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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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Přijeli jak jednotlivci, tak i cechovní skupiny. Na všechny členy 
v sále čekala vydatná snídaně s kávou či čajem pod vedením členů 
Pražské skupiny – Miroslava Koubka a Pavla Lužného. Hned po 
zahájení pronesl ke členům krátkou zdravici ředitel SOŠ stavební 
a zahradnické Mgr. Miloslav Janeček. Poté obvyklým způsobem 
pokračovalo jednání valné hromady. Ta jednoznačně podpořila 
nastolený směr kvality a osobní zodpovědnosti včetně vzdělávání 
členské základny a podporu učňovského školství.
Titul Skokan roku 2014 za nejvýraznější skok v profesním růstu, 
publikaci své práce a obětavost při pořádání výstav, školení pro 
učně atd. získal Pavel Kirchner.
Pro členy jsme zařídili školení daňové a učetní změny, BOZP a PO 
a ŘIDIČŮ. Každý člen obdržel certifikát o proškolení.
Večer po valné hromadě šli někteří členové přátelsky posedět a dát 
si něco dobrého k jídlu a pití.
Děkujeme všem zúčastněným, kteří ve svém volnu přijeli, a Pražské 
skupině za přípravu valné hromady.

NEJVĚTŠÍ PREZENTAČNÍ VÝSTAVA BARVÁŘŮ V ČR
Při pořádání valné hromady 
uspořádal cech v SOŠ stavební 
a zahradnické NEJVĚTŠÍ VÝSTAVU 
BARVÁŘŮ V ČR. Zúčastnilo se 

30 vystavovatelů – jak naši partneři čestní členové, tak i firmy, 
které našimi partnery nejsou. Výstava byla pro návštěvníky zdarma 
a musíme podotknout, že návštěvnost byla vysoká. Vystavo-
vatelé zde představovali barvy, laky, tapety, tmely, nářadí, stroje 
a samozřejmě různé pomůcky, takže o nic nebyla nouze. Děkujeme 
všem vystavovatelům za příjemné prostředí a budeme se těšit na 
další ročník úspěšné výstavy.

VÝSTAVA HRADEC KRÁLOVÉ
Ve dnech 7.–9. března proběhla výstava Jarní inspirace v Hradci 
Králové s poradenským centrem cechu. Organizovala ji Králové-
hradecká skupina, členové předváděli ukázky své práce a měli 
možnost si vyzkoušet některé novinky a materiály od našich 
partnerů, kterým tímto děkujeme za poskytnutí vzorků. 

Během výstavy nás navštívili zástupci učiliště Rybitví Pardubice 
s několika učni a jednou učnicí, budoucími kolegy a dokonce i ko-
legyní. Královéhradecká skupina se snaží o užší spolupráci s učilišti 
v regionu, a to ohledně odborného výcviku i náboru nových žáků. 
Zda byla výstava úspěšná, se ukáže až během příštích měsíců podle 
toho, kolik přinese nových zakázek a zákazníků. První páteční 
den byl zájem hlavně z řad seniorů o rady, co s plísněmi a jak si 
co mohou opravit sami, další dny byl zájem spíše o rady a práci 
v bytech, domech a novostavbách. 

VÝSTAVA ÚSTÍ NAD ORLICÍ
V Ústí nad Orlicí proběhla tradiční dubnová výstava Stavíme, byd-
líme, kterou měli pod palcem členové Ústeckoorlické cechovní 
skupiny. Výstava byla hodnocena kladně, neboť přišlo mnoho 
návštěvníků, kteří se zastavovali u stánku s různými dotazy. 

XIII. valná hromada proběhla 12. dubna 

v Praze-Jarově v SOŠ stavební a zahradnické, 

kam se z celé České republiky sjeli řádní členové, 

kandidáti, partneři, ale i zástupci škol.
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Cech podporuje mistrovskou zkoušku – již dal návrh 

s řešením.
• Výstava HOBBY 2014 České Budějovice – 14.–18. května.
• Kdo nezná své přihlašovací údaje do diskuzního fóra, 

pište na sekretariát.
• Komu nechodí SMS zprávy z cechu, okamžitě 

volejte sekretariát.
• Více snímků z akcí naleznete na www.cechmal.cz.

