
INFO

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR si připomínal v roce 2018 výročí 670 let malířského 
cechu v českých zemích a na stejný rok připadalo i jeho patnáctileté výročí znovuobnovené 
činnosti. Cech dnes působí prostřednictvím regionálních skupin v celé ČR, v Královéhradeckém 
a Pardubickém kraji ho zastupuje Východočeská cechovní skupina, která letos slaví 15 let 
činnosti. Na počest tohoto kulatého výročí se uskutečnilo setkání s významnými partnery, 
výrobci materiálů a nářadí, představiteli obou krajských měst a zástupci regionálních 
hospodářských komor.  

VÝCHODOČESKÁ
CECHOVNÍ SKUPINA 
SLAVILA NA LODI 15 LET SVÉHO PŮSOBENÍ

Vedoucí skupiny Ing. Jaroslav Málek s dalšími členy skupiny vybrali 
pro setkání netradiční místo – palubu parníku Arnošt, který se slav-
nostními hosty vyplul 25. května ve 14.30 z přístaviště Pardubice. 
Cesta směřovala ke Kunětické Hoře a trvala až do podvečerních 
hodin. Tím ale program nekončil. Večer byl ve znamení hudby, tance 
a volné zábavy, neformálních setkání a byla během něj připomenuta 
i dosavadní činnost Východočeské cechovní skupiny.

Východočeská cechovní skupina byla založena 21. dubna 
2004. Výsledný název Východočeská se z původního názvu 
Královéhradecká změnil proto, aby lépe vystihl příslušnost 
členů jak z Královéhradeckého, tak Pardubického kraje. Její 
členové jsou tedy ze dvou regionů. Centrálu má v Hradci Králové 
a vede ji od počátku Ing. Jaroslav Málek. V současné době má 
25 členů. Skupina se schází několikrát ročně, v květnu pořádá 
své malé neformální setkání a v prosinci pak vánoční večírek 
pro své členy a jejich partnerky. Organizovala velká neformální 
setkání v Ostružnu a Pecce u Nové Paky pro celou členskou 
základnu cechu. Svoji práci aktivně představuje na výstavách 
a veletrzích. Členové skupiny jsou také velice úspěšní v obou 
krajích v podnikatelské soutěži Živnostník roku (dvakrát 1. místo, 
jednou 3. místo). 

Členové skupiny jsou také od počátku zapojeni do práce v cent-
rálních orgánech Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. Ing. Ja-
roslav Málek pracoval v Radě cechu po tři volební období, členy 
Rady byli rovněž Petr Posledník nebo Michal Rousek, který je 
členem i současné Rady. V dalších orgánech cechu (KRK a RK) 
pracovali nebo v současné době pracují Michal Bedrníček, 
Zdeněk Jiroušek, Jiří Rus nebo Martin Páral.
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