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Opět po roce proběhla ve velkém sále SOŠ stavební a zahradnické v Praze na Jarově valná hromada cechu. 

Sešlo se na 200 účastníků. Již od rána se sjížděli partneři cechu, kteří si připravili prezentační materiály 

a produkty. Byla to vlastně i největší výstava barev, nářadí a pomůcek pro malíře a lakýrníky v ČR. Poté 

začali vstupovat do sálu členové, pro které byla připravena vydatná snídaně s kávou či čajem pod vedením 

členů Pražské cechovní skupiny, která zajistila i přípravu sálu.

Dánsko – školení 
Počátkem března uspořádala 
společnost Flügger seminář 
v Kodani. Jeho cílem bylo nejen 
rozšířit znalosti o stěrkových 
tmelech Sandplast, ale i o cel
kovém konceptu společnosti 
a jejích produktech. Pozvání k účasti dostali i někteří členové 
našeho cechu. Děkujeme J. Novému, R. Strakovi a M. Pavelkovi, 
že se podělili o zkušenosti s ostatními v cechu.

setkání s raDní aleksanDrou uDženijou
Na začátku března se zástupci Cechu malířů a lakýrníků ČR setkali 
v salonku primátora HMP s radní Hlavního města Prahy Alek
sandrou Udženijou. Zúčastnili se ho také zástupci SOŠ stavební 
a zahradnická Jarov a Střední průmyslové školy dopravní, a.s. 
Na setkání se řešily problémy živnostníků, parkování v Praze 
a tzv. hodinoví manželé, kteří v oboru pracují načerno a berou 
práci profesionálním řemeslníkům. Paní radní přislíbila, že se 
bude snažit být nápomocná. Při setkání byla vztyčena cechovní 
korouhev a paní radní byla požádána o zápis do Pamětní knihy 
cechu. Zástupci cechu se naopak zapsali do knihy magistrátu. 

Setkání se zúčastnila i generální ředitelka společnosti Rozvojové 
projekty Praha Ing. J. Kárníková, která nám nabídla možnost 
spolupráce a využití projektu pro živnostníky. Děkujeme za setkání 
a již nyní se těšíme na další shledání.

Farbe 2013 – německo, kolín naD rýnem
Ve dnech 7. až 9. března se naši členové zúčastnili veletrhu Farbe 
2013; zájezd pořádal Cech malířů a lakýrníků ČR. Při cestě jsme 
se zastavili u našeho generálního partnera PRIMALEX přímo ve 

Hned po zahájení cechmistrem Radomilem Konečným pronesli 
ke členům zdravici prezident HK ČR Petr Kužel, tajemník AVNH 
ČR Ing. Jaroslav Prachař a také tajemník cechu obkladačů Ro
man Pommer. Poté se pokračovalo obvyklým způsobem jednání 
na valné hromadě. Ocenění „Skokan roku 2013“ obdržel Michal 
Rousek z Náchoda a člen Královéhradecké skupiny. Pro členy jsme 
zařídili i důležité školení BOZP a PO pro živnostníky s certifikátem 
o proškolení. Samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Večer si šli 
členové zahrát bowling a dát si něco dobrého k jídlu a pití. Tímto 
bychom rádi poděkovali všem, kteří se valné hromady zúčastnili, 
a zvláště těm, kteří přijeli ze všech koutů republiky.

VýstaVa sVět bareV 2013
Ve dnech 28. února až 2. března 
proběhl v Lysé nad Labem 
2. ročník prodejní výstavy Svět 
barev 2013. Cech zde měl pod 
patronací Českobrodské cecho
vní skupiny Poradenské cen
trum. Zájemci mohli vidět různé druhy prací v přímém přenosu. 
Děkujeme skupině za vzornou prezentaci řemesla a cechu.
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Děkujeme našim členům a všem za dobrou 
spolupráci a přejeme mnoho úspěchů jak pracovních, 
tak i osobních a úspěšný rok 2014.

