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VÝSTAVA BAREVNÁ INSPIRACE
Máme za sebou již 15. ročník největší barvářské výstavy v ČR – 
Barevné inspirace, která proběhla u příležitosti Valné hromady 
CMLT ČR. Přehlídky se zúčastnily na tři desítky vystavovatelů – 
výrobců a prodejců nátěrových hmot a malířského nářadí. Jednotliví 
vystavovatelé prezentovali nejnovější trendy před nadcházející 
sezonou. Letos přibylo i pár nováčků, takže se bylo na co dívat 
a ptát. Výstava, která je zdarma přístupná veřejnosti, se setkala 
s velkým úspěchem nejenom u členské základny.

CMLT ČR INFORMUJE
CECH MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČR

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 – dočasně bez vedoucího 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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VALNÁ HROMADA
19. Valná hromada proběhla začátkem února na již tradičním místě – 
v SOŠ Jarov v Praze. Zúčastnila se jí většina členské základny včetně 
nových členů, kandidátů a Junior členů. Zdravice se ujali významní 
partneři cechu včetně nově spolupracujících firem E-CORECO 
(Wagner – stříkací zařízení) a SEMIN CZ (tmely). Jako na každé 
členské schůzi nechyběla fakta ohledně hospodaření a proběhlých 
událostí uplynulých let, načrtly se plány na letošní rok, kterých je 
opět požehnaně. 

Jednání proběhlo v příjemné atmosféře. Předala se různá ocenění 
včetně Skokana roku. Tím se stal Jiří Maryška z cechovní skupiny 
JIH za aktivní přístup při pořádání cechovní slavnosti a celkově zvýšil 
svoji aktivní působnost v cechu, za což jsme rádi. Děkujeme jemu 
i dalším, kdo se aktivně podílejí a pomáhají. V neposlední řadě velký 
dík patří Pražské cechovní skupině, která pomohla s přípravou sálu 
i jeho úklidem, a Pavlu Lužnému se synem a Františkem Mošanským 
za kávový servis. 
Závěr byl ve znamení tomboly o hodnotné ceny našich sponzorů. 
Hlavní cenu – LED světlo – získal již zmiňovaný Skokan roku Jiří 
Maryška. Třešničkou na dortu byl zajímavě zpracovaný odborný 
seminář o penetracích v podání našeho člena Ing. Jana Hrice, který 
seznámil přítomné se svými zkušenostmi z dlouholeté praxe a upo-
zornil, na co si dát při výběru a použití materiálů pozor. 
Příští Valná hromada se uskuteční v sobotu 6. 2. 2021. Místo ještě 
upřesníme, aktuálně sháníme jiný prostor za obvyklý sál, který bude 
v termínu konání v rekonstrukci.

Poděkování
Janě a Haně. 

Přálo se oslavencům.

Představení nového
Partnera cechu –
SEMIN CZ a.s.

Přijetí nových Řádných členů. 60 se blíží… 

Skokan roku
Jiří Maryška.

Představení nového 
Významného
partnera cechu –
E-CORECO s.r.o.
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SETKÁNÍ S PRIMÁTOREM HL. M. PRAHY 
I letos jsme navázali na tradiční novoroční setkání s primátorem 
hl. m. Prahy MUDr. Zdeňkem Hřibem. Schůzky s ním i náměstkem 
pro školství Vítem Šimralem se zúčastnili zástupci CMLT ČR 
(výkonný ředitel Pavel Žatečka, asistentka Hana Bukáčková, člen 
KRK a vedoucí Pražské cechovní skupiny Bc. Jan Zeman, člen 
Pavel Lužný), SOŠ Jarov a Akademie řemesel. Jednání probíhalo 
v příjemné atmosféře a probrala se všechna důležitá témata – 
řemesla, školství, mistrovská zkouška, soutěže žáků, EuroSkills, 
účast ČR, blížící se výstavy Barevná inspirace a Památky-Muzea- 
-Řemesla či problém nejlevnějších zakázek. Vzpomínalo se na 
1. pochod sv. Lukáše puštěním reportáže z této akce. Ještě než 
došlo k symbolickému přípitku a podpisu do pamětních knih, 
Hanka předala primátorovi cechovní zástěru, kterou podle svých 
slov využije na grilování opozice. 

