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Co se děje v CMLT ČR

Jaké bylo neformální setkání,
pozvání na X. cechovní slavnost
NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ ŽELIVKA
Organizování letošního NFS se zhostila Pražská cechovní skupina. Pavel Lužný navrhl lokalitu RS Želivka,
kam jezdil jeho syn, a ta se ukázala jako skvělá
volba. Luxusní pokoje, i když jich bylo méně, než
bychom potřebovali, perfektní chatičky, vynikající
kuchyně, ohromné zázemí, kryté pergoly, všechno
v místě, nikam jsme nemuseli chodit; vzrostlé stromy
v celém areálu, takže bylo příjemné klima a přirozený
stín i sluníčko, jak si kdo přál. Pro malé děti prolézačky,
trampolíny, hned za domem lanové centrum a dospělí mimo jiné
ocenili vynikající pivo Bernard.
Poděkovat bychom chtěli všem členům, rodinám i partnerům cechu,
kteří přijeli a sjeli „rallye“ cestu do areálu. Příjemným zpestřením byla
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i návštěva Jany Topolančinové. Přijet chtěla i Šárka, ale
Emička byla nemocná. Další poděkování patří členům
Pražské skupiny za perfektní přípravu areálu, značení,
dětských soutěží, ale i za starost okolo zásobování
ostatních členů (kávový servis, buřty, běh na štaflích
atd.).
Závody na štaflích byly dramatické i zábavné. Nakonec zvítězil již potřetí v historii Jan Konečný, druhý se
umístil Oldřich Grunik a třetí místo obsadil Vladislav Máca.
Děti všech zúčastněných měly radost, jako kdyby tatínkové vyhráli
olympiádu. Zde se musíme zmínit o vynikající práci „gurua“ Pražské
skupiny Jana Zemana ml., který jako moderátor byl v některých
chvílích lepší než Leoš Mareš . Jeho komentáře všechny pobavily
a umocnily výbornou atmosféru. Však se můžete podívat na video
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na cechovním Facebooku. Poděkování patří i Vladislavu Mácovi,
který pomohl se zajištěním buřtů, klobás i dřeva na táborák.
Dětská tombola byla díky sponzorům a rodičům bohatá. Některá
děcka (potažmo rodiče) nevěděla, kterou cenu si vybrat. Největší
radost měl opět skvěle moderující Honza Zeman z dronu, který
mu vyhrála malá Líza (oba si to zasloužili). Další hlavní cenou byl
fotoaparát Canon a kamion s vrtulníkem na dálkové ovládání. K tomu
bylo dalších sto padesát cen a déšť fixů a bonbonů.
Většina navštívila i lanový park s lukostřelbou, kde si někdo sáhl
i na dno svých sil, ale zvítězil (že, Pepo  ). Večerní zábava, kde
hrála kapela Rudý voči zajištěná Jaromírem Viererem (za což mu
patří velký dík od většiny), se vydařila nad očekávání. Kapela hrála
s ohromným nasazením až téměř do třetí hodiny ranní. Mnozí ji
označili za nejlepší kapelu v historii NFS. Při pátečním opékání
buřtů u táboráku hrál harmonikář, který vytvořil perfektní atmosféru
při prvním večeru.
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POZVÁNKA NA X. CECHOVNÍ SLAVNOST
Po dvou letech nastal čas pro uspořádání cechovní slavnosti, letos se
uskuteční 14. a 15. října v Kutné Hoře pod záštitou Českobrodské cechovní skupiny, která se zhostila organizace. Slavnost bude zahájena
v sobotu 14. 10. v 10 hodin v refektáři Jezuitské koleje slavnostními
projevy cechmistra ČR a hostů, poté bude následovat předání cechovních listin novým členům a poděkování členům odcházejícím do
důchodu. Během odpoledne bude možnost zajít na prohlídky města
a jeho pamětihodností. Odpoledne zakončí večerní společenský
kulturní program v KD Lorec, kde vystoupí artisté skokani Flyingboys
Kolín, kouzelník a komik Richard Nedvěd a k tanci a poslechu bude
hrát kapela 4G. Neděle bude věnována ranní cechovní mši za sv.
Lukáše – patrona malířů a všechny zemřelé malíře v kostele sv.
Jakuba. Poté bude prostor na individuální prohlídky pamětihodností
Kutné Hory, Kostnice a okolí a odjezdy domů. Kompletní informace
o slavnosti naleznete na www.cmlt.cz.

Mnohé překvapil Pavel Žatečka svým převlekem za Araba včetně
taneční vložky. Možná by z toho mohla být malá tradice a závěrečný
večer udělat v duchu karnevalu a převleků, protože tři paruky udělaly
tolik zábavy, že bych tomu nikdy nevěřil.
Těšíme se na NFS 2018, ale kde? Pošlete nám včas nějaké dobré
tipy na areál, kde je ubytování pro cca 200 osob.

