
DOPROVODNÝ PROGRAM STYL-KABO únor 2014 
 
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ SOUTĚŽÍ: 
 
Pondělí 17. 2. 2014 
15:00 h 
Předání ocenění „Česká kvalita“ a „Žirafa“ – zdravotně nezávadná dětská obuv" 
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín 
 
Předání ocenění „Osobnost roku v textilním a obuvnickém průmyslu“ 
Garant akce: odborný časopis Svět textilu a obuvi, Praha 
 
Místo konání: RELAX ZÓNA - pavilon F  
 
 
PŘEDNÁŠKY, WORKSHOPY: 
 
Pondělí 17. 2. 2014 
9:30 – 10:45 hodin 
„Dopady důchodové reformy“ 
Prezentace a diskuse na téma, jak připravit firmy a zaměstnance na předpokládané postupné 
prodlužování věku odchodu do důchodu a zaměstnávání pracovníků ve vyšším věku, dlouhodobá 
strategie textilního a oděvního průmyslu, výklad a praktická aplikace zásadních částí kolektivní 
smlouvy vyššího stupně na rok 2014, aktuální informace o vlivu nového Občanského zákoníku na 
pracovně právní vztahy.  
Přednášející: Ing. S. Sedláček, ATOK, Mgr. J. Česal, ATOK, Dr. O. Hološová, OS TOK 
Místo konání: pavilon P – sál P5  
Garant akce: Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu – ATOK   
Vstup zdarma 
 
10:00 – 12:00 hodin 
„Spotřebitelské smlouvy a nekalé obchodní praktiky dle nového Občanského zákoníku 
z pohledu České obchodní inspekce“  
Seminář je určen zejména pro maloobchodní prodejce obuvi, kožené galanterie, oděvů a textilu, 
ale i pro další odborníky z uvedených oborů. Budou vysvětleny základní informační povinnosti 
prodávajících vzhledem ke konečným spotřebitelům, nové pojmy uvedené v Občanském zákoníku 
jako jsou odpovědnost prodávajícího z vadného plnění, vydávání potvrzení, náležitosti 
reklamačních dokladů apod. Dostatečný prostor bude dán i diskuzi a zodpovězení dotazů účastníků 
semináře. 
Přednášející: Zdeněk Krul – vrchní rada ČOI, Praha 
Místo konání: pavilon P – sál P3 
Garant akce: Česká obuvnická a kožedělná asociace Zlín 
Vstup zdarma 
 
11:00 – 12:30 hodin 
„Sektorová dohoda pro odborné vzdělávání“ 
Informace o stavu přípravy sektorové dohody o zajištění odborného vzdělávání zaměřeného na 
textil. Informace o projektech CETOK – centrum textilních a oděvních kvalifikací a IQ forECVET – 
mezinárodní projekt zaměřený na rozvoj Evropského kreditového systému pro odborné vzdělávání 
Přednášející: Ing. S. Sedláček, ATOK, RNDr. P. Malčík, Ing. P. Dufková 
Místo konání: pavilon P – sál P5 
Garant akce: Textilní zkušební ústav, s.p. 
Vstup zdarma 



 
 
13:00 – 14:00 hodin 
„Poučený spotřebitel, aneb eliminujte zbytečné reklamace“ 
Klasifikace oděvních výrobků (TZU) - panelová diskuse odborné veřejnosti na téma nové Oborové 
specifikace pro oděvní výrobky 
Přednášející: RNDr. P. Malčík 
Místo konání: pavilon P – sál P5 
Garant akce: Textilní zkušební ústav, s.p. 
Vstup zdarma 
 
Úsporné praní – Clevercare (SOTEX) - Workshop na téma informování spotřebitele o šetrné formě 
údržby textilních výrobků Clever care. 
Přednášející: Ing. L. Zaklová 
Místo konání: pavilon P – sál P5 
Garant akce: SOTEX GINETEX CZ 
Vstup zdarma 
 
 
 
KONTRAKTAČNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKY – pavilon P 
 
Denně v 11,00 h a v 15,00 h 
STYL SHOW – módní přehlídky kolekcí dámské a pánské módy 
DDP PARIS, DROMEDAR, EMOI, E-BOUND, GEISHA, MODĚVA, PAUSE CAFE, SANU BABU, TONAK 
 
Denně v 10,00 h a ve 13,00 h 
LINGERIE SHOW - módní přehlídka kolekcí spodního prádla, nočního prádla a 
punčochového zboží 
ANNES, FELINA, LISCA, PLEAS, SASSA, SCHIESSER 
 
DOPROVODNÉ EXPOZICE 
Pavilon P  
LINGERIE FORUM - vybrané kolekce vystavovatelů prádla a plavek 
 
Pavilon F  
KABO FORUM 
Mladý módní návrhář obuvi - ukázky z tvorby studentů odborných škol 
 
 
Změna programu vyhrazena. 
 


