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ANTIGRAFFITI NA KARLOVĚ MOSTĚ
A ODBORNÝ SEMINÁŘ
na pevném podkladu a při čerstvém nátěru.
Další představenou technikou této firmy byla
čistě pára s vysavačem. Zařízení bylo trochu
pomalejší, ale decentnější k okolí, nic nelétalo kolem a nápis odstraňovalo také docela
dobře. Poslední byl stroj, který zároveň pískuje a odsává. Pro pískování se místo písku
používají drcené skořápky ořechů, proto
nedochází k destrukci podkladů. Je to šetrná,
ale hodně pomalá metoda.

Jistě většina z vás zaznamenala poškození
Karlova mostu v Praze německými sprejery,
k němuž došlo v polovině července. Snímky zaplavily média a diskuze pokračovala
poté, co Magistrát hlavního města Prahy
ve spolupráci s památkáři našel zhruba po
dvou týdnech řešení odstranění, které měli
restaurátoři začít realizovat až po dalších
14 dnech, za cca 40 tisíc Kč.
Údiv veřejnosti, novinářů, památkářů a dalších vzbudil fakt, že nápis přes noc někdo
„tajemný“ odstranil. V této situaci se projevil
typický český humor a objevily se fotomontáže, že to byly známé „chobotničky“. I u nás
v cechu padl názor, že to očistil mistr z pražského učiliště se strojem KRAKE 85. Tato
legrace nebyla daleko od pravdy. Graffiti
z pilířů mostu bylo odstraněno vysokotlakým
zařízením s pomocí horké vody/páry.

Poté se přihlásil policii Miloslav Černý, který
graffiti odstranil ne proto, aby zesměšnil restaurátory, ale proto, aby se barva odstranila
ještě v době, kdy není úplně vyzrálá. Vznikla
další diskuze. Odborná, neodborná, kritizující, chválící… Na základě toho primátor
Prahy Zdeněk Hřib vyhlásil, že proběhnou
praktické zkoušky na nábřeží Vltavy, kde se
budou prezentovat firmy s různými možnostmi odstraňování graffiti. Samozřejmě jako
profesní organizace z oboru jsme u toho
nemohli chybět.

Na nábřeží se sešlo hodně novinářů, studentů, odborných zástupců magistrátu, památkářů a dalších. Techniky prezentovaly
dvě firmy. První ukázala odstranění tlakovou
pistolí s horkou vodou, párou (to bylo použité
na Karlově mostě). Čištění probíhalo poměrně
rychle, bez destrukcí a po zaschnutí by bylo
nutno ještě dočišťovat. Takto lze postupovat
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Druhá firma předvedla odstraňování graffiti
pomocí laserového paprsku širokého asi
5 cm. Měla dvě zařízení. Jedno pevné na
rovné plochy, kde se dá přesně nastavit
ohnisko vzdálenosti a potom laser krásně
očistí plochu, poměrně rychle, přesně a poměrně čistě. Druhé zařízení používá mobilní
laserovou pistoli, která se drží v rukách, proto
není jednoduché udržet správné ohnisko
vzdálenosti. Dochází pak k nestejnoměrnému

opalování a někdy i propalování podkladů,
což nevypadá příliš hezky. Na očištění lehce
zrezlého plechu fungovalo úžasně.
Na semináři neukazovali technologii památkáři, kteří nápisy odstraňovali rozpouštědly
a kartáčkem. To mě mrzelo, protože jsem
čekal porovnání výsledků této schválené
technologie. Obě firmy měly problémy s elektrocentrálou, to ale nebylo zásadní. Seminář

