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Co se děje v cechu

Volební valná hromada
cechu v Čejkovicích

fórum    cech

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cechmal.cz nebo na www.cechmal.cz

Cechovní skupiny členů, které spolupracují v daném regionu:
BESKYDSKO – Vladimír Brychta  BRNO – Jiří Nový ČESKOBRODSKO – Martin Hušner 

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek JIH -Jindřichohradecko – Stanislav Laštovka KARLOVARSKO – František Dohnal 

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný PLZEŇSKO – Václav Tolar PRAHA – Jan Zeman ml.

ÚSTECKOORLICKO – dočasně bez vedoucího VYSOČINA – Roman Straka  
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Co se děje v cechu

Valná hromada
a 10 let cechu

fórum    cech

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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Letos již v polovině března proběhla volební valná hromada cechu 
v Čejkovicích u Hodonína. I když se konala v sobotu 14. března, 
mnoho členů přijelo už v pátek a navštívilo Templářské sklepy.
V sobotu se zúčastnilo 102 řádných členů a přivezli 27 plných 
mocí. Také přijeli senioři cechu, kandidáti a čestní členové. Valná 
hromada je nejvyšší orgán cechu, proto jsme rádi, že byla tak 
vysoká účast. Pro všechny byly ke snídani připraveny koláče, 
koblihy a káva.
Již ráno se sjeli „čestní členové“, kteří prezentovali své výrobky 
a novinky v sortimentu. Zároveň pronesli ke členům krátké 
zdravice, ve kterých vyzdvihli důležitost cechu a podpořili jeho 
myšlenku.
Titul Skokan roku za nejvýraznější „skok“ v profesním růstu v roce 
2014 získalo Sdružení Z. Adamíček a M. Kellner. Dále byli oceněni 
členové, kteří měli výročí svých narozenin.

VÝSLEDKY VOLEB
Rada cechu:
1. Konečný Radomil – 122 hlasů – cechmistr;
2. Daňo Zdeněk – 118 hlasů – zástupce cechmistra;
3. Čelůstka František – 117 hlasů – radní; 
4. Čermák Josef st. – 110 hlasů – radní;
5. Rousek Michal – 78 hlasů – radní;
6. Máca Vladislav – 40 hlasů – náhradník do rady č. 1;
7. Rus Jiří – 20 hlasů – náhradník do rady č. 2.

KRK (Kontrolní a revizní komise):
1. Bedrníček Michal – 116 hlasů – zástupce předsedy KRK;
2. Páral Martin – 103 hlasů – předseda KRK;
3. Laštovka Stanislav – 56 hlasů – člen KRK;
4. Kaňa Radek – 48 hlasů – náhradník do KRK č. 1;
5. Zábranský Libor – 30 hlasů – náhradník do KRK č. 2;
6. Nový Jiří – 25 hlasů – náhradník do KRK č. 3.

RK (Rozhodčí komise):
1. Hájek Jiří – Kroměříž – 115 hlasů – člen RK;
2. Kočí Václav – 105 hlasů – předseda RK;
3. Dohnal František – 95 hlasů – člen RK;
4. Hájek František – 83 hlasů – člen RK;
5. Jež Miroslav – 68 hlasů – zástupce předsedy RK;
6. Otipka Zdeněk – 54 hlasů – náhradník do RK č. 1;
7. Zelený Miroslav – 44 hlasů – náhradník do RK č. 2.

Sekretariát cechu – zvolen generální sekretář – Pavel Žatečka.

Valnou hromadu ukončilo losování ceny pro řádného člena – 
„žirafy“ od firmy ŠTORCH. Cenu vyhrál Václav Pospíšil ze Zlína. 
Gratulujeme.
Po valné hromadě byla pro členy připravena prohlídka vinného 
sklepa s degustací. Večer se členové shromáždili v místní vinárně, 
kde jim k dobrému vínu a jídlu hrála cimbálovka.
Děkujeme všem za účast a věříme, že na akci budou všichni 
dlouho vzpomínat.
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SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ CECHU S NÁMĚSTKYNÍ PRIMÁTORA 
BRNA KLÁROU LIPTÁKOVOU
Zástupci cechu malířů se setkali s náměstkyní primátora Brna 
Klárou Liptákovou. Ta je velice přátelsky přivítala. Setkání se 
zúčastnili také zástupci za školství. Hlavním tématem byly pro-
blémy, které trápí řemeslníky v Jihomoravském kraji. Věříme, že 
řemeslníci budou vyslyšeni!
Nechybělo předání květiny, zápis do Pamětní knihy cechu 
a slavnostní přípitek.

VÝSTAVA A SOUTĚŽ, BRATISLAVA
V Bratislavě se jako každý rok konala výstava CONECO 2015. Slo-
venský cech malířů na ní měl stánek s poradenským centrem 
a uspořádal soutěž učňů oboru malíř, které se zúčastnily školy 
z Čech, Slovenska, Rakouska a Maďarska.

Vyhodnocení soutěže:
1. místo – škola Rakousko;
2. místo – škola Slovensko – Nové Zámky;
3. místo – škola Slovensko – Košice;
4. místo – škola Česká republika – Teplice;
5. místo – škola Slovensko – Komárno;
6. místa – škola Maďarsko a škola Slovensko – Bratislava.

Soutěž i výstava byly moc hezké. Věříme, že se bude dále pokračovat 
v těchto aktivitách.