JEDNÁNÍ S MINISTREM HAVLÍČKEM
Zástupci cechů se zúčastnili důležitého jednání s ministrem průmyslu 
a obchodu a ministrem dopravy Karlem Havlíčkem, kterého známe 

z Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR. 
Za CMLT ČR se zúčastnil 
výkonný ředitel Pavel Žatečka. 
Hlavním tématem byla mist-
rovská zkouška, duální systém 
vzdělávání, technická výuka 
v našich školách a hlavně 
živnostenský balíček.

ŠKOLENÍ BAUMIT
Školení firmy Baumit pro cechovní skupinu JIH proběhlo den 
před konáním Valné hromady v restauraci U Kůrků v Jindřichově 
Hradci. Prováděl ho manažer prodejního týmu Ing. Aleš Kotyza. 

Školení se celkem zúčastnilo šestnáct 
malířů, z cechovní skupiny JIH jich bylo 
osm. Hlavním bodem bylo zdravé by-
dlení. Baumit má ve svém programu in-
teriérové barvy Klima Color a Ionit Color. 
S barvou Klima někteří z nás již mají 
zkušenosti, ale minerální barva Baumit 
Ionit je na českém trhu novinka. Pan Ko-
tyza měl skvěle připravenou prezentaci 
a uměl odpovídat i na všetečné otázky 

zúčastněných malířů o nové barvě, ale i o fasádním programu 
firmy, na který někteří malíři nedají dopustit. Na závěr proběhla 
skutečně plodná diskuze, a pokud bude zájem, pan Kotyza zajistí 
prohlídku ukázkových domů firmy Baumit v Rakousku. Po ukončení 
školení proběhla ještě krátká schůzka skupiny JIH. Hlavním pro-
gramem byla Valná hromada CMLT, charita v Plzni a na samotný 
závěr byla diskuze o výstavě Hobby – stavební veletrh v Českých 
Budějovicích. Bylo dohodnuto, že se výstavy zúčastníme.

Jiří Maryška, zástupce vedoucího
cechovní skupiny JIH

ŠKOLENÍ OIKOS 
Každoročně začátkem roku probíhají školení a semináře výrobců 
a dodavatelů materiálů pro malíře a dekoratéry. Svoji sérii má i AVIS 
COLOR s.r.o., výhradní dovozce dekorativních materiálů Oikos. 
Na jeho školeních jsou představeny 
materiály a v praktických ukázkách 
možnosti jejich aplikace. Dále je 
možnost individuálního představení 
a proškolení na konkrétní materiály 
a techniky podle přání účastníků, 
čehož využívají i naši členové CMLT 
pro rozšíření své nabídky služeb. 
Firma AVIS COLOR v letošním roce věnovala hlavní cenu pro 
účastníky Valné hromady CMLT – limitovanou edici benátských 
hladítek pro aplikaci dekorativních stěrek.

Michal Rousek, zástupce cechmistra

ŠKOLENÍ ARDEX
Značku Ardex zná téměř 
každý, ale co její výrobky umí 
a čím se odlišují, o tom bylo 
právě školení, které proběhlo 
v Brně a v Praze. Sešli se 
na něm členové cechu, učni 
i další. Cílem bylo ukázat, jak 
si usnadnit práci, ušetřit čas 
a vyřešit problém. Probíhaly 
i praktické zkoušky a na 
dotazy odpovídali technici. 
Zajímavý poznatek řekl Jan 
Zíma: „To je první školení, na 
kterém vidím stěrku z druhé 
strany.“ Tuto větu pronesl, když 
byla demonstrována pružnost 
stěrky natažené na plexisklu, 
které se ohýbalo. Na závěr si 
účastníci odnesli podklady 
k předvádění materiálu.
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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
 Pište články do časopisu Barvy Profi a posílejte fotografie 

s cechovní tematikou, ze školení a dalších cechovních akcí!
 Posílejte nám odkazy na své firemní facebookové profily, 

své zajímavé práce, ať se o své zkušenosti můžete podělit 
i s kolegy. 

 NFS bude letos o týden dřív, tedy v termínu 12. až 14. 6. 
v rekreačním středisku Želivka. Pozor, kapela hraje 
už v pátek!