působil trochu chaoticky, což bylo způsobeno
jeho narychlo uskutečněným uspořádáním.
Bylo dobře, že proběhl, a snad zadá i podnět
k tomu, že památkáři budou více sledovat
praktické zkušenosti a dovednosti řemeslníků z běžné denní praxe, a opustí tak svou
bublinu nedotknutelnosti. Uvidíme, jak se
vše bude vyvíjet dál, ale myslím, že primátor
byl přístupem magistrátu i památkářů dost
zklamaný, ba přímo naštvaný.
Pohovořil jsem s primátorem na téma fládrování a „odborně“ nafládrovaných dveří
v historické budově Magistrátu hl. m. Prahy,
které někdo „odborně“ zničil, ale to je další
kapitola, kterou budeme řešit.
Cechmistr Radomil Konečný již provedl pro
památkový odbor školení o tom, jak má fládr
(imitace dřeva) vypadat, co mají požadovat
a co si mají ohlídat. Také jim ukázal vzorky,
kde laik a leckdy ani „odborník“ nepoznají,
že dřevo je namalované.

Osobně se zúčastnil Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR
(další fotografie v galerii
na www.cmlt.cz)

MÁTE ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ?
POTŘEBUJETE HO?
Tak se raději podívejte, do kdy vám platí.
Letos si ještě 300 tisíc lidí, kterým řidičský
průkaz propadne, o nový nepožádalo.
Vydání v běžném termínu je zdarma,
zrychleně do 5 dnů za 700 Kč. Pokuta je
až 2500 Kč. Tak sáhněte hned do peněženky a zkontrolujte sebe i okolí.

Připravil Pavel Žatečka,
výkonný ředitel CMLT ČR
INZERCE

Seznam „ČESTNÝCH ČLENŮ“ Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky
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CMLT ČR INFORMUJE
...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

CECH MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČR
JIH-Jindřichohradecko – Vladislav Máca

KARLOVARSKO – František Dohnal

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný

PLZEŇSKO – Karel Zukal

PRAHA – Bc. Jan Zeman

VYSOČINA – Jaromír Vierer

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cmlt.cz nebo na www.CMLT.cz
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ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU – PŘEDÁVÁNÍ DIPLOMŮ
Červen tradičně patřil
závěrečným zkouškám
a předávání výučních listů
úspěšným absolventům.
Navštívili jsme slavnostní
ukončení na SOŠ Jarov,
kde byli úspěšní jen tři
absolventi z oboru malíř-lakýrník. Ze 16 nastoupivších do prvního ročníku
trochu smutná bilance…
Všichni úspěšní absolventi, co získají výuční list,
získávají i nabídku bezplatného Junior členství
v cechu.

POZVÁNKA NA17.12.2018
POCHOD
SV. LUKÁŠE
8:48:56

Letos jsme si pro vás připravili první ročník pochodu sv.
Lukáše, který je patronem všech malířů. Proběhne týden
po slavnosti – v pátek 18. 10. Půjde se z Týnského chrámu
(kostel Matky Boží před Týnem) na Staroměstském náměstí
do katedrály sv. Víta na Pražský hrad, kde bude k vidění lebka
sv. Lukáše a proběhne mše pro malíře. Iniciátorem pochodu je
Bc. Jan Zeman, vedoucí Pražské cechovní skupiny. Srdečně
jste všichni zváni.

