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Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cmlt.cz nebo na www.CMLT.cz

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
   zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU

CECHOVNÍ SKUPINY ČLENŮ, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ V DANÉM REGIONU

BESKYDSKO – Ing. Jan Hric  BRNO – Jan Lupač ČESKOBRODSKO – Martin Hušner 

JIH-Jindřichohradecko – Vladislav Máca KARLOVARSKO – František Dohnal KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný 

PLZEŇSKO – Karel Zukal PRAHA – Bc. Jan Zeman VYSOČINA – Jaromír Vierer  

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek
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NFS 2019 – BLANÍK
Neformální setkání proběhlo v rekreačním 
středisku Blaník u Vlašimi. Program se ne-
sl v podobném duchu jako v předchozích 
letech. V pátek se opékaly buřty, povída-
lo se u dobrého moku. Sobotní dopolední 
program patřil našim čestným partnerům 
a prezentaci jejich výrobků včetně novinek. 
Odpoledne byl pro děti připraven program 
od agentury – kosmický den, dále byla pro 
ně v podvečerních hodinách nachystána 
tombola. Nechyběly ani legendární závody 
v běhu na štaflích, kde první místo obsadil již 
potřetí za sebou Honza Konečný z Kroměříž-
ska, druhý skončil Michal Rousek (zástupce 
cechmistra) z Náchoda a třetí místo připad-
lo Romanu Šamonilovi z Blanska. Večerní 
tančení při dobré rockové muzice bylo pod 
taktovkou kapely Rudý voči, která zopako-
vala svůj koncert z NFS v Želivce. Zvláštní 
dík patří Vláďovi Mácovi (radní) za vytvoření 
poučného kvízu pro malé a dospělé, Andree 
Rouskové za pomoc s administrací, Honzovi 
Zemanovi za moderování soutěže a převlek 
za Blanického rytíře a Honzovi Zímovi za 
neobvyklé taneční kreace a propagaci „ze-
lené“. Děkujeme všem, co přijeli, podpořili 
tuto akci, bavili se. Paní vedoucí střediska 
konstatovala, že jsme byli nejlepší skupina, 
kterou tam měli. Výborný námět pro příští 
roky – udělat taneční zábavu v pátek, kdy 
jsou všichni plní sil, a oheň v sobotu.  
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ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
NA SOŠ JAROV
S koncem školního roku proběhly závěrečné zkoušky 
oboru malíř-lakýrník, kde žáci předvedli svůj um 
v teorii a nabyté dovednosti v praxi. Byli jsme se 
podívat, jak to chodí na SOŠ Jarov, kde učni malovali 
pokoje na internátu a učebny.

31. SNĚM HK ČR
Výkonný ředitel Pavel Žatečka se zúčastnil sněmu 
HK ČR, který se konal v Průhonicích u Prahy. Bylo 
přítomno přibližně 200 delegátů a hostů z celé ČR. 
Sněmu se zúčastnil prezident republiky a zástupci 

vládních stran. Zahájil 
jej prezident HK ČR 
Vladimír Dlouhý del-
ším projevem, který 
byl výrazně kritický 
vůči vládě a jejím 
krokům, jež jsou líbi-
vé odborům, ale jdou 
proti podnikání.

MERKUROVA
MEDAILE
Ředitel SOŠ Jarov Mgr. Miloslav 
Janeček obdržel v předvečer 
sněmu HK ČR z rukou prezi-
denta HK bronzovou Merkuro-
vu medaili za letitou podporu 
řemesel v učňovském školství 
a spolupráci s cechovními spo-
lečenstvy. 

GULÁŠFEST
Třetí ročník Gulášfestu se konal v Pačla-
vicích u Kroměříže. Mezi šestnácti týmy, 
které se snažily svým gulášem okouzlit 
chuťové buňky poroty, byl CMLT ČR. 
Tým ve složení Jiří Grunik, Pavel Žateč-
ka, Bc. Jan Zeman a vedoucí gulášové 
party – Vladimír Brychta. Libový guláš 
míchaný zárohákem všem chutnal, ale 
bohužel nestačil na nejlepší tři. I přesto 
se akce náramně povedla a panovala 
dobrá nálada. Velký dík patří pačlavic-
kému rekordmanovi Staňovi Zdražilovi, 
který akci organizoval a zajistil na své 
zahradě zázemí a stanové městečko 
pro ostatní členy cechu.

HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
V rámci 28. ročníku veletrhu 
Hobby České Budějovice, kte-
rý se konal 8.–12. května, pro-
běhl paralelně poprvé Staveb-
ní veletrh, kde měl zastoupení 
i CMLT ČR. Organizaci si vzala 
perfektně na starost cechov-
ní skupina JIH pod vedením 
Vladislava Máci a Jiřího Ma-
ryšky. Největší poděkování si 
zaslouží František Hájek, který 
byl po celou dobu na stánku 
a ukazoval tam své mistrné flá-
drování. Jeho vnuk z učiliště v Českých Budějovicích byl našim členům nápomocný 
a velmi užitečný. O občerstvení se staraly manželky a na stánku celkově panovala 
dobrá atmosféra. Návštěvnost veletrhu byla hojná a stánek CMLT ČR patřil k těm 
nejatraktivnějším. Lví podíl na tom měl i Miroslav Koubek z BaL Hostivař/Teluria, 
který renovoval kovářskou barvou starý šicí stroj, a Karel Lupinski s techniky O. 
Podlahou a J. Stejskalem z PPG, kteří prezentovali především novinku na imitaci 
betonu. Během čtvrtečního odpoledne měl navíc Miroslav Koubek přednášku, 
která byla zaměřena na přípravu podkladu, což je alfa a omega úspěchu, jak 
pracovat s moderními materiály, a na dekorativní stěrky – nové trendy. Sponzoři 
byli součástí stánku, což všichni uvítali. Během čtvrtečního odpoledne měli na-
víc přednášku na odborná témata. Poděkování patří i našemu partnerovi JUB, 
který vybavil naše členy na stánek slušivými montérkami a triky. Na své si přišli 
i nejmenší, kteří tradičně vybarvovali velké omalovánky. 