Hodně se řešila eurookna a je-
jich oprava.
Děkujeme skupině za vzornou 
prezentaci řemesla a Cechu 
malířů a lakýrníků ČR.

VÝSTAVA JIHLAVA
Výstava proběhla v Jihlavě a or-
ganizovala ji skupina Vysočina 
pod vedením Jaromíra Viere-
ra. Členové předváděli různé 
ukázky a zodpovídali kladené 
otázky. Děkujeme skupině za 
prezentaci řemesla a cechu.

NFS
Letošní NFS proběhne v nád-
herné a členité krajině ne-
daleko městečka Pecka, na 
roz hraní Českého ráje a Pod-
krkonoší. Městečku Pecka do-
minuje zří cenina stejnojmen-

ného hradu. Uskuteční se od pátku do neděle 20.–22. června 
a pořádá ho Královéhradecká cechovní skupina.

Předběžný program:
Pátek: volná zábava, táborák, opékání buřtů.
Sobota: sportovní program pro dospělé i děti, lukostřelba, přírodní 

koupání, fotbal pro dospělé, stolní tenis, plážové hřiště 
na volejbal, výlet na zříceninu Pecka, závody na štaflích, 
večerní zábava – tanec, soutěže, veselice.

Neděle: výlety podle vlastního výběru – obec Pecka (hrad ze 
14. století), Nová Paka, Lázně Bělohrad, Miletín, Zoo Dvůr 
Králové nad Labem.

 Turistické stezky v okolí – kopec Zvičina – úžasná vyhlídka 
na celé Krkonoše, hrad Kumburk.

Zájemci, kteří se nenahlásili na valné hromadě, hlaste se na sek-
retariát e-mailem: info@cechmal.cz, nebo SMS, případně volejte 
na 606 591 230.

PRAGOINTERIER
Jako každoročně i letos propagovala Pražská cechovní skupina 
řemeslo na výstavě Pragointerier 2014 ve stánku Poradenské cen-
trum Cechu malířů a lakýrníků ČR. Členové Pražské skupiny pod 
vedením J. Zemana ml. se každý den střídali na stánku a předváděli 
různé oblíbené malby. Výstava je populární, tudíž se setkala 
s množstvím návštěvníků. Stánek byl neustále obklopen lidmi. Naši 

členové zodpovídali stovky dotazů. Pražská skupina konstatovala, 
že výstava byla vydařená.

MLADÝ MALÍŘ 2014
Ve dnech 13.–15. března uspořádal cech malířů 
třídenní mezi národní soutěž učňů Mladý malíř 
2014 na pražském Výstavišti v Holešovicích. 
O vítězství bojovalo 11 družstev. Soutěžící měli 
za úkol namalovat jak povinnou, tak i volnou 
tvorbu. Soutěž hodnotíme kladně a byl na ní 
vidět i vzrůstající um našich učňů. 
Děkujeme všem sponzorům za hodnotné dary 
a finanční podporu soutěže, neboť bez toho by se neuskutečnila.

1. místo SŠS Ostrava;
2. místo SPŠ stavební Valašské Meziříčí;
3. místo Sdružení rodičů SOŠ, SOU a U, Brno, Jílová 36g.

SOUTĚŽ UČŇŮ UHERSKÝ BROD
Dne 18. března se SOU Uherský Brod stalo hostitelem krajského 
kola soutěže odborných dovedností žáků v oboru malíř, která je 
pořádána v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty.
Soutěž obsahovala praktickou část – libovolná technika na téma 
Výmalba ústřední zdi obývacího pokoje bytu.
Děkujeme za vzornou prezentaci řemesla.

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

MLADÝ
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