TOP CAMP 2015
Ve dnech 10.–11. února se tři žáci SOŠ stavební a zahradnické, 
Praha 9, oboru vzdělání malíř a lakýrník spolu s UOV Vojtěchem 
Helclem zúčastnili Top campu – krátkodobé vzdělávací aktivity.
Cílem bylo získání a prohloubení nadstandardních dovedností 
oborů vzdělání malíř a lakýrník. Žáci si vyzkoušeli nanesení 
a úpravu laků na dveřích a nábytku pomocí stříkací a lešticí 
techniky. Dále provedení správného technologického lakýrnického 
postupu vyspravení pryskyřičnými tmely. Na závěr se uskutečnila 
ukázka nářadí od firmy Festool a stříkací techniky Airlesco.
Top camp byl organizován ve spolupráci školy s naším aktivním 
členem Janem Zemanem, majitelem firmy Interiérové & Exteriérové 
malířství. Akce byla zajímavá a žáci se seznámili s nejnovějšími 
technologiemi, materiály a technikou.

KONFERENCE NA TÉMA EET S MINISTREM BABIŠEM
Na začátku března se konala velká konference na téma EET = 
elektronické evidence tržeb. Nechyběl na ní ani Cech malířů 
a lakýrníků ČR a jeho sekretář měl diskuzní příspěvky. Proběhlo 
tak další strategické jednání k tomu, jak bude vypadat pojetí 
elektronické evidence tržeb (EET). Za zcela zásadní považujeme 
dohodu o tom, že tzv. třetí vlna zavádění EET (drobné služby, 
řemesla) bude diskutována teprve po vyhodnocení prvních dvou 
skupin (restaurace, ubytovací služby a maloobchod/velkoobchod). 
Takže zatím se malíři, lakýrníci a tapetáři nemusí ničeho obávat. 
Věříme, že se blýská na lepší časy :-).

SOUTĚŽ UČŇŮ, 
MAĎARSKO
Žáci 2. ročníku SŠ polytech-
nické Brno-Jílová se zúčastni-
li dvoudenní mezinárodní 
soutěže v Maďarsku (13.–14. 
března), kde se Tomáš Ondra 
a Dominik Pešek umístili na 
skvělém 4. místě.

Děkujeme žákům za prezen-
taci řemesla.
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• Komu nechodí SMS zprávy z cechu, okamžitě 
 volejte sekretariát (pravděpodobně máme špatné 
 telefonní číslo);
• cechovní slavnost se bude konat v Jihlavě 24.–25. října.

Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR cechmistr R. Konečný
a sekretář P. Žatečka, Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov

tel.: 266 106 572, 777 020 403,
info@CECHmal.cz, www.CECHmal.cz

Následující stránky jsou komerční prezentace firem uvedených v kontaktu.

Prezentace firem:

58 PRIMALEX a.s.

60 THERMO INDUSTRY, a.s.

tipy pro vás
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AVNH ČR, VALNÁ HROMADA
Proběhla valná hromada Asociace výrobců nátěrových hmot ČR, 
v níž jsme přidruženými členy. Mimo jiné byly řešeny úpravy 
stanov podle NOZ, schválení rozpočtu a výše členských příspěvků. 
Na závěr proběhla diskuze, kde jsme členy AVNH ČR informovali 
o změně názvu cechu na Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.

RADA CECHU
Dne 9. dubna zasedala v Praze nová rada cechu. Jednání probíhalo 
v pohodové a konstruktivní atmosféře. Odpoledne se pak jelo na 
radnici podepsat a ověřit sekretáři plnou moc, aby mohl v určitých 
otázkách jednat jménem rady.

NÁVŠTĚVA MISTROVSKÉ ŠKOLY V RAKOUSKÉM BADENU
Mezinárodní setkání zástupců cechů a vybraných malířských 
škol se konalo v rakouském Badenu v jejich malířské mistrovské 
škole, která sídlí v krásných historických prostorách zámku. Ze 
zahraničních účastníků byly přítomny delegace z Maďarska, 
Slovenska, Německa, Belgie, Česka a samozřejmě z Rakouska. 
Velkým tématem byl tlak EU na snížení odborné úrovně výuky 
malířů na univerzálního stavebního dělníka, který by uměl od 
všeho kousek a nic pořádně. Na toto téma se připravuje jednání 
v Paříži a je nutné sepsat společné memorandum zemí, které 
takového „brouka Pytlíka“ nechtějí.
Je dobře, že se spojily všechny země, kde doposud existuje kvalitní 
řemeslo, a sem ČR také patří.

NFS VIZOVICE 
Jako každý rok i letos se bude konat NFS členů cechu, a to 
v rekreačním areálu REVIKA ve Vizovicích ve dnech 26.–28. června. 
Pořadatelem je Kroměřížská skupina.
Kdo se ještě nenahlásil na sekretariát, pospěšte, není již moc 
volných míst.

Předběžný program:
pátek volná zábava, táborák, opékání buřtů;
sobota sportovní program pro děti, pro dospělé návštěva výrobny 

R. JELÍNEK asi autobusem (zajistí cech), koupání v bazénu 
+ přírodní, možnost letu vrtulníkem nad Vizovicemi 
a okolím (cena cca 600 Kč/osoba), stolní tenis, minigolf, 
hřiště na plážový volejbal, možnost prohlídky rozhledny 
a zámku Vizovice, segway, koně, skákací hrady, fotbal; 
závody na štaflích;

 dětská TOMBOLA – přivezte nějaké věci pro děti malé 
i větší;

 večerní zábava – tanec, soutěže, veselice;
neděle výlety dle vlastního výběru.


