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Vážení obchodní přátelé,  
 
dovoluji si Vás pozvat na návštěvu expozice Klastru českých nábytkářů (PAV F/065) v rámci 
mezinárodního veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX 2018, který se koná v Brně ve 
dnech  25.– 28. 04. 2018. 
 
Na stánku se seznámíte s produkty členů KČN, které vznikaly na základě výsledků studií realizovaných 
v KČN. Na stánku budou své exponáty vystavovat a prezentovat svoji portfolio výrobků tito členové 
KČN: 

• DRUPOL, výrobní družstvo 

• DŘEVODÍLO ROUSÍNOV 

• Dřevotvar družstvo 

• JITONA a.s. 

• KNK CZ výrobně spotřební družstvo 

 
Dále zde budou k dispozici informační materiály o KČN a jeho členech a propagační materiály členů KČN a jejich 
produktů. Po celou dobu konání veletrhu budou odborníci z Klastru poskytovat také bezplatné odborné 

poradenství zaměřené na výběr kvalitního nábytku a představení českých výrobců nábytku.  

 

V rámci doprovodného programu proběhne: 
 
25. dubna 2018  
Od 9:00 – 16:30 Soutěž Mistrovství republiky v oboru truhlář, kterou vyhlásil Klastr českých 
nábytkářů 

9:00 – 9:15  Zahájení soutěže 
9:15 – 14:00   Zhotovení výrobku dle zadání a prezentace soutěžících 
14:00 – 16:00  Hodnocení výrobků komisí, stanovení výsledků 
16:00 – 16:30 Vyhlášení výsledků 

 

Finálového kola soutěže Mistrovství republiky v oboru truhlář se účastní vždy nejlepší žák z kraje na 
základě výsledků regionálních kol. Do soutěže jsou zapojeny všechny kraje České republiky.  
Je pořádaná i mezinárodní soutěž žáků oboru truhlář, do které přijali pozvání hosté žáci ze Slovenska, 
Polska a Maďarska.  
Úkolem žáků v soutěži je zhotovit daný výrobek v časovém limitu 5 hodin.  
Základním cílem této celostátní soutěže je především podpořit talentované žáky a umožnit jim 
pravidelně měřit své dovednosti v daném oboru. Zvýšit propagaci, prestiž a atraktivnost oboru truhlář 
a zapojit co největší počet firem a dodavatelů do vzdělávání a především získat nové zájemce pro 
tento obor a tím uspokojovat požadavky na trhu práce.  

 
Od 15:00 – 15:30 na přednáškovém molu v pavilónu F  
Společná TISKOVÁ KONFERENCE Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Klastru 
českých nábytkářů a Cechu čalouníků a dekoratérů „Podpora učňovského školství“ 
 

Paralelně bude probíhat prohlídka a hodnocení exponátů na expozici studentských prací a ocenění 
nejlepšího exponátu cenou KČN za mimořádný návrh nábytku ve studentské sekci Grand Prix 
MOBITEX, která bude vyhlášená a předaná 26.4.2018 o 15:00. 
 
Od 17:00 v pavilonu P, sál P1 - Slavnostní vyhlášení GRAND PRIX MOBITEX – komerční část 
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26. dubna 2018 
Od 15:00 – 15:30 na přednáškovém molu v pavilónu F 
Vyhlášení ocenění GRAND PRIX MOBITEX – sekce student 

Cena Klastru českých nábytkářů 
 
27. dubna 2018 
Od 10:30 – 14:30 na přednáškovém molu v pavilónu F 
Seminář Klastru českých nábytkářů, družstvo  

• Interiéry: Technologie budoucnosti - Ing. Iva Bastlová DiS. 

• Jak se postavit k dnešnímu designu? (Tekutá společnost a design) - Ing. arch. Martin Kovařík, Ph.D.  

• 10 otázek a 10 odpovědí v praxi interiérového designéra - Ing. Iva Bastlová DiS. a Ing. Milan Vrbík  

• Jak vybrat kvalitní nábytek - doc. Dr. Ing. Petr Brunecký  

• Činnost a nabídka služeb Klastru českých nábytkářů - Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. 

• Vývoj nových materiálů - Bc. Ing. et Ing. Matěj Švehlík 

 

28. dubna 2018  
Od 11:30 – 14:30 na přednáškovém molu v pavilónu F  
Seminář Klastru českých nábytkářů, družstvo  

• Design nábytku pro nekonvenční technologie  - doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. 

• Čtyři nástroje pro tvorbu interiérů - doc. Ing. arch Boris Hála, Ph.D. 

• Design nábytku z pohledu systémové tvorby - doc. Ing. Jiří Tauber, Ph.D. 
 

Od 14:30 – 15:30 na přednáškovém molu v pavilónu F 
Prezentace exponátů přihlášených do soutěže GRAND PRIX MOBITEX – komerční části  
 
 
Vstupenka pro Vás ZDARMA - zaregistrujte se podle následujícího návodu:                        Registrační kód je: FURNICLUSTER18 

  
Postup registrace: 
- jděte na stránky https://etickets.bvv.cz/cs 
- klikněte na "Nákup/registrace vstupenky  
- zadejte promo kód  
- vyplňte zobrazený formulář a odešlete 
 
Po registraci Vám bude E-mailem zaslán pdf voucher, který si vytiskněte. Vytištěný PDF voucher opravňuje ke vstupu na 
veletrh zdarma. Použijete ho na vstupních turniketech. 
V případě problémů s registrací vstupenky, volejte na Helpdesk tel.: +420  541 152 985 
 

 

Těšíme se na vaši návštěvu.  
 
 
V Brně dne 18. dubna 2018                          

 
 
 

 Ing. Lucia Haraslínová, Ph.D. 
předsedkyně  

Klastru českých nábytkářů, družstvo 


