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Valná hromada
podzimní setkání,
aProběhlo
10 let cechu
připravuje se valná hromada

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
Svačina,
oběd, lehká
večeře
včetně
kávy, čaje, vína
budou
a produkty. Byla to vlastně i největší výstava barev, nářadí
a pomůcek
pro
malíře
a lakýrníky
v ČR.atd.
Poté
PF 2015
zajištěny. Dokumenty předkládané na valné hromadě budou na
začali vstupovat do sálu členové, pro které byla připravena vydatná snídaně s kávou či čajem pod vedením
Rádi bychom touto
vyžádání k nahlédnutí před konáním valné hromady v sekrečlenůcestou
Pražské
cechovní
sálu. cechu nebo před začátkem VH.
popřáli
našim skupiny, která zajistila i přípravu tariátu
členům a všem,
kteří s cechem
spolupracují,
vše nejlepší
do nového roku a hodně
úspěchů jak v pracovní sféře,
tak i v osobním životě.

VH ČEJKOVICE 14. BŘEZNA 2015
Vážení členové, zveme vás na XIV. valnou hromadu, která se
uskuteční v Čejkovicích u Brna v sobotu 14. března v kulturním
sále Zemědělské a.s. Účast je téměř povinná. Jak je již zvykem, po
skončení valné hromady bude posezení ve zdejší vinárně s ochutnávkou místních vín, bude i dostatek času pro diskutování.
Ubytování si zařizuje každý sám. Více info: www.CECHmal.cz.

Hned po zahájení cechmistrem Radomilem Konečným pronesli
ke členům zdravici prezident HK ČR Petr Kužel, tajemník AVNH
program
valné
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a také
tajemník cechu obkladačů Ro
V
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bude
prezentace
našich
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a jejichjednání
nových
man Pommer. Poté se pokračovalo
obvyklým
způsobem
navýrobků.
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
Prezence Samozřejmě
a vyřízení všech
úředních
formalit:
8:00–9:00
o •proškolení.
nechyběla
bohatá
tombola.
Večer si šli
•
Zahájení,
zpráva
o
stavu
členské
základny
členové zahrát bowling a dát si něco dobrého k jídlu a pití. Tímto
• Volbarádi
orgánů
VH, schválení
programu
bychom
poděkovali
všem, kteří
se valné hromady zúčastnili,
• Výroční zpráva, činnost, hospodaření, KRK 2014
a zvláště těm, kteří přijeli ze všech koutů republiky.
• Plány činnosti a hospodaření 2015
• Přestávka – občerstvení: 10:30–11:00
VýstaVa sVět bareV 2013
• Představení kandidátů do rady cechu a KRK
Ve dnech 28. února až 2. března
• Obhajoba členství (pozastavení/vyloučení)
proběhl v Lysé nad Labem
• Úprava stanov a směrnic cechu
2. ročník prodejní výstavy Svět
• Prezentace „čestných členů cechu“
barev 2013. Cech zde měl pod
• Přestávka – oběd: 13:30–14:30
patronací Českobrodské cecho
• Potvrzení nových/zaniklých členství v cechu
vní skupiny Poradenské cen
• Volba členů rady cechu a KRK
trum. Zájemci mohli vidět různé druhy prací v přímém přenosu.
• Ocenění „Skokan roku“ a další
Děkujeme skupině za vzornou prezentaci řemesla a cechu.
• Diskuze, usnesení, závěr: cca 16:00
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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
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zapsali do knihy magistrátu.
V sobotu měli mnozí během dopoledne objednané masáže
či zábaly. Někteří šli na prohlídku zámku nebo se procházeli
po Třeboni. Ve 14 hodin odjížděl z náměstí vyhlídkový vláček.
Okružní jízda po Třeboni byla i s přednáškou o městě a trvala cca

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

cech

fórum

ných výher. Na stánku našeho cechu žáky učil fládrovat náš
člen pan Libich, kterému děkujeme za vzornou reprezentaci
a nábor do řemesla.

hodinu. U pivovaru REGENT členové vystoupili a šli na exkurzi. Po
jejím skončení, s ochutnávkou přímo z tanku, byla rezervována
restaurace Krčma u Kellyho. V ní členové ochutnali specialitky
Třeboně a společně s harmonikářem si zazpívali.
V neděli někteří navštívili vyhlášenou Řízkovou restauraci Kopre
tina, státní zámek Třeboň nebo Schwarzenberskou hrobku. Poté
postupně odjížděli domů.
Děkujeme všem členům, kteří se setkání zúčastnili, a těšíme se
na další setkání.
JEDNÁNÍ UNIEP BELGIE
Ve dnech 13.–14. listopadu 2014 proběhlo jednání v Bruselu na
sekretariátu UNIEP. Cílem bylo zajištění kolektivního členství ČR,
SR, Maďarska a Slovinska v této mezinárodní malířské instituci.
Sekretář cechu v rámci jednání informoval o zavádění mistrovské
zkoušky v ČR. Věříme, že členství v této instituci bude malířskému
řemeslu nápomocné.