PREZIDENT UNIEPU HELMUT SCHULZ
NAVŠTÍVIL SOKOLOV
Poslední dubnový den navštívil prezident UNIEPu Helmut Schulz
našeho zástupce cechmistra Zdeňka Daňa. Setkání se uskutečnilo
po krátké procházce Sokolovem přímo ve firmě DANEK. Při kávě
a příjemné diskuzi se Helmut Schulz ptal na podmínky podnikání
v malířském oboru v karlovarském regionu a na učně, kteří se
u Zdeňka Daňa učí malířskému řemeslu. Poté si prohlédl sídlo firmy
DANEK, které se mu líbilo, a společně pak odjeli na oběd. Po obědě
pak Zdeněk Daňo s tlumočnicí paní Evou doprovodili Helmuta
Schulze při návštěvě hradu Loket a přijali pozvání na večeři do
místního soukromého pivovaru
společně s některými členy
dolnorakouského cechu. Posezení bylo příjemné a bohaté na zážitky jak z našeho
oboru, tak i ze soukromého
života. Před rozloučením se
ještě všichni zašli podívat na
tradiční pálení čarodějnic,
které se konalo v loketském
amfiteátru. Panovala tam pří
jemně uvolněná a přátelská
atmosféra umocněná pohle
dem na osvícený hrad. Poté
se všichni rozloučili a Helmut
Schulz se svými cechovními
přáteli odjel do Karlových
Varů.
5 | 2017 SPEKTRA

55

fórum

cech

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
A SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ ABSOLVENTŮ
Jsme šťastní, že nám letošní ročník vyškolil přes stovku nových malířů,
lakýrníků a tapetářů po celé ČR. Novým řemeslníkům podává cech
„pomocnou ruku“ formou bezplatného „Junior členství“, kdy jim
pomůžeme v náročném startu do podnikatelského života. Sekretariát
se byl podívat na slavnostním vyřazení absolventů na pražské SOŠ
stavební a zahradnické Jarov.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ
Vladimír Výbožťok
V neděli 23. července 2017
zemřel náhle na zástavu srdce
dlouholetý člen Vladimír Výbožťok
z Hovorčovic u Prahy. Upřímnou
soustrast jeho rodině a nejbližším.
Manželce zemřelého byla
vyplacena finanční podpora dle
směrnic cechu.

TRAGICKÁ UDÁLOST
V RODINĚ NAŠEHO ČLENA

CECHOVNÍ VLA JKA NA CESTÁCH
Léto bylo období dovolených, tak si i naši malíři udělali v náročném
programu čas na dovolenou a tady nám poslali svých pár fotografic
kých momentů z cest a setkání… Dobrého malíře poznáte, že je na
štaflích i u moře…
Posílejte nám i nadále zajímavé momentky ze svých cest s cechovními
symboly a může z toho vzniknout zajímavá soutěž vyhodnocená
na valné hromadě.

V pondělí 31. července tragicky zahynula při dopravní
nehodě manželka našeho člena Martina Körbera.
Upřímnou soustrast Martinovi a dětem Aničce (6)
a Františkovi (9).
Rada cechu schválila finanční podporu rodině z Fondu
pomoci členům. Další finanční pomoc zasílají přímo osobně
členové cechu. Kdo chce pomoci, může zaslat příspěvek
přímo Martinovi na číslo účtu: 2831680237/0100.
Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr R. Konečný a Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR,
Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov,
tel.: 266 106 572, 777 020 403,
info@CECHmal.cz, www.CECHmal.cz

FORARCH 2017
Jako každoročně i letos se uskuteční veletrh ForArch zaměřený na
stavebnictví. V Praze-Letňanech bude probíhat od 19. do 23. září.
Na veletrhu budou prezentovat svoje novinky výrobci a prodejci
z oboru stavebnictví. Proto neváhejte a běžte se osobně podívat.
Pro naše členy máme zajištěné vstupenky zdarma, zájemci, pište
na sekretariát.
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Cechovní slavnost bude 14. a 15. října v Kutné Hoře –
pořádá Českobrodská cechovní skupina.
Objednejte si včas ubytování v Kutné Hoře každý sám.
• Pište články do časopisu Spektra, například o svých
zajímavých referencích. Stačí popsat stručně, hlavně foťte.
Kontakt: j.komarkova@atemi.cz.
• Pokud máte nějaké změny v adrese či telefonu
nebo nové www stránky, napište nám.
• Pokud chce někdo na nějakou výstavu, dejte nám vědět.
• Případné náměty na cechovní činnost, dotazy atd.
zasílejte na sekretariát.

