cech

fórum

cech

ČR
děje vCMLT
cechu

...vš
zda

Cech
malířů,
lakýrníků
hromada
a tapetářů České republiky

ná
let cechu

Cech

BESKYD

VÝCHOD

KROMĚŘ

ÚSTECKO

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit

MLADÍ MALÍŘI V UHERSKÉM BRODĚ
V Uherském Brodě soutěžili mladí malíři. Akce se zúčastnili
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DÁNSKO – ŠKOLENÍ
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našeho cechu. Děkujeme J. Novému, R. Strakovi a M. Pavelkovi,
že se podělili o zkušenosti s ostatními v cechu.
SETKÁNÍ S RADNÍ ALEKSANDROU UDŽENIJOU
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primátora Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. Náměstek Zbyněk Pražák
na začátku debaty konstatoval potěšení z obnovení tradice cechu, a tím i hlídání kvality a úrovně řemesla. On, profesí stavař,
byl dobře informován o současném stavu řemesel a českého
stavebnictví. Přesto ho zaujaly a překvapily některé informace
týkající se výběrových řízení a jediného kritéria = nejnižší ceny.
Cech radnici a její hodnotitelské komisi nabídl možnou pomoc
zdarma při hodnocení zakázek z našeho oboru. Náměstek Pražák
podporuje myšlenku mistrovských zkoušek.
Další téma bylo odborné školství, kde ředitel stavebního učiliště
SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, informoval o stavu
učňovského školství v řemeslech.
Celé jednání probíhalo v přátelském duchu a je to první krok
k následující možné spolupráci.

Zaujala ho myšlenka mistrovských zkoušek a práce cechu v této
oblasti. Ocenil aktivní přístup místních členů cechu a živě se
zajímal o názor na naši spolupráci s městem Jindřichův Hradec;
v živé debatě jsme ho seznámili s tím, kde nás tzv. tlačí bota,
a on vyslovil podporu naší činnosti.
Na závěr setkání byl starostovi Mrvkovi předán pamětní list,
šála, tričko a vlaječka Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR.

SETKÁNÍ SKUPINY JIH – JINDŘICHOHRADECKO
SE STAROSTOU MĚSTA
Zástupci cechovní skupiny se setkali se starostou Jindřichova
Hradce Ing. Stanislavem Mrvkou, který se zájmem vyslechl, co
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR pro své členy dělá a jaký
má široký záběr aktivit.

VÝSTAVA HOBBY 2015
Jako každý rok i letos se konala oblíbená a známá výstava HOBBY
v Českých Budějovicích. Nechyběl na ní velký stánek cechu,
kterého se ujala JIH – Jindřichohradecká skupina pod vedením
Stanislava Laštovky. Členové předváděli praktické ukázky spojené
s odborným výkladem. Bohužel i zde byl vidět snížený zájem
vystavovatelů i veřejnosti.
Stánek navštívil nejen sekretář cechu Pavel Žatečka, ale i Miroslav
Koubek, náš člen známý z TV, kteří měli přednášku o řemesle,
řemeslnících a kvalitě.

DEVADESÁT LET COLORLAKU
Náš významný partner, firma COLORLAK, tento rok dovršila
devadesáti let svého trvání. Zástupci cechu byli pozváni na
slavnostní večer v Míčovně Pražského hradu, kterého se zúčastnil
zástupce cechmistra Zdeněk Daňo, sekretář Pavel Žatečka a Zdeněk
Krs z Plzeňské cechovní skupiny.
Kulturní program byl zaměřen na historii i současnost společnosti
COLORLAK. Děkujeme za pozvání a přejeme úspěchy do dalších let.

