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Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit

Letos již v polovině března proběhla volební valná hromada cechu
v Čejkovicích u Hodonína. I když se konala v sobotu 14. března,
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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.

SETKÁNÍ S RADNÍ ALEKSANDROU UDŽENIJOU
Na začátku března se zástupci Cechu malířů a lakýrníků ČR setkali
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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 :-).
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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 problémy, 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.

SOUTĚŽ UČŇŮ,
MAĎARSKO
Žáci 2. ročníku SŠ polytechnické 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 prezentaci řemesla.
3 | 2015 SPEKTRA

45

fórum

cech

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.

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.

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.
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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.
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

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