POZVÁNKA NA CECHOVNÍ SLAVNOST
Všechny naše členy a čestné partnery zveme na naši cechovní slavnost, která proběhne 11.–13. 10. 2019 v Jindřichově Hradci.
Kdo se ještě nenahlásil, kontaktujte ihned sekretariát. Je připravený bohatý program. K vidění bude mnoho kulturních památek včetně
zámku, rondelu, Krýzových jesliček a dalších. Oficiální zahájení slavnosti bude v kapli sv. Máří Magdalény. V kulturním domu Střelnice je na
večer připraven program, kdy k poslechu a tanci zahraje skupina Klaret, vtipy povypráví bavič Pitkin známý z televizních obrazovek a svůj
um předvede artista na chůdách a na šálách. Nedočkavci jsou vítáni už v pátek. Páteční sraz bude v restauraci v prostorách KD Střelnice
od 17 hodin a během večera lze odskočit na zpívající světelnou fontánu, která se rozeznívá každou celou hodinu. Slavnostní setkání pořádá
cechovní skupina JIH.
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VH UNIEP
Dobrý den, vážení členové cechu,
začátkem června jsem se zúčastnil
VH UNIEPu za svou firmu Danek, ale
také i za náš cech.
Zasedání zahájil prezident Helmut
Schulz, přivítal všechny členy a přečetl
zprávu za rok 2018, kde kladl důraz na
nové projekty Erasmus. Poté následoval
report o aktivitách UNIEPu vedený
Patrizií Di Mauro. Uvedla, že rok 2018
byl pro UNIEP poměrně povedeným.
Povedlo se 65. výročí UNIEPu konané
ve Štrasburku. Udělalo se dost práce
ohledně propagace malířského
řemesla, což bylo jedním z hlavních
bodů, jak nalákat lidi zpět k řemeslu.
UNIEP propagoval naše řemeslo
prostřednictvím sociálních sítí, jako je
Twitter, Facebook, Linkedin.
Rok 2018 se dle jejích slov nesl
v duchu slov lobbing, organizace
projektů a komunikace jak s členy,
tak i s externími organizacemi. Stále
byl aktuální trend ohledně sjednocení
vzdělávání malířů. Napomáhá tomu
úprava studia a zvýšená mobilita učňů,
což znamená vzájemné výměnné
pobyty. Tento směr je v plánu držet
v letech 2019 i 2020. Sociální sítě
budou v různých jazycích nadále cílit
na potenciální mladé lidi.
Děkuji za projevenou důvěru, že jsem
mohl zastupovat náš cech. Byla to pro
mě čest a doufám, že jsem i já splnil
vaše očekávání.
Zdeněk Daňo, předseda RK

Článek je ve zkrácené formě, úplná
verze je k vidění na interním diskuzním
cechovním fóru.

Zapátrali jsme v archivu –
soutěž Slovensko 2005.
Na střeše
kostela.

Asistentka na Colours of Ostrava.
Asistentky
na Sněžce.

Sněžka.

Lipno –
Korunami stromů.

Kapitán na Jadranu.

Ledovec v Gruzii.

FOTKY S CECHOVNÍ TEMATIKOU
Stejně jako v předchozích dvou letech jsme i letos uspořádali soutěž, kde jsme požádali
naše členy, aby nám posílali fotky s cechovní tematikou. Popravdě, čekali jsme větší zájem
a obsáhlejší fotogalerii. Soutěž ale nekončí, trvá do konce září a na slavnosti v Jindřichově
Hradci bude předána odměna za nejlepší a nejoriginálnější nápad. Snímky a další aktuality
zveřejňujeme na našich facebookových stránkách www.facebook.com/CMLT.cz.

ČINNOST CECHOVNÍCH SKUPIN
Na pobočce firmy Paulín CZ, s.r.o., v Jeremenkově ulici
v Praze 4 – Podolí se uskutečnila prezentace a odborná
přednáška Ing. Romana Pechance, CSc., jednatele firmy,
která v České a Slovenské republice zastupuje italskou
firmu COLORIFICIO Paulín SPA. Setkání se zúčastnila
Pražská cechovní skupina pod vedením Bc. Jana Zemana.
Přednáška a seznámení se s produkty firmy byly směřovány k představení interiérových barev a stěrkových
dekorativních úprav, fasádních barev a materiálů pro
zhotovení kreativních fasád.
Jako zajímavé se nám jevilo představení výrobků italské
společnosti BORMA WACHS, které firma prezentuje. Nabízí mimořádně ucelený sortiment velmi kvalitních produktů
na údržbu dřevěných povrchů v exteriéru i v interiéru,
jako jsou přírodní oleje, vosky, tmely a mnoho dalších
k ošetření dřeva. Tento segment produktů je představen
a prezentován na novém e-shopu www.barvir.cz.
Přednáška a prezentace byla podnětná a při vysoké
odbornosti Ing. Pechance (také soudního znalce v oboru
stavebních materiálů a povrchových úprav staveb) velmi
zajímavá a přínosná.
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LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ ŘEMESLNÝ TÁBOR
KUTIL JUNIOR NA JAROVĚ
Velmi se nám líbila tato akce, kdy v SOŠ Jarov využili dílny a odborné
mistry, ubytovací kapacitu, sportoviště a proběhl tam netradiční tábor
zaměřený na seznámení dětí s tradičními i moderními řemesly. Děti
si každé řemeslo vyzkoušely a vytvořily si vlastní výrobek. Nebály
se, byly poslušné, zajímaly se o dané řemeslo a nerozptylovaly se
navzájem.
V závěru tábora děti své výtvory prodávaly rodinným příslušníkům
na tradičním jarmarku. Součástí byla také celotáborová hra, různé
soutěže, sportovní aktivity a výlety.