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
CECHOVNÍCH SKUPIN
Závěrem roku se tradičně set
kávají členové cechovních sku
pin a vyhodnotí uplynulý rok. 
Některá setkání pořádají společně 
s partnerkami a zároveň mají 
i program, např. bowling. 

VÝSTAVA SCHOLA PRAGENSIS PRAHA
Ve dnech 21.–23. listopadu 2013 se v Kongresovém centru v Praze 
uskutečnila tradiční výstava středních škol s názvem Schola Pragen
sis. Je určena zejména žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním 
zájemcům o studium na středních školách všech typů. Školy zřizované 
hlavním městem Prahou i jinými subjekty zde prezentují nejen své 
obory vzdělávání, ale i výsledky práce, a to jak v oblasti pedagogické, 
tak i v oblastech zájmových činností. Výstavy se zúčastnily i pražské 
školy, které vyučují obor malíř, lakýrník, autolakýrník, a dále i cechy 
a asociace, které pro žáky základních škol uspořádaly soutěžní úkoly 
s možností hodnotných výher. Musíme konstatovat, že mnoho žáků 
soutěžní úkoly pilně plnilo.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ UČŇŮ BRNO
SPŠ Jílová v Brně uspořádala soutěž odborných dovedností oboru 
malíř, lakýrník přímo mezi veřejností, na brněnském výstavišti, 
při konání „veletrhu středních škol Jihomoravského kraje“. Konal 
se 22.–23. listopadu 2013 a byli pozváni i žáci z učilišť z okolních 
zemí. Cech malířů a lakýrníků ČR byl odborným garantem soutěže. 
Šikovnost žáků z ČR, podpořená kvalitní přípravou pedagogických 
pracovníků, byla zúročena krásným umístěním na prvních dvou 
místech:
1. místo SPŠ Jílova, Brno, ČR,
2. místo SOU Hustopeče, ČR,
3. místo Kecskemet, Maďarsko,
4. místo Székesfehérvár, Maďarsko,
5. místo SOU Košice, Slovensko.

Soutěž byla náročná, atraktivní a získala také na popularitě díky 
kvalitním cenám od sponzorů. Velké poděkování patří sponzorům 
JUB, CIRET, HET, Dům barev PPG a RIGIPS. Podpory si vážíme, bez 
jejich pomoci by se soutěž těžko uskutečnila. Také děkujeme SPŠ 
Jílová, která soutěž pořádala. 

RAKOUSKÁ SLAVNOST CECHU MALÍŘŮ
Zástupci cechu malířů byli pozváni na rakouskou slavnost. Pořádají 
ji každoročně u příležitosti svátku sv. Lukáše. Náš cechmistr Ra
domil Konečný a člen rady cechu pan Čelůstka slavnost navštívili. 
Rakouský cechmistr ve svém projevu vysoce hodnotil práci našeho 
cechu a Cechovní slavnost v Českém Krumlově. 

RADA CECHU BRNO
Dne 3. prosince 2013 proběhla 
rada cechu v Brně na OU a PrŠ 
Lomená. Program byl rozsáhlý, 
takže se končilo ve večerních 
hodinách. Zápis je možné zhléd
nout na internetových stránkách 
www.CECHmal.cz po přihlášení. 
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Termíny a místa konání školení BaL Hostivař, Spokar 

a Adicolor od 16.00 – 7. 1. České Budějovice; 9. 1. Brno; 
 14. 1. Ostrava; 15. 1. Kroměříž; 20. 1. Plzeň; 
 21. 1. Karlovy Vary; 27. 1. Žďár nad Sázavou; 
 28. 1. Hradec Králové. Více informací na www.CECHmal.cz. 
• Valná hromada se uskuteční v sobotu 12. dubna 2014 v Praze.
• Návštěvy u primátorů měst Praha a Brno – zájemci, 

kontaktujte sekretariát.
• Kdo máte změny v adresách, emailech a telefonech, 

nahlaste je na sekretariát.
• Soutěž profesionálů – firma Decor Italia pořádá jednodenní 

soutěž v dekoračních technikách. Zájemci, hlaste se 
na sekretariát – 1. cena materiál v hodnotě 10 tisíc Kč.

