
 

 

 

 

Generalkonsulat der Tschechischen Republik 

Aktuální projekty v oblasti textilu, výměna zkušeností 
„TEXTIL & NANO BRIDGE Česká republika - Sasko“ 

 
16. září 2019 od 13 hodin, Obchodní a průmyslová komora 

Saská Kamenice (Chemnitz), Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
Textilní obory jsou zastoupeny téměř ve všech oblastech hospodářství. I přesto se nadále hledají nové cesty 
a způsoby jak užití textilu dále rozšiřovat. Z tohto hlediska hraje mezinárodní spolupráce významnou roli. 
Tímto si Vás dovolujeme srdečně pozvat na setkání s tématem 
 

Aktuální projekty v oblasti textilu, výměna zkušeností 
„TEXTIL & NANO BRIDGE Česká republika - Sasko“ 

 
16. září 2019 od 13 hodin v prostorách přednáškového sálu Obchodní a průmyslové komory v Saské 
Kamenici (Chemnitz).  
 
 
Toto setkání navazuje na od  roku 2016 Generální konzulátem v Dráždanech pořádané setkávání textilních 
spolků vti, ATOK a Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky. Vedle rozšiřování sítě Vašich 
kontaktů Vás v rámci workshopu čeká bohatá výměna zkušeností i diskuse o možnostech budoucí 
spolupráce. 
 
 
Akce je bezplatná, tlumočení je zajištěno. Vaši účast prosím potvrďte do 10. září 2019. 

  



 

 

 

 

Generalkonsulat der Tschechischen Republik 

Aktuální projekty v oblasti textilu, výměna zkušeností 
„TEXTIL & NANO BRIDGE Česká republika - Sasko“ 

 
16. září 2019 od 13 hodin, Obchodní a průmyslová komora 

Saská Kamenice (Chemnitz), Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz 
 
Program 

 
12.30  Příjezd účastníků 

Všichni zúčastnění mají možnost prezentace formou bannerů a jiných prezentačních materiálů v 
prostorách přednáškového sálu.  

 
13.00  Úvodní slova 
 

 Obchodní a průmyslová komora Saská kamenice -  Christoph Neuberg  

 Generální konzulát České republiky v Drážďanech - JUDr. Markéta Meissnerová  

 vti textilní spolek Chemnitz - Herr Dr.–Ing. Jenz Otto  

 ATOK – Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu Česká republika - Ing. Jiří Česal 

 
13.30  Aktuální projekty v oblasti vzdělávání a výzkumu  

Dipl.-Ing. Jiri Chvojka, Ph.D. / ČVÚ Liberec CZ - sekce výzkumu pro netkané materiály a 
nanomateriály 
„Potenciál submikronových materiálů v oblasti textilu“ 

 
Petra Bleisch / Westsächsische Hochschule Zwickau – Institut pro textilní a kožedělné zpracování 
Reichenbach ( ITL )  
„Bakalářské studium – textilní struktury a technologie“ 
 
Prof. Holger Cebulla / TU Chemnitz -  Profesura v oboru textilních technologií 

„Magisterské obory v oblasti textilních struktur a technologií – aktuální projekty v oborovém 
vzdělávání na TU Chemnitz“ 

 
Martin Kern  / TU Dresden 
„Excelentní studium textilního strojírenství!“ 
 
Ing. Jiří Kůs / Asociace nanotechnologického průmyslu České republiky 

„Novinky ve využití speciálních vláken“ 
 
Dr. Michael Meyer / Dr. Haiko Schulz – Výzkumný institut pro kožedělný průmysl a umělé hmoty 
Freiberg ( FILK )  

„Orkánové ochranné membrány, žáruvzdorné vrstvy a membrány pro buněčnou kulturu – potenciál 
silikonu v technikách vrstvení“ 
 
Dr. Heike Illing-Günther / Saský  textilní výzkumný institut Chemnitz (STFI) 

 „Krajka jako element ve vzdělávání – recyklace / performance / masová produkce“ 
 

 Možnosti využití finanční podpory v rámci přeshraniční projektové spolupráce 
Michal Cerman / RIEDIGER. legal tax Dresden 

 
15:00  Workshop  a výměna názorů k tématům z oblasti výzkumu, vzdělávání a spolupráce  

 

16:00  Krátká přestávka na kávu 
 

16:15         Prezentace výsledků workshopu 
 
ca. 16.45  Společné občerstvení formou rautu a následné rozhovory „Get-together“ 



 

 

 

 

Generalkonsulat der Tschechischen Republik 

 

PŘHLÁŠKA 
Aktuální projekty v oblasti textilu, výměna zkušeností 
„TEXTIL & NANO BRIDGE Česká republika - Sasko“ 

 
16. září 2019 od 13 hodin, Obchodní a průmyslová komora 

Saská Kamenice (Chemnitz), Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz 

 
 
Komu: Michaela Holá, Koordinatorin Netzwerk Tschechien 

IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz 
 
E-Mail: michaela.hola@chemnitz.ihk.de Fax: +49 371 6900-19 1246 
 Telefon: +49 371 6900-1246 
 
Akce se zúčastní celkem... osob. 
 
*Příjmení, *Jméno/a:   
 
*Firma/adresa:   *Internet:
   
 
*Telefon:   *E-Mail:   
 
*Profil Vaší firmy: 
 
  
 
  
 
  
 
 
Podpis:   
 
Přihlášky prosím zasílejte do 10. září 2019. Děkujeme! 
 
Anfertigung und Veröffentlichung von Teilnehmerfotos Während der Veranstaltung werden Fotos erstellt, auf welchen Sie 
als Teilnehmer abgebildet sein können. Diese Fotos werden nur im Zusammenhang mit der betreffenden Veranstaltung in den 
(Online-)Medien der IHK Chemnitz veröffentlicht. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich vertraglich damit einverstanden, dass 
die IHK Chemnitz während der Veranstaltung Fotos von Ihnen anfertigen und zu den vorbezeichneten Zwecken verwenden 
darf. Datenschutzhinweis Die IHK Chemnitz, Straße der Nationen 25, 09111 Chemnitz, Telefon: 0371-6900-0, E-Mail: 
chemnitz@chemnitz.ihk.de ist die verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts. Die Zwecke der Datenverarbeitung 
sind die Vorbereitung und Durchführung der jeweiligen Veranstaltung, ggf. einschließlich Rechnungsstellung, die Ausstellung 
ggf. von Teilnahme-/Prüfbescheinigungen und Zweitschriften, die weitere Zusendung von Veranstaltungsangeboten sowie die 
Anfertigung und Veröffentlichung von Teilnehmerfotos zu den obigen Zwecken. Die Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 
stellen Art. 6 Abs. 1 b und Art. 6 Abs. 1 f DSGVO dar.  
 
Zákon o ochraně dat: 
Vaše přihlašovací údaje a fotografie budou z naší strany využity výhradně v rámci přípravy a realizace či sumarizace této akce, zejména 
za účelem korektnosti údajů v registraci Vaší přihlášky, prezentace během dne. Zpracování nebo další využití dat k jiným účelům nebu 
bez Vašeho svolení realizováno.  

mailto:michaela.hola@chemnitz.ihk.de