GLOSA CECHMISTRA
Jako řemeslník se Radomil Konečný
pohybuje na stavbách i mezi koncovými
zákazníky v různých regionech Čech
i Moravy. Navštěvuje prodejní místa
a jedná s řadou obchodníků. Poslední
dobou vnímá nepříjemnou skutečnost,
že vzhledem k velikému nedostatku
kvalitních řemeslníků našeho oboru se
rozmohl zvláštní nešvar.
„Zákazníci jsou zklamáni přístupem
některých řemeslníků a firem, které jim slíbí všechno
možné i nemožné, a nakonec řeknou, že práce neumí
nebo že to bude jinak nebo nedodrží technologie
a postupy anebo to prostě zkazí. Často také nechají
zákazníka čekat a nakonec řeknou, že nemají čas
a nepřijdou. Například žádané imitace betonu jsou
schopni udělat obarvenou sádrovou stěrkou, hlavně aby
vyinkasovali peníze. Tímto jednáním poškozují dobré
jméno řemeslníků, zneužívají situaci na trhu, kde jich je
málo. Toho začínají využívat kvalitní zahraniční řemeslníci,
kteří zaplňují tuto mezeru na trhu místo toho, aby se naši
řemeslníci vzdělávali a jednali férově.“

NARODIL SE JIŘÍ KAŇA
PREZENTACE CECHU NA LIBERECKU,
JABLONECKU A OKOLÍ
V úterý 24. 9. od 17 hodin se v restauraci U Prasete (Dlouhomostecká 705, Liberec) uskuteční prezentace cechu pro malíře ze
severočeského regionu. Pokud znáte šikovného kolegu z tohoto
regionu, dejte mu na nás kontakt, ať se propojíme a pozveme
ho na setkání.

PROJEKT HOSPODÁŘSKÉ KOMORY HL. M. PRAHY
PRO NEJMENŠÍ – IKAP
Do projektu iKAP – PolyTechBus – pojízdné dílny pro děti, kde
profesionální řemeslníci představují pomocí her a soutěží dětem
z mateřských škol a základních škol různé profese, se zapojil i CMLT
ČR. Součástí projektu jsou řemesla, která jsou na ústupu a která se
snaží oživit. Za cech se projektu a objíždění škol v rámci této polytechnické výuky účastní Senior člen František Grüner, který děti učí
malovat podle šablon a seznamuje je s malířským oborem. Akce se
shledala se zájmem.
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Našemu členovi Radkovi Kaňovi z Kroměřížské cechovní skupiny se
5. 8. s mírami 52 cm a 3660 g narodil druhý syn, který dostal krásné
české jméno Jiří. Gratulujeme rodičům,
malému přejeme pevné zdraví a radost
ze života a mamince posíláme 5000 Kč
jako dárek od Cechu.

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
svá fota z akcí i dovolené s cechovními symboly.
Vybereme vítěze, kterého oznámíme na slavnosti.
 Prezentace CMLT ČR 24. 9. 2019 v Liberci od 17 hodin.
 Slavnost 2019 bude 12. 10. 2019 v Jindřichově Hradci.
 Pochod sv. Lukáše, patrona malířů – 18. 10. 2019, Praha.
 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.