Na výstavě měli stánky také partneři cechu, a to firmy PPG
Primalex, BaL Teluria, Ciret – Štorch, Caparol, JUB, Zero a Spokar.
Všem účinkujícím děkujeme za obětavost a dobrou prezentaci
cechu.
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SETKÁNÍ MALÍŘŮ V HLUČÍNĚ
Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně pořádaly již IV.
ročník setkání žáků učebního oboru malířské a natěračské práce
(malíř-natěrač), tentokrát pod patronací Cechu malířů, lakýrníků
a tapetářů ČR, starosty města Mgr. Pavla Pascheka a sponzora
firmy HET. Hlavním programem byla prezentace jednotlivých
škol v oboru malíř na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Žáci prováděli své práce na sádrokartonových deskách umístěných
na stojanech pod stany. Z jedné strany vytvářeli obrazec a práce
přesně zadané a z druhé strany svoji volnou tvorbu. Hlavním
cílem setkání žáků bylo porovnání jejich schopností, dovedností
a výměna zkušeností. Akce se zúčastnilo deset dvoučlenných
družstev z různých regionů republiky; přijeli i hosté ze Slovenska.
Poděkování patří kolektivu pracovníků pořádající školy za profesionální zajištění setkání s nadstandardním zázemím; zejména
řediteli Mgr. J. Honzíkovi, VUOV Mgr. K. Balarinovi, učiteli OV
F. Kozákovi a firmě HET.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V červnu odstartovaly po celé České republice na středních odborných školách závěrečné zkoušky. Zúčastnili se jich i zástupci
cechu z celé ČR a hodnotili jak znalosti, tak dovednosti, které
jsou potřebné do života. Zástupci byli opět potěšeni pokrokem,
jak se učni zdokonalují, mají více znalostí a baví je řemeslo. Na
závěr zástupci z Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR předali
vyučencům pamětní listy. Vyučencům přejeme hezké prázdniny
a mnoho úspěchů s hledáním práce.

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
XXVII. SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
Sněm Hospodářské komory ČR konaný 28. května v pražském
TOP Hotelu Praha vyslal vládě a politické reprezentaci napříč
názorovým spektrem jasný apel: Spolupracujte s komorou na
řešení problémů podnikatelů. Na tomto sněmu nechyběl ani
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR včetně korouhve.
Vláda by podle prezidenta komory Ing. Vladimíra Dlouhého měla
zvýšit také podporu malých a středních podniků, neboť stát se
dosud orientoval jen na velké firmy. V dopolední části se svými
projevy vystoupili prezident České republiky Miloš Zeman, premiér
Bohuslav Sobotka (ČSSD), 1. místopředseda vlády Andrej Babiš
(ANO), místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a další
zástupci opozičních stran i odborů a svazů. Odpoledne v rámci
pracovního zasedání sněm projednal a schválil mimo jiné nový
akční plán Hospodářské komory ČR, který obsahuje konkrétní
kroky pro zlepšení podnikatelského prostředí.
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ZPRÁVY Z CECHU
Rada cechu
• Ještě před prázdninami zasedala v Praze rada cechu. Hlavním
bodem bylo blížící se neformální setkání členů cechu
a jednání v Hustopečích ohledně memoranda, které bude
prezentováno v Paříži na UNIEPu. Zápis je možné zhlédnout
na internetových stránkách www.CECHmal.cz po přihlášení.

První zasedání nové KRK
• Členové kontrolní a revizní komise se v květnu sjeli na
zasedání do Hradce Králové. Toto první dvoudenní jednání
nové KRK proběhlo především proto, aby se členové seznámili
s prací a zkontrolovali účetnictví za rok 2014. Věříme, že nová
KRK bude pracovat tak dobře jako ta předešlá.
• Cechovní slavnost se uskuteční ve dnech
23.–25. října 2015 v Jihlavě.
• Komu nechodí SMS zprávy z cechu či e-maily, okamžitě volejte
sekretariát (pravděpodobně máme špatné telefonní číslo) –
Pavel Žatečka, 777 020 403, sl. Topolančinová 606 591 230.
• Kdo máte nějaké podněty či připomínky pro radu cechu,
posílejte je na sekretariát cechu na e-mail: info@cechmal.cz.
• Vyzýváme všechny členy, aby informovali o svých pracech,
své firmě či realizaci materiálem či strojem našeho partnera.
Možnost je zveřejnit je v časopise Spektra. Pokud byste
potřebovali radu, obraťte se na sekretariát cechu.