INZERCE



INFO

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
 Fotosoutěž pro členy o trička, šály a další – posílejte 

své foto z akcí i dovolené s cechovními symboly. 
Vybereme vítěze, kterého oznámíme na slavnosti!

 Slavnost 2019 bude 12. 10. 2019 v Jindřichově Hradci!
 Pochod sv. Lukáše, patrona malířů – 18. 10. v Praze!
 Pište články do časopisu Barvy Profi!
 Posílejte své návrhy na konání NFS 2020!
 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 sekretariátu.

VÝSTAVA FRÝDEK-MÍSTEK
Už samotná příprava na výstavu se pro-
jevila jako velmi důležitá. Letáčky, které 
byly distribuovány, slibovaly poradenské 
centrum. A tak klienti chodili a rady žádali. 
Radili jsme jak na plísně, jak správně postu-
povat při malování, a když slyšeli, co vše 
se pro zdárný konec musí udělat, nakonec 
se zeptali, kdy bychom měli čas a přišli 
jim vymalovat. Diskuze byly vyčerpávající, 
a tak bylo nutno doplnit energii kvalitními 
klobáskami z dílny Radka Biolka (možná 
měl být řezníkem, klobásky byly skvělé). 
Dokonce se někteří domnívali, že jako cech 
zastřešujeme všechna řemesla, a ptali se, 
jestli nemáme mezi sebou klempíře. Paní 
potřebovala vyměnit okapy a svody. 
Zato sobotu ovládla touha klientů po kvalitních pracích cechmistra 
Radka Konečného. Bylo vidět, že lidé jsou ochotni vysoce ohodnotit 
kvalitní práci. Stačí se postavit, třeba i ve špinavých montérkách 
(Radek však byl čisťounký jako ze škatulky) a předvést naživo, jak 
na to. Samozřejmě, že vše prozradit nelze. Něco si musíme nechat 
pod pokličkou. Při pohledu na Radka Konečného to vypadá, že 
veškeré techniky snad vznikají samy, jenže když na chvíli předal 
své nářadí do rukou diváků, bylo hned zřejmé, že to není jenom 
o materiálu, ale nedílnou součástí jsou i ruce a také fantazie. 
Neděle pak už byla poklidnější a v očekávání hokejového finále.

Vladimír Brychta,
zástupce vedoucího Beskydské cechovní skupiny

OTEVÍRÁNÍ PRODEJNY
PRACOVNÍHO OBLEČENÍ
Nově se v Praze otevřela prodejna s pracov-
ním oblečením FACHMAN, kde mají velký 
výběr moderních pracovních oděvů. Pozvání 
dostal i výkonný ředitel Pavel Žatečka, který 
se byl na akci podívat. 

MEETING
UNIEP – PRAHA
V rámci projektu UNIEP – „In Paint“ 
se na konci května konal na SOŠ 
Jarov třídenní školicí kemp zamě-
řený na podporu výsledků projektů 
pro efektivní evropský model WBL 
v sektoru malířství, jehož organizaci 
měl na starosti CMLT ČR. Děkujeme 
všem zúčastněným: lektorům, stu-
dentům, podnikatelům a výrobcům 
za jejich cenný přínos.

POZVÁNÍ NA CECHOVNÍ SLAVNOST 
Všechny naše členy a čestné partnery zveme na naši cechovní 
slavnost, která proběhne 11.–13. 10. 2019 v Jindřichově Hradci. 
Bližší informace obdržíte v e-mailech. Co nejdříve si sami zajistěte 
ubytování! Kdo se chcete slavnosti zúčastnit, tak se obratem 
nahlaste na sekretariát! 

RADA CECHU
Rada cechu se tradičně sešla na sekretariátu na svém jednání, aby 
probrala cechovní záležitosti včetně blížícího se NFS a slavnosti. 

POZVÁNÍ NA POCHOD SV. LUKÁŠE
Zveme vás na pochod sv. Lukáše, který proběhne týden po slav-
nosti – v pátek 18. 10. Půjde se z Týnského chrámu (Kostel Matky 
Boží před Týnem) do katedrály sv. Víta, kde bude k vidění dochovaná 
lebka sv. Lukáše. Iniciátorem pochodu je Bc. Jan Zeman, vedoucí 
Pražské cechovní skupiny. O podrobnějších informacích vás bude-
me informovat.

MALÍŘSKÁ SOUTĚŽ UČŇŮ SOLLERTIA
Na konci dubna pořádala SOŠ Jarov malířskou soutěž Sollertia 
2019, kterou každý rok vyhlašuje hl. m. Praha. Soutěž byla pro žáky 
malířského oboru z pražských škol – SOŠ 
Jarov a Akademie řemesel (žádná dal-
ší škola v Praze totiž tento učební obor 
neučí). Každá škola vyslala do soutěže 
dva žáky. Jejich úkolem bylo vytvořit 
předem zadané dílo: šablona, tapetový 
váleček, linka, lepená lišta, dekorativní 
beton. Zároveň měli porovnat své umění 
s odborným učitelem a členem CMLT 
ČR Bc. Janem Zemanem. Vítězem se 
stal učitel Zeman, žáci ho nedokázali 
porazit. Mezi žáky byl nejlepší Lukáš 
Tichý z pořádající školy. Hlavní vyhlášení 
vítězů a předání odměn proběhlo na konci 
května na Staroměstské radnici.
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