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Co secech
děje v cechu

Valná hromada
a 10 let
cechu
Soutěž
učňů,
setkání
s primátorkou i prezidentem HK ČR
Co se děje v cechu

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
JEDNÁNÍ O PROJEKTU ERASMUS+ V PRAZE
Setkání probíhalo v přátelském duchu. Nechyběl tradiční zápis
členů
Pražské
cechovní
skupiny,
která
zajistila
i
přípravu
sálu.
Cech malířů a lakýrníků ČR uspořádal mezinárodní konferenci
do knih a slavnostní přípitek.
o projektu Erasmus+ v Praze. Díky své aktivní práci byl do tohoto
projektu vybrán v rámci mezinárodního partnerství. Program je
určen nejen pro zájemce z členských zemí EU, ale i pro občany
dalších států včetně mimoevropských. Cílem projektu Erasmus+ je
zvyšovat konkurenceschopnost Evropy, podporovat zaměstnanost
a sjednotit výuku řemesla.

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
SETKÁNÍ
S PRIMÁTORKOU
PRAHY
trum.18.
Zájemci
vidětzástupci
různé druhy
prací
v přímém
přenosu.
Ve středu
únoramohli
navštívili
Cechu
malířů
a lakýrníků
Děkujeme
vzornouprimátorku
prezentaci řemesla
a cechu.
ČR společně
seskupině
zástupcizaškolství
HMP Mgr.
Adrianu

zástupce cechu přijala srdečně
a velice ji potěšilo, že pokračujeme v řemesle, které má nejen
tradici, ale i budoucnost. Velká část setkání se zaměřila na
problémy v oblasti řemesel, na mistrovské zkoušky, zadávání
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zakázek a školství.

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
SETKÁNÍ
S PREZIDENTEM
HK ČR
korouhev
a paní radní byla
požádána o zápis do Pamětní knihy
Nacechu.
začátku
roku
proběhlo
setkánído
členů
Profesní
unie
Zástupci cechu sediskuzní
naopak zapsali
knihy
magistrátu.
– stavebnictví při HK ČR s jejím prezidentem Ing. Vladimírem
Dlouhým. Cech malířů a lakýrníků ČR opět připomínal problémy,
které trápí nejen naše řemeslo: splatnost faktur 30 dní ze zákona,
zádržné, odvod DPH až ze zaplacených faktur, bezpečnostní
karta, „bílí koně“ či registrace živností.
Prezident HK ČR přislíbil, že ke zmiňované problematice z oblasti
ekonomiky vyvolá speciální jednání.

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

Krnáčovou,
MBA. Primátorka
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MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ UČŇŮ PRAHA
Ve dnech 22.–23. ledna proběhla na
Výstavišti v Letňanech při výstavě Střechy
Praha 2015 mezinárodní soutěž Mladý
malíř 2015 pořádaná Cechem malířů
a lakýrníků ČR.
Soutěžila dvoučlenná družstva z deseti
škol s mezinárodní účastí. Během těchto
dvou dnů soutěžící na připravených stojanech předvedli své umění v povinné
a volné tvorbě. Všichni náročný úkol splnili
a hodnotící komisi připravili nelehký
úkol. Tak, jako v loňské soutěži i letos
návštěvníci práce učňů obdivovali.
Vyhodnocení soutěže a předání cen pro
běhlo v sobotu 24. ledna v přednáškovém
sále výstaviště.

Vítězové soutěže:
1. místo – SŠ polytechnická, Brno, Jílová 36g;
2. místo – SOU stavební Plzeň, Borská 55;
3. místo – SOŠ stavební a zahradnická, Praha 9, Učňovská 1.
Opět musíme podotknout, že úroveň soutěží se zvyšuje. Děkujeme
všem sponzorům za jakoukoliv finanční i hmotnou pomoc.
Poděkování patří též našemu členovi panu Ježovi za přípravu
tématu zadání a systému hodnocení, škole Praha-Jarov za technickou přípravu a logistiku, členům Pražské skupiny, kteří přišli
dělat rozhodčí, i panu Novému, který přijel na pozvání soutěž
hodnotit. V rámci soutěže Mladý malíř 2015 převzal zástupce
cechmistra Ing. Málek ocenění za řemeslný počin, které získal
náš cech.
2 | 2015 SPEKTRA
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SETKÁNÍ CECHŮ
V únoru se uskutečnilo setkání stavebních cechů v sídle Cechu
kamnářů. Zúčastnil se jej cechmistr Cechu pokrývačů, klempířů a
tesařů pan Vrňata, cechmistr Cechu obkladačů pan Pommer, radní
Cechu kamnářů pan Baďura, sekretář Cechu malířů pan Žatečka
a asistentka Cechu malířů a lakýrníků ČR slečna Topolančinová.
Na setkání se řešily především problémy společné všem profesím.
Cílem bylo je pojmenovat, sjednotit a sepsat (max. 5–6 bodů)
a poté pro jejich řešení působit na vládu jednotně ze všech směrů.

ŠKOLENÍ PO CELÉ ČR – VÁŽENÝ PARTNER JUB
Náš vážený partner, firma JUB, pro své zákazníky připravil řadu
školení po celé republice. Na některých akcích sekretář a Ing.
Málek seznámili účastníky s činností cechu. Školení odstartovala
již v lednu a budou trvat do půli března. Mnoho našich členů je
již navštívilo a potvrdilo jejich vysokou úroveň.
Děkujeme firmě JUB za vzorná školení.

JEDNÁNÍ KRK PŘED VOLEBNÍ VH
Ve dnech 14.–15. února proběhlo v Sokolově poslední zasedání
KRK před volební valnou hromadou. Řešila se především příprava
zprávy KRK pro valnou hromadu, seznámení s novými stanovami
a směrnicemi cechu.
Věříme, že členská základna ocení dobrou práci dosavadní KRK
a správně zvolí členy do dalšího období.

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

SETKÁNÍ KRÁLOVÉHRADECKÉ SKUPINY
V půlce února zasedala také Královéhradecká skupina. Účast
byla téměř 100%, což je chvályhodné, neboť se řešily důležité
záležitosti související s konáním volební valné hromady 14. března
v Čejkovicích. Vedoucí skupiny Ing. Málek členy seznámil s aktuální
kandidaturou a poté skupina navrhla své kandidáty.
Dále byly projednány záležitosti týkající se cechovní skupiny
a dalších informací.
I v dalších oblastech republiky zasedaly nebo ještě budou zasedat
další cechovní skupiny.
50

www.PROFIMAG.cz

• NEZAPOMEŇTE: Volební valná hromada je již v sobotu
14. března v Čejkovicích u Hodonína.
• Komu nechodí SMS zprávy z cechu, okamžitě
volejte sekretariát (pravděpodobně máme špatné
telefonní číslo).
• Cechovní slavnost se bude konat v Jihlavě 24.–25. října.
• NFS – neformální setkání členů cechu se uskuteční
26.–28. června v rekreačním areálu REVIKA u Vizovic.
• Připravuje se setkání s náměstkyní pro školství
pro Brno – 2. dubna. Zájemci, hlaste se na sekretariátu.

