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Valná hromada
setkání v Třeboni,
aPodzimní
10 let cechu
soutěže, výstavy, ocenění

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
se tento rok na podzim nekoná slavnost, setkají se členové cechu v krásném jihočeském městě
a Jelikož
produkty.
Byla to vlastně i největší výstava barev, nářadí a pomůcek pro malíře a lakýrníky v ČR. Poté
Třeboň, které je vyhlášené především svými bahenními (slatinnými) lázněmi s masážemi.
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.
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našeho cechu. Děkujeme J. Novému, R. Strakovi a M. Pavelkovi,
že se podělili o zkušenosti s ostatními v cechu.

Akce se bude konat od soboty do neděle 8.–9. listopadu 2014
(možnost příjezdu již v pátek).
Program:
• možnost přijet již v pátek a ubytovat se a užít si lázní;
• během soboty budou k dispozici bahenní lázně a masáže
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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
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Čechách; ocenění získal za prodejnu v Mukařově.
Zúčastněným děkujeme a věříme, že příští rok budou oceněni
další členové z našich řad.
PROJEKT LEONARDO DA VINCI

Cech malířů a lakýrníků
ČR se zapojil v roce 2013
do programu Leonardo da
Vinci. Ten je v rámci Pro
Setkání se zúčastnila i generální ředitelka společnosti Rozvojové
gramu celoživotního učení
projekty Praha Ing. J. Kárníková, která nám nabídla možnost
zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby všech osob účastnících
spolupráce a využití projektu pro živnostníky. Děkujeme za setkání
se odborného vzdělávání a přípravy na jiné než vysokoškolské
a již nyní se těšíme na další shledání.
úrovni. Cílem je stálá snaha sjednotit výuku našeho oboru malíř,
lakýrník, natěrač, tapetář mezi evropskými zeměmi. Do projektu
Farbe 2013 – německo, kolín naD rýnem
je v naší skupině zapojeno osm zemí, a to Německo, Rakousko,
Ve dnech 7. až 9. března se naši členové zúčastnili veletrhu Farbe
Maďarsko, Česká republika, Slovenská republika, Dánsko, Francie
2013; zájezd pořádal Cech malířů a lakýrníků ČR. Při cestě jsme
a Belgie.
se zastavili u našeho generálního partnera PRIMALEX přímo ve
Další pracovní setkání, které organizuje náš cech, se uskuteční
v Praze.
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VÝSTAVA FORDECOR & PRESENT
Ve dnech 25.–28. září se usku
tečnil na výstavišti v pražských
Letňanech 5. veletrh dekorací,
bytových doplňků a dárků For
Decor. Profesionální řemeslníci,
členové Cechu malířů a lakýrníků
ČR, předváděli malířské, lakýr
nické práce a jejich postupy.
Součástí byla i ukázka renovace
mosazných kování oken a dveří.
Na stánku byl i generální partner
cechu, firma Primalex. Všichni
se setkali s velkým zájmem
návštěvníků, vystavovatelů i od
borníků z řemesla.
Na stánku Cechu malířů a lakýr
níků ČR, kde Pražská cechov
ní skupina měla poradenské
stanoviště, předváděli svůj um i učni 3. ročníku SOŠ stavební
a zahradnické z Prahy 9. Na výstavě měli stánek i naši další
čestní členové, a to firma Adicolor a StyleProject.
Spolupráce profesních organizací se školami je přínosem pro
učně, školu i celé řemeslo.
NSK2 – MISTROVSKÁ ZKOUŠKA
Cech malířů a lakýrníků ČR od počátku
aktivně pracuje na určování náročnosti
kvalifikací pro naše řemeslo v NSK (Národní
soustava kvalifikací). Podklady postupně
přecházejí do osnov a zkoušek odborných
učilišť. Také rekvalifikace musí z těchto
podkladů vycházet.
Velkým úspěchem je zařazení naší profese do pilotního projektu
MISTROVSKÝCH ZKOUŠEK. Na tom nás teď čeká mnoho práce. Mistři
řemesla navrátí naší profesi vážnost, ale hlavně se předpokládá
změna zákonů, tak aby vlastníci těchto titulů byli najímáni na
větší a státní zakázky a svým titulem ručili za kvalitu odvedených
prací. Bude to náročné, budeme potřebovat pomoc od členské
základny, ale výsledkem bude výrazně kvalitnější podnikatelské
prostředí v našem oboru.
VÝSTAVA MODERNÍ DŮM A BYT PLZEŇ
Ve dnech 3.–5. října proběhla výstava Moderní dům a byt v Plzni.
Účastnila se jí Plzeňská cechovní skupina. Celé dva dny se na
stánku s poradenským centrem střídali její členové, prodejní
centra a učni ze SOU stavební Plzeň.

fórum

Stánek se opět zapsal do paměti převážné části návštěvníků,
a to nejen té něžnější, ale i té mužské. Členové odpovídali na
mnoho dotazů. Nechyběly praktické ukázky našich členů, které
se moc líbily. Na stánku cechu byli i partneři cechu: Primalex,
Balakryl, Johnstone‘s, Colorlak, HET, Hasit a další firmy, které
sice nejsou partnery cechu, ale s jejichž výrobky naši členové
pracují (např. KEIM).
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným a hlavně
panu Tolarovi za organizaci stánku.
ORIGINÁLNÍ KRESBY A FOTOGRAFIE U VÁS DOMA
V Plzni vznikla originální umělecká tvorba. Fotokreslířka Aliví
z Plzně prvně představila svou tvorbu veřejnosti výstavou s náz
vem Labyrint v létě roku 2014. Část obrazů byla k vidění na
veletrhu Moderní dům a byt & Moderní žena v Plzni na stánku
Cechu malířů a lakýrníků ČR.
Ve spolupráci s Cechem malířů a lakýrníků ČR se prezentuje také
kresba do fototapet a originální dekorace interiéru.

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

• Valná hromada 2015 se bude konat v sobotu 14. března
2015 v Čejkovicích. Bude volební – volba do rady cechu
a KRK. Uvažujte o svých kandidátech a návrhy zasílejte
na sekretariát.
• Pro členy cechu je na www přehled zakázek. Kdo neví,
jak se na zakázky přihlásit, kontaktujte sekretariát.
Zavoláme vám, jak na to.
• Náměty na projednání radou cechu zasílejte
na sekretariát – zasedá 24. listopadu.
• Zkontrolujte si svou vizitku na webových stránkách
a nahlaste nám změny telefonních čísel, adres, názvů
firem, nových e-mailů, www stránek i adres pro zasílání
Spektry.
• NFS 2015 bude ve Vizovicích – rekreační středisko Revika,
26.–28. června 2015.
• Výstava EXPO 2015 v MILÁNĚ – cech uspořádá třídenní
zájezd. Termín: září 2015. Zájemci, hlaste se na
sekretariátu.
• Výstava FARBE je až v roce 2016 v MNICHOVĚ, kam určitě
také pojedeme.
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