Za Cech malířů a lakýrníků ČR cechmistr R. Konečný
a sekretář P. Žatečka, Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov

tel.: 266 106 572, 774 339 905, 777 020 403,
info@CECHmal.cz, www.CECHmal.cz

GRATULUJEME K VÍTĚZSTVÍ NAŠIM ČLENŮM 
Pražská Kampa, nádherné počasí a ocenění roku. Takové je pravidlo 
prvního říjnového čtvrtka už několik let a ani letošek nebyl výjim
kou. Časopis Spektra pozval 3. října do krásných prostor Hergetovy 
cihelny všechny, kteří uspěli v Ocenění roku 2013, a šéfredaktorka 
Jana Komárková s obchodní manažerkou Markétou Kopeckou jim 
rozdaly ceny v různých kategoriích. Gratulujeme našim členům, 
a to Romanu Strakovi z Pelhřimova k ocenění „Prodejní centrum 
roku 2013“ a Zdeňku Daňovi ze Sokolova k ocenění „Realizační firma 
roku 2013“. 

ŠKOLENÍ A SEMINÁŘE PO CELÉ ČR
Zima je obdobím školení a seminářů pro řemeslníky. Již v prosinci 
začala dekáda školení od firmy BaL Hostivař, Spokar a Adicolor. Konají 
se po celé ČR a firmy představují své novinky na trhu. 
První školení se tradičně uskutečnilo v Líbeznici. Termíny a místa 
dalších naleznete ve Zprávách ze sekretariátu. 

O všech seminářích se snažíme informovat nejen naše členy 
emailem, SMS zprávou, ale také na webových stránkách. Některých 
školení se zúčastňují i zástupci a žáci odborných škol. Cílem je, aby 
se zvyšovala odborná úroveň malířů, lakýrníků, natěračů a tapetářů 
po celé ČR.
Vyzýváme všechny partnery, obchody a školitele, aby nám sdělili 
své termíny a místa konání.

POZVÁNKA NA VÝSTAVU
PRAGOINTERIER
Opět po roce se na Výstavišti v PrazeHolešovicích bude ve dnech 
13.–16. března 2014 konat oblíbená výstava Pragointerier.
Pražská cechovní skupina tam bude mít stánek s Poradenským 
centrem. V rámci výstavy se také bude konat další ročník úspěšné 
soutěže Mladý malíř pod vedením Cechu malířů a lakýrníků ČR. 
Všichni jste srdečně zváni. Pro členy cechu budou na sekretariátu 
k dispozici volné vstupenky.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ PAMĚTNÍCH MEDAILÍ
– 20. VÝROČÍ HK ČR
Minulý rok slavila Hospodářská komora České republiky 20 let od své
ho založení. Slavnostní poděkování za dosavadní činnost a předávání 

medailí se uskutečnilo 3. prosince 2013 v kongresovém sále HK ČR 
v Praze 9. Jako výraz poděkování byli cechmistr Radomil Konečný 
a sekretář Pavel Žatečka oceněni pamětní Merkurovou medailí. 
Ocenění se předávala v době konání rady cechu, proto je převzala 
asistentka Jana Topolančinová.

AVNH ČR – PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ 
V prosinci se konalo předvánoční 
setkání AVNH ČR (Asociace výrobců 
nátěrových hmot ČR). Jelikož jsme 
jejím přidruženým členem, také jsme 
se zúčastnili. Blízká spolupráce s aso
ciací vznikla především díky tomu, že 
se sekretariát AVNH ČR přestěhoval do volné kanceláře vedle sekre
tariátu cechu na SOŠ stavební PrahaJarov.

VZPOMÍNÁME
Dne 15. prosince 2013 neočekávaně zemřel 
ve věku 64 let náš dlouholetý člen Vladimír 
Landa ze Dvora Králové nad Labem. Člen 
Královéhradecké cechovní skupiny, který se 
aktivně zúčastňoval akcí cechu a sám pro ko
legy z cechu a kamarády námořníky pořádal 
oblíbené zabijačky ve své firmě.

Vzpom
ínám

e


