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Co se děje v CMLT ČR

VÝSTAVA 670 LET
Naše republika slaví 100 let vzniku s osudovou osmičkou. Malíři
mají také svoji osudovou osmičku. Rok 1348 je zapsán jako
založení cechu. Letos je to právě 670 let, kdy se v době Karla
IV. ustanovil cech malířů. Výstava v pražské Jindřišské věži je
zaměřena na malířské řemeslo od středověku po současnost.
Přijďte se podívat a zavzpomínat na dobu minulou i nedávnou,
na to, čím se dříve malovalo, jaké byly techniky, z čeho se ve škole
učilo a mnoho dalšího. Výstava je rozdělena na tři části. První je
věnována historii cechu, druhá minulému století a závěrečná novodobému působení za patnáct let trvání Cechu malířů, lakýrníků
a tapetářů ČR. Nenechte si proto ujít ojedinělou výstavu, která
v Praze nebyla 70 let. Koná se v Jindřišské věži do 25. listopadu,
denně od 10 do 19 hodin.
SLAVNOSTNÍ ZAHÁ JENÍ MALÍŘSKÉ VÝSTAVY
I když výroční výstava ke vzniku malířského cechu byla zpřístupněna
8. října, slavnostního zahájení se jí dostalo o 10 dní později, na
svátek sv. Lukáše, patrona všech malířů. Na akci byly pozvány
spřátelené a partnerské firmy a osoby cechu, bez kterých by
se chod znovuobnoveného spolku neobešel. Součástí zahájení
byla i tisková konference. Významnou událost si nenechali ujít ani
členové CMLT ČR z různých koutů republiky. Všem díky, že jste
se této výjimečně chvíle s námi zúčastnili.
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ZAHÁ JENÍ ŠKOLNÍHO ROKU SOŠ JAROV
Letní prázdniny utekly jako voda a 3. září začal další školní rok.
V tom letošním jsme v prvním ročníku na SOŠ Jarov zaznamenali
480 prváků, z toho 25 malířů včetně dvou dívek. Rekordní číslo!
Je vidět, že zájem o řemeslo jenom vzkvétá, z čehož máme
velkou radost.

cech

EUROSKILLS – OLYMPIÁDA ŘEMESEL V MAĎARSKU
Na konci září proběhlo finále mezinárodní soutěže řemesel
EuroSkills, které navštívili výkonný ředitel Pavel Žatečka, cechmistr Radomil Konečný, Jan Konečný, který na této mezinárodně
uznávané soutěži přesně před 10 lety poprvé (i naposled) reprezentoval Českou republiku. Do Maďarska s sebou vzali kandidáta pro
budoucí reprezentaci ČR – Junior člena Matúše Čopana, který
splňuje všechna požadovaná kritéria. Všem našim zúčastněným
bylo líto, že mezi soutěžícími nebyla vidět česká vlajka. Pouze tři
země z Evropy a okolních států – mezi nimi ČR – tam nebyly…
Vidět byli soutěžící z Kazachstánu, Švýcarska, Ruska a dalších zemí.
České ministerstvo školství to ale nezajímá a o řemeslech jenom
mluví. Hospodářská komora ČR se snažila tento stav zvrátit, ale
nebyla vyslyšena. Snad se to podaří napravit do roku 2020, kdy
bude soutěž v rakouském Grazu. Budeme věřit, že se to povede
a Matúš bude adekvátním soupeřem pro ostatní země.

JEDNÁNÍ UNIEP V RÁMCI PROJEKTU
IN PAINT V BRUSELU
Výkonný ředitel Pavel Žatečka se zúčastnil
společného jednání všech partnerů v rámci projektu In Paint. Projekt se zabývá
řešením, jak přivést více mladých do
oboru malíř-lakýrník. Dále se řeší jejich
začlenění do pracovního procesu. Jednání se zúčastnil též zástupce
Střední odborné školy z Teplic. Problém s náborem je podobný
napříč zeměmi celé Evropy. Dále se připravuje setkání žáků na
pracovním kempu v Drážďanech.
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MISTROVSKÁ ZKOUŠKA – SETKÁNÍ CECHŮ
Počátkem září se na Hospodářské komoře ČR sešlo na 20 zástupců
různých cechů, spolků, společenstev. Jednalo se o zavedení Mistrovské zkoušky do zákonů ČR jako další kvalifikace řemeslníků
a ochrany spotřebitele. V současné chvíli jsme mezi prvními cechy,
kteří poslali seznam zájemců o provedení Mistrovské zkoušky.
O následných krocích vás budeme informovat.

