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CMLT ČR

Cech malířů, lakýrníků
a tapetářů České republiky
IX. CECHOVNÍ SLAVNOST JIHLAVA 
V sobotu 24. 10. 2015 v Jihlavě proběhla 
IX. cechovní slavnost. Organizace a za-
jištění se ujal Jaromír Vierer, firma Dra gon 
z Cechovní skupiny Vysočina, společně 
se sekretariátem. Ještě jednou mu moc 
děkujeme.
Slavnosti se zúčastnilo kolem 150 osob. 
Mnozí přijeli do Jihlavy již v pátek a navštívili pivovar Ježek s exkurzí 
a ochutnávkou místního piva.
Již od ranních sobotních hodin byl pro členy připraven velmi bohatý 
program. V historickém objektu – kostele Povýšení sv. Kříže – se 
členové s rodinami sešli již před jedenáctou hodinou. Zde cech-
mistr Radomil Konečný slavnost zahájil a zavěsil stuhu (s novým 
názvem našeho cechu - rozšířeným o tapetáře) na cechovní 
korouhev. Dále zde byli slavnostně oceněni za příkladné členství 
naši členové cechu, kteří přestali podnikat a jsou již v důchodu. 
Pamětní list dostali také nově přijatí členové a partneři, kteří 
vstoupili do cechu v posledních dvou letech. Nechyběly zdravice 
významných partnerů a také Ing. arch. Davida Bekeho za město 
Jihlava, který všechny přivítal ve městě. Ze zahraničních cechů 
přijeli a promluvili H. Schulz z rakouského cechu a Ladislav Konkoly 
ze slovenského cechu.

Od 13 hodin již byla pro členy připravena možnost prohlídky ji-
hlavského podzemí, kde opravdu straší, Muzea Jihlavy a hradeb. 
Mnoho členů tuto nabídku využilo a seznámili se s těmito his-
torickými objekty i s velmi krásným městem Jihlava.
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NÁRODNÍ SOUSTAVA KVALIFIKACÍ – NSK2 
Na začátku září se konalo další jednání na NSK. Cech 
malířů je zastoupen v národní sektorové radě pro 
řemesla. Cílem této rady je určit kvalifikační nároky 
oboru malíř, lakýrník, natěrač a tapetář tak, aby 

podle nich mohly být prováděny kvalifikační zkoušky a zároveň 
pomáhaly určit obsah výuky na školách.

RADA CECHU + CTĚNICE
V září proběhlo další jednání rady cechu na sekretariátu v Praze. 
U této příležitosti cech uspořádal pro generálního, hlavní a výz-
namné partnery setkání s radou cechu na zámku ve Ctěnicích. 
Nechyběla ani prohlídka výstavy „Řemesla v pořádku“, která je 
zaměřena na cechovní historii. 
Akce byla velice vydařená a všem se moc líbila. 
Těšíme se na další rok.

PROJEKT ERASMUS+
CMLT ČR je zapojen do mezinárodního projektu Erasmus+, kde je 
cílem předávat si zkušenosti mezi mistry a žáky napříč různými 
zeměmi v Evropě. Poslední jednání proběhlo v malířské škole 
v Maďarsku, kde je vysoká úroveň výuky, ale zároveň také velice 
pociťují úbytek žáků. To je obecně problém celé Evropy.

