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5.    Vložné: 1.000,- Kč za 1 účastníka, pro členy Cechu 
čalouníků a dekoratérů 800,- Kč/1 účastníka, pro  
studenty a novináře na odborný program vstup zdarma.

6.    Poplatek za firemní prezentaci: Rozdávání prospektů  
u prezence 500 Kč/80 ks, výstavka včetně rozdávání 
prospektů (prostor 2m2 – se stolkem a dvěma židlemi, 
zdarma 1 vystavující osoba) pro nečleny 1.300,- Kč,  
pro členy Cechu 1.000,- Kč.

7.    Večerní odborné rokování – místo „Vinárna u Královny 
Elišky“ 500,- Kč/osobu.

8.    Způsob úhrady: Platbu za vložné, laskavě, poukažte 
bankovním převodem nebo složenkou na: konto Cech 
čalouníků a dekoratérů u České spořitelny a.s., číslo účtu 
1357630309/0800, variabilní symbol 8012,  
IČO 60574810, DIČ CZ60574810. Na základě úhrady 
(bankovní výpis) 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. Na přihlášce lze přihlásit i další účastníky.
11.  Účastníci budou evidováni podle pořadí doručených 

přihlášek. Přijetí účastníka (firmy) nepotvrzujeme.
12.  Z konference není vydáván sborník. Části přednášek  

budou publikovány v DŘEVAŘSKÉM MAGAZINU..  

  Pořadatelé:
Veletrhy Brno, a.s.,
Cech čalouníků a dekoratérů

odborný garant:
Ing.Helena Prokopová
organizační garant:
Bc. Zdenka Šandová

organizační záštita:
Veletrhy Brno, a.s. 

kontaktní adresy:
Cech čalouníků a dekoratérů,
Ing. Helena Prokopová +420-602 558 554, 
Bc. Zdenka Šandová +420-606 411 255, 
 t./f./z. +0420-541 159 350,  
Výstaviště 1, 648 49 Brno
E-mail: cech_cal@volny.cz 
http:  www.volny.cz/cech_cal.cz 

www.cech-cal.eu
Veletrhy Brno, a.s.,   
René Jurčík   MO +420-602 750 268,  
t.+ 420-541 152 997, f. 541 153 066, 
Výstaviště 1, 647 00 Brno 
E-mail: rjurcik@bvv.cz  http: www.bvv.cz

konference je určena:
Odborníkům návrhářům, designérům, výrobcům a prodejcům 
čalounění, dekorací, ostatního nábytku,  pedagogům a stu-
dentům odborných škol všech stupňů, zástupcům médií.  
Přednášky předních odborníků doplní velkoplošné promítání, 
výstava funkčních šicích strojů, ručních strojků a zařízení, 
čalounických a dekoratérských materiálů, textilií, usní, zdrho-
vadel, pomocných prvků,  průmyslových spojovačů, nastřelo-
vacích pistolí, exkurse do JMP studia zdravého spánku s od-
borným výkladem.
inforMace   Pro Účastníky:
1.  Datum konání: 05.-06.11.2012, pondělí + úterý
2.   Místo konání:  

Brno, BVV, výšková budova sály  č.102, 103
3.   Přihlášku na konferenci zašlete, prosím,  

poštou nebo E-mail cech_cal@volny.cz  nebo faxem 
(+0420-541 159 350)  do 26.10.2012, (pro zajištění  
ubytování do 21.10.2012).

4.   Ubytování „Pension na Starém Brně“ cca 900,- Kč/ 1 os-
obu, rezervace do 18.00 hod., hotel PYRAMIDA hotelpy-
ramida@quick.cz, tel. 543 427 310, hotel OMEGA, 
Křídlovická 19b, recepce@hotelomega.eu (možnost park-
ování přímo v hotelu) POZOR! Kdo si nocleh objedná, 
musí náklady na ubytování uhradit i kdyby se  neubytoval 
(fakturou). Noclehy  zajistíme předběžně, rezervaci  
sdělíme, platbu platí každý sám v penzionech. 