STACHEMA – MOTORKÁŘSKÝ SRAZ
Velký motorkář Pavel Žatečka se nemohl nezúčastnil akce, kterou
pořádala firma Stachema
pro své zákazníky, partnery, zaměstnance a stálé
účastníky. Motoakce konaná
každoročně měla letos
v polovině září namířeno
do Motorkářského doupěte
v Humpolci.
KONFERENCE BARIÉRY – MOTIVACE – PŘÍLEŽITOSTI
Výkonný ředitel vystoupil jako host na konferenci Bariéry –
Motivace – Příležitosti, kde přednesl své úvahy nad tématem:
„I když se zaměstnavatelé dnes o zaměstnance perou, výzkum
agentury IPSOS pro Byznys pro společnost potvrdil, že mladí
čelí při svém vstupu na pracovní trh řadě bariér. Od důrazu
na praxi u uchazečů (53 % mladých to vnímá jako překážku)
po neschopnost zaměstnavatelů efektivně oslovit mladé
(pouze 8 % studentů uvedlo,
že se z pracovní nabídky
dozvěděli, co potřebova
li), přes jasné očekávání
možnosti slaďovat své osobní
hodnoty s firemními až po
bariéry plynoucí ze sociálního znevýhodnění.“
HLUČÍN – MĚSTO S ŘEMESLNOU TRADICÍ
Odborná škola pořádala již sedmý ročník Setkání mladých malířůnatěračů v Hlučíně, kde se sešli mistři i žáci z jedenácti odborných
škol ČR a Slovenska. Prezentace řemesla probíhala na náměstí na
vzorně připravených plochách pod stany. Organizace klapala na
jedničku včetně počasí. Atmosféra mezi účastníky byla výborná.
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nápaditou kreativní tvorbou, která se specializuje na nástěnné
malby, dekorační stěrky a 3D malby, a vtipným proslovem. I přes
veškerou snahu nestačili na první společnost Workswell, která se
věnuje výrobě přístrojů pro bezdotykové měření teploty, s kterými se
prosadila i na americkém trhu. Za sebou ale dvojčata Kozderkova
nechala takové tahouny, jako jsou výrobce a prodejce funkčního
prádla MOIRA či Petra Clinic, klinika estetické medicíny, a další
velké firmy z konkurenčně nabité Prahy. Jedná se tak o velký
úspěch, ke kterému jménem celého cechu gratulujeme.
Žáci a mistři si vyměňovali zkušenosti a obhlíželi různé techniky
a nástroje používané při práci. To byl i samotný cíl setkání – vyměnit
si zkušenosti a propagovat řemeslo na veřejnosti.

RADA CECHU
Rada cechu se sešla tradičně na svém jednání v průběhu září
v prostorách pražského sekretariátu. Na programu bylo mimo jiné
uspořádání výstavy, naplánovaní akcí s účastí CMLT a celkově jeho
chod v nejbližších měsících. Jednání se zúčastnil Roman Novotný
coby náhradník do kontrolní revizní komise.

SPEKTRA – OCENĚNÍ ROKU 2018
Gratulujeme Aleši Janákovi ze Zlína a výkonném řediteli Pavlu
Žatečkovi k tomu, že získali od časopisu Spektra Ocenění roku!
Ceny si převzali počátkem října v pražském zámečku Chateau
Havel z rukou šéfredaktorky časopisu Jany Komárkové a obchodní manažerky Markéty Kopecké. Příběh Aleše Janáka zní
jako z pohádky. Na základě sílící poptávky po tapetách upustil
od klasické malířiny a pustil se do tapetování. Asi před deseti
lety si otevřel vlastní showroom a začal se na tapety a jejich
realizaci specializovat. Netrvalo dlouho a se svým umem se
dostal i na zahraniční trh. Naprosto nečekaně, ale přesto velmi
zaslouženě si zvláštní ocenění odnesl Pavel Žatečka, který aktivně
od začátku (15 let) vede obnovený CMLT ČR včetně nejrůznějšího
papírování, organizování a mnoha dalších aktivit v rámci prestiže
cechu a samotného řemesla. Řadu ocenění získali i naši partneři.
Gratulujeme všem!

TWINARTU PATŘÍ KRÁSNÉ
2. MÍSTO VE FIRMĚ ROKU VODAFONE!
Firma bratrů Lukáše a Pavla Kozderkových bodovala ve Firmě
roku Vodafone, kterou pořádají Hospodářské noviny již osm let.
Patřilo jim zaslouženě druhé místo. Odbornou porotu si získali svojí
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V sobotu 20. října
2018 zemřel po
krátké těžké nemoci
dlouholetý člen cechu
Jaroslav Maleček
z Prahy. Upřímnou
soustrast jeho rodině
a nejbližším.
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,
e-mail: info@CMLT.cz, www.CMLT.cz

ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Výstava 670 let od založení prvního malířského
cechu – Jindřišská věž v Praze do 25. listopadu
(denně 10–19 hodin).
• Podzimní setkání členů proběhne ve vinném sklepě
Pod kopcem v Mutěnicích 9.–10. listopadu 2018.
• Slavnost 2019 bude 12. října 2019 v Jindřichově Hradci.
• Lázně Podhájská budou 11.–13. ledna 2019.
• Valná hromada se uskuteční 9. února 2019 v Praze.
• Výstava Památky a řemesla proběhne 21.–24. února
2019 v Praze.
• Veletrh Farbe Kolín nad Rýnem bude
asi 21.–22. března 2019.
• Zájemci o pořádání cechovních výstav – hlaste se
na cechovním fóru.
• Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.CMLT.cz,
nesrovnalosti či doplnění nahlaste na sekretariát.

