíme, rezervaci Vám sdělíme, platbu platí každý
sám při ubytování.
12. Z konference není vydáván sborník. Části přednášek
budou publikovány v DŘEVAŘSKÉM MAGAZINU.

15.00 22. Členská schůze Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s.
• Stav příprav mistrovské zkoušky „Mistr řemesla v oboru čalouník-dekoratér“
• Stav příprav mistrovských zkoušek „Mistr řemesla v oboru truhlář-nábytkář“,
„Mistr řemesla v oboru stavební truhlář“
• Stav a změny v roce 2020
• Volby dle Stanov
• Členské příspěvky pro r. 2020
17.00 Pokračování odborného rokování U královny Elišky,
Mendlovo nám 1 (úhrada 600,- Kč/osobu)

15. 10. 2019 - úterý
8.30
9.00

Prezentace, prohlídka výstavek
Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., MENDELU:
„Novinky ze světových nábytkářských veletrhů 2019“
9.45 Ing. Helena Prokopová:
„Trendy čalounění na IMM a Nábytok a bývanie 2019“
10.30 Odjezd do Jurkovičovy vily
Předpokládané ukončení do 14.00
GDPR (čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů sdělujeme, že emailové adresy, názvy, jména,
příjmení a telefonický kontakt jsou jediná data, která o Vás uchováváme, a používáme je výhradně k zasílání
informací a pozvánek na akce.