 Posílejte své návrhy na konání cechovní slavnosti 2021.
 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.

GLOSA RADNÍHO  
Vladislava Máci
Dne 14. února jsem se zúčastnil chari-
tativní akce v Plzni, kde se zdarma 
malovala budova mezigeneračního 
dobrovolnického centra Totem. 
Všichni pracovali tak, aby se úkol 

podařilo splnit co nejlépe a rychle. Sešla se tam skvělá 
parta lidí – profi malíři z CMLT, zaměstnanci PPG a malířští 
učni stavebního učiliště v Plzni. Nikdo nehledal výmluvy, 
proč něco neudělat, učňové neměli čas se ani podívat 
na telefon a spolupráce s profíky jim určitě dala hodně 
do dalšího života. Opět jsem se přesvědčil, že jsme 
schopni se společně nejenom bavit, ale i dobře odvést kus 
pořádné práce. Jsem moc rád, že nás náš partner PPG 
přizval k této akci, Storch dodal nářadí na její úspěšnou 
realizaci a Papos papíry na zakrytí podlah. Odměnou 
pro nás byl spokojený úsměv paní ředitelky, neboť vše 
se podařilo rychle a čistě.

VÍTEJ, VIKTORE,
MALÝ MALÍŘI
A MOTORKÁŘI!
Našemu členovi Ro-
manu Šamonilovi se 
v polovině února narodil 
syn Viktor, a stal se tak 
poprvé tátou! Gratulu-
jeme, přejeme zdraví, 
štěstí a samozřejmě 
lásku celé rodině!

VZPOMÍNKA NA PAVLA RYNDU
Spřátelený Cech kamnářů ČR posti-
hla na konci ledna bolestná ztráta. 
Ve věku 70 let zemřel po těžké ne-
moci jeho prezident Pavel Rynda. Byl 
jedním ze zakládajících členů cechu 
a v čele kamnářského společenství stál 
dlouhých 25 let. Pomohl stmelit cechy 
tak, že nyní vzájemně spolupracujeme. 
Pavle, děkujeme!

JEDNÁNÍ
RADY CECHU A KRK
Tradičně den před konáním 
Valné hromady proběhlo 
i jednání Rady cechu a KRK, 
kde se řešily aktuální prob-
lémy cechu včetně příprav 
na Valnou hromadu.

OZDRAVNÝ POBYT ČLENŮ CECHU V LÁZNÍCH
Tradiční ozdravný pobyt pro členy proběhl zkraje roku v oblíbených  sloven-
ských termálních lázních Podhájska k naprosté spokojenosti všech účastníků. 
Akce se zúčastnily přes dvě desítky členů CMLT ČR. Fachmani přišli na jiné 
myšlenky, pobavili se, a především si odpočali, aby nabrali sílu a energii do 
dalšího roku nabitého zakázkami. Víkendovou akci ozvláštnil retro plavkový 
proužkovaný úbor, který si od loňského roku pořídili téměř všichni účastníci 
zájezdu, takže budili pozornost nejen svým vřelým nakažlivým humorem, 
ale i jednotnou vizáží. Hřebem programu byly vtípky Jana Zímy a jeho 
nezapomenutelná rozcvička s dětskou říkankou. Na příští rok chystáme 
zopakování akce v termínu 8. až 10. ledna 2021.

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ 2020
Pozor! Neformální setkání se koná letos výjimečně o týden dříve, a to 
v termínu 12. až 14. 6. v rekreačním středisku Želivka u Humpolce 
(www.zelivka.com), kde jsme byli v roce 2017. V areálu je mnoho 
sportovišť včetně lanového centra. Ubytování je jak v chatkách, tak 
i v kvalitních pokojích zděné budovy. Program bude tradiční: táborák 
a buřty, prezentační výstava od našich partnerů, závody na štaflích 
a další zábava tak jako vždy. Pořadatelem je sekretariát s dobro-
volníky. Pozor! Vyslyšeli jsme četná přání, a tak večerní zábava 
s kapelou Pantock, kde zpívá náš člen Martin Surý z Kroměřížské 
cechovní skupiny, bude už v pátek! Dotazníky na nahlášení účasti 
budeme posílat e-mailem. Prosíme o jejich vyplnění.

INFO
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