VÝSTAVA SCHOLA PRAGENSIS PRAHA
Ve dnech 20.–22. listopadu 2014 se v Kongresovém centru v Praze
uskutečnila tradiční výstava středních škol s názvem Schola Pragensis. Je určena zejména žákům 9. tříd, jejich rodičům a všem
zájemcům o studium na středních školách všech typů.
Na výstavě nechyběly školy, které vyučují obor malíř, lakýrník,
autolakýrník. Ty doprovázely cechy a asociace, které pro žáky
základních škol uspořádaly soutěž s úkoly a možností hodnot-

AVNH ČR – PŘEDVÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Na konci loňského listopadu se v Boskovicích u Brna konalo
předvánoční setkání AVNH ČR (Asociace výrobců nátěrových hmot
ČR). Na programu mělo především exkurzi do nového výrobního
závodu firmy Teluria v Letovicích.

SOUTĚŽ UČŇŮ – VÝSTAVIŠTĚ BRNO
SPŠ Jílová v Brně za pomoci našeho člena
pana Ježe uspořádala soutěž odborných
dovedností oboru malíř, lakýrník přímo
mezi veřejností, a to na brněnském
výstavišti v rámci Veletrhu středních
škol Jihomoravského kraje. Soutěž se
konala ve dnech 20.–22. listopadu 2014.
Cech malířů a lakýrníků ČR byl odborným
garantem soutěže.

Výsledky:
1. místo – Hustopeče,
2. místo – Slovensko – Nové Zámky,
3. místo – Brno Jílová.

Soutěž byla náročná, atraktivní a získala na popularitě díky
kvalitním cenám od sponzorů. Jejich podpory si nesmírně vážíme,
bez jejich pomoci by se soutěž těžko realizovala. Děkujeme i SPŠ
Jílová, která soutěž pořádala.
1 | 2015 SPEKTRA
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SETKÁNÍ CECHŮ RAKOUSKO
Dne 22. listopadu se sjeli zástupci cechů ČR, SR, Rakouska,
Maďarska, Slovinska a Německa do Mauerbachu v Rakousku.
Zde proběhlo setkání cechmistrů u příležitosti předání mistrov
ských listů novým absolventům, opět v duchu zvyšování kvality
a jednotnosti společného postoje proti uvolňování trhu práce pro
nekvalifikované řemeslníky ze Španělska, Francie a Portugalska.
Český cechmistr R. Konečný veřejně prezentoval situaci v ČR
v moderované diskuzi na pódiu.

ZASEDÁNÍ RADY CECHU A KRK
Dne 24. listopadu proběhla rada cechu na sekretariátu v Praze.
Program byl rozsáhlý, takže se končilo ve večerních hodinách.
Zápis je možné zhlédnout na internetových stránkách www.
CECHmal.cz (po přihlášení). Hned v dalších dnech 29.–30. listopadu proběhlo jednání KRKu (kontrolní a revizní komise)
v Sokolově, kde se kontrolovalo účetnictví.

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ – ČESKO-NĚMECKÁ KOMORA
Cechmistr R. Konečný a předseda KRK pan Daňo se zúčastnili
mezinárodního jednání, při kterém diskutovali o možnosti spolupráce a zavedení mistrovské zkoušky. Zvyšování úrovně kvality
řemesla je podporováno jak starosty obcí, tak zahraničními
partnery.

ROZLOUČENÍ S ROKEM 2014 – VÁNOČNÍ SETKÁNÍ CECHOVNÍCH SKUPIN
Naši čestní členové i cechovní skupiny pořádali po celé ČR mnoho
akcí, na nichž se hodnotil uplynulý rok, docházelo k setkání
a pobavení s přáteli i rodinnými příslušníky. Setkání probíhala
v různém duchu, často i ve sportovním, např. turnaje v bowlingu.

POZVÁNKA NA SOUTĚŽ UČŇŮ V PRAZE
Ve dnech, kdy se bude konat výstava
Střechy Praha, pořádá cech malířů
třídenní mezinárodní soutěž učňů Mladý
malíř 2015 na výstavišti v Letňaněch.
Soutěž bude odborně náročná a je po
řádána podle mezinárodních kritérií.
Všichni jste srdečně zváni. Kdo má zájem
soutěžit (školy) a ještě se nenahlásil, učiňte tak okamžitě.
PRODEJNÍ MÍSTO FORTEL – ZE ŽIVOTA CECHU
Pražská cechovní skupina připravila ve spolupráci s kontaktním místem Cechu malířů
a lakýrníků ČR, firmou FORTEL – specia
lista na barvy, sbírku pro patrona malířů
a lakýrníků svatého Lukáše. Od května
vhazovali do kasičky malíři a lakýrníci
peníze, které byly 22. října 2014 předány
v kostele sv. Ignáce na Karlově náměstí
v Praze páteru Josefu Čunkovi. Zajímavostí
je, že páter Čunek sám vyrůstal v rodině
malíře a lakýrníka ve Zlíně. Při předání
sbírky si oblékl bílou štólu s modrým M značícím Pannu Marii,
kterou svatý Lukáš na svém prvním obrazu vymaloval. Děkujeme
všem přispěvatelům sbírky.

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

• Komu nechodí SMS zprávy z cechu, okamžitě
volejte sekretariát (pravděpodobně máme špatné
telefonní číslo).
• Stále je možnost pro členy zakoupit na sekretariátu
propisovací zakázkové listy 3 v 1 pro malé zakázky.
• Sledujte cechovní stránky a fórum, je tam spousta
důležitých informací.
• Všechny změny (e-maily, nové www, adresy, fotky,
telefony atd.) hlaste na sekretariát.
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