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Valná hromada
Profesionální
malíři soutěžili
a 10 let cechu
SOUTĚŽ PROFESIONÁLNÍCH
SNĚM aHKzahradnické
ČR PLZEŇ – vVOLEBNÍ
Opět poMALÍŘŮ
roce proběhla ve velkém sále SOŠ stavební
Praze na Jarově valná hromada cechu.
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kýrníků ČR se zúčastnili
Decor Italia (partner cechu) ve spolupráci s Cechem malířů ČR
a produkty. Byla to vlastně i největší výstava barev, nářadí a pomůcek pro malíře a lakýrníky v ČR. Poté
a SOŠ stavební a zahradnickou Praha-Jarov. Za cech soutěžili
22. května sněmu HK ČR, kde
začali vstupovat do sálu členové, pro které byla připravena vydatná snídaně s kávou či čajem pod vedením
J. Gruník, O. Gruník, H. Kaláb, P. Posledník, J. Čermák ml. a E. Číž.
se volil nový prezident HK.
členů Pražské cechovní skupiny, která zajistila Byla
i přípravu
sálu.
Soutěže se zúčastnily i dvě ženy.
tam celá politická špička
Každý řemeslník měl k dispozici jeden sádrokartonový panel
a téma řemesla a živnostníci
Dánsko – školení
ve stojanu, na kterém vytvořil dílo na volné téma. Atmosféra
bylo diskutováno.
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se
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klasifikovali díla z hlediska toho, co považují za nejvhodnější
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je to dobrá
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kovém konceptu společnosti
a jejích produktech. Pozvání k účasti dostali i někteří členové
IBF BRNO našeho cechu. Děkujeme J. Novému, R. Strakovi a M. Pavelkovi,
Tak jako každý
rok i letos
proběhls Mezinárodní
stavební veletrh
že se podělili
o zkušenosti
ostatními v cechu.

IBF v Brně. Nechyběl na něm ani stánek cechu s Poradenským
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v salonku primátora HMP s radní Hlavního města Prahy Alek
skupin, kterým děkujeme. Náš stánek byl po celou dobu veletrhu
sandrou Udženijou. Zúčastnili se ho také zástupci SOŠ stavební
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v Praze
a tzv. hodinoví manželé, kteří v oboru pracují načerno a berou
Hned po zahájení cechmistrem Radomilem Konečným pronesli
práci profesionálním řemeslníkům. Paní radní přislíbila, že se
ke členům zdravici prezident HK ČR Petr Kužel, tajemník AVNH
bude snažit být nápomocná. Při setkání byla vztyčena cechovní
ČR Ing. Jaroslav Prachař a také tajemník cechu obkladačů Ro
korouhev a paní radní byla požádána o zápis do Pamětní knihy
man Pommer. Poté se pokračovalo obvyklým způsobem jednání
cechu. Zástupci cechu se naopak zapsali do knihy magistrátu.
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
Výherci soutěže: členové zahrát bowling a dát si něco dobrého k jídlu a pití. Tímto
bychom rádi poděkovali všem, kteří se valné hromady zúčastnili,
1. místo: Michel Sirtori;
SOUTĚŽ TALENT ROKU V BRNĚ
a zvláště těm, kteří přijeli ze všech koutů republiky.
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10 LET FIRMY – ČESKÝ KRUMLOV
Naši členové Z. Adamíček a M. Kelner slavili 10 let své firmy. Na
party před obchodem přišlo mnoho řemeslníků, zákazníků, ale
i mladých učňů z oboru nebo žáků základních škol. Děkujeme za
perfektní ukázku kvalitních českých řemeslníků a poctivé práce.

HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
O expozici a provoz Poradenského centra Cechu malířů a lakýrníků
ČR se jako každý rok postarala Jindřichohradecká skupina pod
vedením St. Laštovky.
Po dobu výstavy se v expozici vystřídali všichni členové skupiny, které přijeli podpořit i kolegové z Českého Krumlova.
Každý prováděl ukázky svého umění: od prostých nátěrů na
sádrokarton přes linkování, šablonování, lepení lišt až po různé
dekorační techniky. Současně členové odpovídali na četné dotazy
návštěvníků; převažovaly dotazy týkající se nátěrů a ochrany dřeva a dřevěných konstrukcí. Tímto bychom chtěli všem
poděkovat za dobře odvedenou práci.

VERNISÁŽ CTĚNICE
Na konci května byla otevřena výstava ŘEMESLA V POŘÁDKU –
historie profesního sdružování řemeslníků od středověku po
současnost. Expozice je v nově opraveném zámku Ctěnice u Kbel.
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Muzeum hlavního města Prahy spravuje jednu z nejrozsáhlejších
sbírek cechovních památek na světě. Jedná se o specifickou
sbírku dokládající historii a způsoby prezentace řemeslných
spolků. Tímto počinem se Muzeum hlavního města Prahy
připojilo k trendu posledních deseti let, kdy se na celém
světě oživuje zájem o řemesla a jejich historii. Určitě muzeum
navštivte!
RADA CECHU, JINDŘICHŮV HRADEC
Ještě před prázdninami
zasedala rada cechu
v Jindřichově Hradci.
Řešilo se mnoho bodů
týkajících se jak členské
základny, tak i radních
a sekretariátu. Hostem
jednání byl člen Michal
Rousek – Živnostník roku
2013. Zápis je možné
zhlédnout na internetových stránkách www.CECHmal.cz po
přihlášení se.
OBNOVA NÁTĚRŮ VRTULNÍKU PRO MUZEUM POLICIE ČR
V Muzeu Policie ČR tvoří
dominantu policejní vrtulník. Škole SOŠ stavební a zahradnické v Praze
9 se naskytla zajímavá
příležitost obnovit laky
a nápisy na tomto vrtulníku. Podporou ve
výběru materiálů byl pro
školu člen Cechu malířů
a lakýrníků ČR Miroslav Koubek. Nepřízeň počasí byla mohutná
a žáci oboru malíř – lakýrník často nemohli ve větru, dešti a zimě
pokračovat ani v broušení povrchu, i když si hned na začátku
přes lopatky rotoru natáhli plachty a byli jako ve stanu. Blížilo
se datum 14. června, kdy jako velká sláva probíhá každoroční
Muzejní noc. Přišel pátek třináctého a při dopoledním předávání
zakázky měli již všichni úsměv na tváři – více v příštím čísle.

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

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Pozvánka na Slovenské neformální setkání:
Staré Hory, 4.–6. 7. 2014.
• Mezinárodní fotbal ČR x SK – Šardice 28. 6. 2014.
• Komu nechodí SMS zprávy ze sekretariátu,
pište na tel.: 606 591 230.
• Kdo si zřídil nové mobilní číslo, e-mail
nebo www stránky, napište nám.
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