Od 18 hodin se členové začali shromažďovat v Dělnickém domě, kde 
se konala samotná Cechovní slavnost. Každý člen při příchodu do 
sálu obdržel od cechmistra výbornou slivovici na dobrou náladu 
a těžítko s logem cechu, které dělaly děti postižené autismem z or-
ganizace Modrý klíč. Milým překvapením byla nečekaná návštěva 
bývalého člena Marka Pumprly – zakladatele ocenění „Skokan 
roku“, který se na čas vrátil do ČR.
Slavnost zahájil cechmistr Radomil Konečný a následně začal 
program dětmi a juniory, kteří měli akrobatické vystoupení rock 
and rollu. 
Program pokračoval večerním rautem a zábavným programem 
Hypochondr show. Všichni se smáli a na parodii Tiny Turner asi 
nikdo nezapomene.
K výborné atmosféře celého večera přispěla skvělá hudební skupina 
Magdalena. Večerní bonbonek byla tanečnice – mistryně ČR v pole 
dance 2013. Toto vystoupení sklidilo velký úspěch. Tanec u tyče 
v profesionálním provedení je neuvěřitelný zážitek.
Velký dík patří všem, kteří se slavnosti účastnili, a již nyní se těšíme 
na další, která se uskuteční v roce 2017 – ale kde? Návrhy na místo 
pořádání výroční slavnosti posílejte na sekretariát.
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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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SOUTĚŽ MACHŘI ROKU 2015 
Sedmý ročník celostátního soutěžního klání učňovské mládeže 
tentokrát zavítal přímo do hlavního města. Ve středu 30. září se 
v areálu SOŠ stavební a zahradnické na pražském Jarově setkaly 
týmy ze středních škol a učilišť ze všech koutů ČR.
O trofej Machři roku 2015, ale i o finanční odměnu v celkové výši 
50 000 Kč pro vítěze a další věcné výhry bojovalo 7 družstev 
v kategoriích malíř-lakýrník. Garanty obou soutěžních kategorií 
byli odborníci přímo z praxe – zástupci Cechu malířů, lakýrníků 
a tapetářů ČR a také mistrů ze škol. Týmy na čas plnily soutěžní 
zadání – hodnotila se však nejen kvalita splněného úkolu, obratnost 
a představivost soutěžících, ale i čistota  a celkový dojem z díla.
Letos soutěž malířů vyhrál tým studentů ze Středního odborného 
učiliště stavebního z Plzně.  Na druhém místě se umístilo Odborné 
učiliště z Hlučína a třetí místo patřilo žákům SOŠ stavební a za-
hradnické Praha 9-Jarov.

OCENĚNÍ REALIZAČNÍ FIRMA ROKU 
Ocenění Realizační firma roku 2015 získal náš člen, firma Jan Zíma, 
jak jste se dočetli i na předchozích stránkách tohoto vydání časopisu 
Spektra. Gratulujeme a věříme, že příští rok budou oceněni další 
členové z našich řad.

PAMÁTKY A ŘEMESLA 2015 
Výstaviště INCHEBA v pražských Holešovicích uspořádalo další ročník 
veletrhu Památky a řemesla. Na tomto veletrhu měl stánek i cech 
malířů, kde členové pražské cechovní skupiny Jan Zeman, Jan Zíma 
a hosté prezentovali praktické ukázky s poradenským centrem. 
Své místo měla na stánku i SOŠ stavební a zahradnická Praha 9 se 
svými žáky i mistrem. Toto zaujalo mnoho návštěvníků, kteří si 
krom mnoha informací odnesli i zajímavé poznatky o malířském 
řemesle a vstřícnosti našich členů.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili.

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU:
• Pozvánka na Schola Pragensis
 Každoročně probíhá jeden z největších veletrhů 

pražských škol pod názvem Schola Pragensis. Tento rok 
se veletrh uskuteční ve dnech 26.–28. 11. 2015. Cech zde 
bude mít stánek. Neváhejte a přijďte se podívat na tento 
veletrh. 

• Soutěž Brno Jílová
 Ve dnech 20.–21. 11. 2015 se koná mezinárodní soutěž 

odborných dovedností oboru malíř a lakýrník. Tato 
soutěž se koná v rámci „Veletrhu středních škol a dalšího 
vzdělávání 2015“ na výstavišti BVV v Brně. Všichni jste 
srdečně zváni.

• Generální sekretář Pavel Žatečka se společně se zástupci 
AVNH zúčastnil každoroční akce „Večer s českou chemií“ 
v Národním technickém muzeu.

• Komu nechodí SMS zprávy z cechu, okamžitě volejte 
sekretariát (pravděpodobně máme špatné telefonní číslo).

• Sledujte cechovní stránky a fórum, je tam spousta 
důležitých informací.

• Všechny změny (e-maily, nové www, adresy, fotky, 
telefony atd.) hlaste na sekretariát.

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