časový rozvrh:   05. 11. 2012 - Pondělí
8.00-8.30  Instalace výstavek v sále č.103 + předání prospektů k rozdávání 

prezenci
8.30-9.00  Prezence, rozdávání prospektů, prohlížení výstavek
9.00  Ing. Helena Prokopová, René Jurčík, manager veletrhu MOBITEX 

Zahájení, pozvání na MOBITEX 2013 a na účast v Projektu pro 
zvýšení konkurenceschopnosti 

Přednášky:
9.10  Josef Eliáš, DA Servis: „Současný trend - zdobné šití, napodobující ruční 

práci “, nové typy šicích strojů,  předvádění 
9.30   Antonín Šilhavík, BeA CS, spol.s r.o. „Automatické sponkování – video“  
10.00  Přestávka s prohlídkou výstavek – na pohoštění zve  

POLSTRIN DESIGN spol. s r.o. Pražská třída 685, 500 04  
Hradec Králové, tel. +420 495 057 150, fax. 495 057 151  
e-mail: info@polstrin.cz www.polstrin.cz  

10.30  Mgr. Hana Foltánková - Topiarzová,  
„TREVIRA GmbH – nabídka pro rok 2013“

11.00  Ing. Eva Kvaltínyová, UNIspektrum: „Trendy potahových textilií 2013“
11.40   Ing. Milan Farbiak:  

„Novinky strojů a zařízení a pozvání na INTERZUM 2013“
12.20   Ing. Helena Prokopová:  

„Sezení ergonomické?“
13.00  Přestávka s prohlídkou výstavek 
13.20  MUDr. Marta Manoušková: „Legislativní změny v preventivní péči“
14.00  Doc. MUDr. Ivan Müller, Csc., Ortopedická klinika FN v Brně:  

„Bezpečnost práce v truhlářských a čalounických dílnách“

15.00  15. Sněm Cechu čalouníků a dekoratérů  
(vstup volný pro členy a zájemce o členství): 

        • Volby do Rady Cechu čalouníků a dekoratérů  
a Kontrolního orgánu 

        • Důležité: Pro členy Cechu čalouníků a dekoratérů slevy  
na MOBITEX 2012 –  
(máme opět smlouvu s Veletrhy,a.s.) 

        • Hodnocení r. 2012 a Informace o průběhu vzdělávacího  
projektu, pozvání na pilotní školení, pozvání na finální  
školení 

        • členské příspěvky pro r. 2013
17.00  Pokračování odborného rokování U královny Elišky,  

Mendlovo nám 1 (úhrada 500,- Kč/osobu) 

06. 11. 2012 - Úterý
8.30  Prezentace, prohlídka výstavek
9.00  Doc. Ing. arch. Ludvika Kanická, CSc., MZLU Brno: 

„Novinky ze světových nábytkářských veletrhů 2012“  
10.00  Ing. Helena Prokopová:  

„Trendy čalounění na IMM 2012“
10.30  Přestávka, prohlídka výstavek 
11.00   Odjezd na EXKURZI do   JMP Studio zdravého spánku,  

Masná 1, Brno, tel./fax: 541 216 395,  
e-mail: brno@jmp.cz  na odbornou prohlídku nových  
materiálů a výrobků pro zdravé ležení a spaní

Předpokládané ukončení do 15.00 
Diskuse průběžně

INVESTICE 
DO ROZVOJE 
VZDĚLÁVÁNÍ

Ano, rád(a) se zúčastním a závazně se přihlašuji na „15. Mezinárodní konferenci čal. a dek.“ 05.- 06. 11. 2012  

Účastník………………………………………………………....................... ..............................................................................   

Spolu s osobami  ..........................………………………………………. ..............................................................................   

•závazně přihlašuji nocleh v  ………………………. 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)........................………………………. ..................................................................................................... 

IČO   ................................................................................     DIČ............................. ............................................................................ 

tel/fax vč. předčíslí..................................................          Podpis odp. pracovníka .............. ................................................................                 

Potvrzujeme, že jsme uhradili vložné za účastníky v částce………………………………………...................….

bankovním převodem na účet u ČS č.ú. 1357630309/0800 v.s.8012     Dne………….....................………. 
Razítko fiRmy:

(titul,jméno, příjmení)

závazná Přihláška - odPovědní lístek



Groz-Beckert Czech s.r.o.,
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 
• výrobce jehel

WICO B.G.M., a. s.
Rudolfova 1,  406 42 Děčín IX,   
Česká republika 
www.wico.cz
kontaktní osoba :  
Luboš Hájek, hajek@wico.cz, mobil 731 149 117
Výroba a prodej spirálových, kovových a suchých zipů, zbraňových 
skříní, trezorů a další zakázkové kovovýroby.

Národní soustava povolání
Národní soustava povolání (NSP) je otevřená a veřejně 
dostupná internetová databáze informací o povoláních - 
http://www.nsp.cz, která se vyskytují na českém trhu 
práce.  Nábytkáři do NSP vkládají povolání 
prostřednictvím Sektorové rady pro dřevozpracující  a pa-
pírenský průmysl a garantem je stát. U každého povolání

se popisují  pracovní činnosti, pracovní podmínky, zdra-
votní a kvalifikační požadavky, požadované kompetence, 
proto  SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl   
http://katalog.nsp.cz/uvod.aspx  
zve ke spolupráci  odborníky z řad nábytkářů.

Místo konání:
Brno, BVV, a.s., výšková budova sály 
č.102, 103

KONFERENCE    15. Mezinárodní konference čalouníků a dekoratérů a  
   15. SněM cechu čalouníků a dekoratérů“

Rámcový program:
05.-06. listopad 2012 přednášky sál č.102, 
výstavky sál č.103, 
05. 11.   
Prezentace 8.30- 9.00 
Přednášky 9.00-15.30
15. Sněm Cechu čalouníků a dekoratérů 15.30-16.30
Od 17.00 Večerní odborné rokování před (grilování)  
a ve sklepech U královny Elišky, Mendlovo nám. č.1  
při cimbálu kapely SYLVÁN.  
Předpokládané ukončení do 24 hod.
06. 11.  
Přednášky 9.00-11.00 hod.,  
odjezd do JMP studio zdravého spánku Brno
předpokládané ukončení do 15.00
Diskuse průběžně 

Zveme Vás k účasti na Mezinárodním veletrhu nábytku a interiérového designu  23. - 27. 4. 2013.  
využijte možnosti slev z titulu členství v Cechu čalouníků a dekoratérů a termínovou slevu přihlášky do  30.11.2012
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Termín: 
05.11.-06.11.2012

Pro vaši výrobu i Prodej   váM PoMoc nabízejí:
BeA CS, spol.s r.o.

Nad Rokytkou 24, 190 12  Praha 9 – Dolní Počernice,  
Telefon: 281 931 117, Fax: 281 932 160  
E-mail: info@cz.bea-group.com  http://www.bea-cs.cz
Dodáváme:
• Sponkovačky a spony 
• Hřebíkovačky a hřebíky 
• Závěsy pružin RapidClip® 
• Technika tavného lepení

Miroslav Bednář
Adresa: Jamné nad Orlicí 218, 561 65
Kontakty: 731 469 417, 465 649 120,  
calounictvi.bednar@seznam.cz,  
www.calounictvibednar.cz
Zakázková výroba a opravy
• sedacích souprav 
• čalouněného nábytku 
• interiéry sidecarů

Dürkopp Adler 
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

Imitace ozdobného ručního šití na strojích Dürkopp Adler: 
Dnešní trendy šití přinášejí i nové styly vzhledu např. imitace ručního ozdobného šití. Po šití sedaček 
do sportovních vozů  Porsche se tento způsob  zdobení a přešívání dvojštepů přenáší i do čalounické 
výroby, hlavně k  výrobcům křesel a čalouněných židlí. 
Firma nabízí hned několik typů těchto strojů pro šití  různých  druhů  materiálů, 
např. typ 204-102 MD, který má ve svém programu 100 různých vzorů.

M+M s.r.o.,  Ing.Milan Farbiak
Na Dolinách 45, 140 00 Praha 4 
Tel: +420  261 225 281, Fax: +420 241 402 262 
MO 606 705 562, e-mail: mfm@volny.cz 
zástupce firem:
Albrecht Bäumer: stroje a zařízení pro řezání a zpracování PUR pěn 
FillMatic: stroje a zařízení pro výrobu matrací 
Beckmann: stroje a zařízení pro výrobu matrací, přikrývek 
Grauff: stroje pro výrobu polyuretanových tyčinek a zpracování           
odpadů PUR pěn drcením
Stutznäcker: prošívací automaty pro výr. matrací, přikrývek a přehozů 
Spühl: stroje pro výrobu pružin a pružinových koster

TREVIRA GmbH 
kontakt v ČR: ..Mgr. Hana Foltánková Topiarzová  
Trýbova 12, 602 00 Brno,  MO 725 593 473,  
e-mail: trevira@email.cz , web: www.trevira.de,  
www.trevira.com
• Trevira GmbH – jednička ve výrobě vlákna a filamentové příze 
pro těžce vznětlivé záclony, dekorační látky, potahové látky, stínící 
techniku a textilní tapety
• Trevira produkuje a prodává pod značkou Trevira textilní polyes-
terová staplová vlákna a filamentové příze jak pro oděvní, bytový a 
automobilový průmysl, tak pro oblast hygieny a technické použití

• Trevira je vedoucí značkou na trhu co se týká vláken a přízí pro těžce vznětlivé textilie  
(Trevira CS). K dispozici je více než 1.000 kolekcí Trevira CS na celém světě
•Dodavatele najdete na vebové stránce www.treviracs-net.com, na online stránce výrobců tkanin 
z Treviry CS.

05.11. - 06.11. 2012

Zaznamenejte si do svých diářů: 
Využijte zvýhodněné cenové podmínky a přihlaste se k účasti na 
Mezinárodní veletrh nábytku a interiérového designu 
MOBITEX 2013 do 30. 11. 2012


