INFO

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 – dočasně bez vedoucího

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

CECH A ŘEMESLO V DOBĚ KORONAVIRU
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CMLT ČR během pandemie normálně fungoval. Sekretariát chodil každý den do práce.
Hanka dokonce začala jezdit (a jezdí stále)
každý den do práce na kole, aby omezila
možnost nákazy. Vedení cechu sbíralo informace k aktuální situaci. Sekretariát své
členy informoval velmi intenzivně o aktuálních možnostech pro podnikatele. Získané
podněty od členské základny řešil s ministrem
průmyslu, hospodářskou komorou a AMSP. Vzhledem k tomu, že
šlo o rychlou a přímou komunikaci, tak se podařilo hodně věcí
pro podnikatele podpořit. Sekretariát pomáhal členům při řešení
programů COVID a průběžně řešil i možnosti prodeje v kontaktních
místech cechu.
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PODZIMNÍ JEDNODENNÍ AKCE
Sekretariát připraví nějakou jednodenní akci na podzim, například
Peklo Čertovina (www.peklocertovina.cz) nebo Dětenice
(www.krcmadetenice.cz/stredoveka-krcma) nebo krčma u Krále
Brabantského (www.krcmabrabant.cz), případně něco jiného.
Můžete dávat návrhy.

YOUTUBER FRANTIŠEK GRÜNER
RADA CECHU
Rada cechu v době korony zasedala v rámci bezpečnosti netradičně
prostřednictvím moderních technologií – skype konference.
Samozřejmě osobní setkání umožňuje intenzivnější projednání
určitého detailu. Radní nakonec konstatovali, že tato forma dálkové
komunikace je vhodný doplněk běžných jednání, a lze tak některé
body projednávat výrazně rychleji, a snížit tak samotný počet bodů
na osobním jednání Rady cechu, které by se mohlo zkrátit nebo konat
v menším počtu za rok. Radní by tak ztratili méně času, zefektivnila
by se práce a cech by snížil náklady.

Senior člen Franta Grüner začal točit videa o malování a dávat je
na svůj YouTube kanál: František Grüner – Malíř-Lakýrník. Mrkněte
se a sdělte nám svůj názor, jak jste s nimi spokojeni, případně
navrhněte další možná témata ke zpracování. František tam ukazuje,
jak je naše řemeslo náročné
a leckdy i komplikované na
zvolení správné technologie.
Zároveň propaguje CMLT
ČR a dělá i nábor učňů na
řemeslo. Nikdy není pozdě
začít něco nového.

CHARITA PLZEŇ
Když byl svět ještě „normální“, proběhlo v únoru několik akcí. Profesní organizace CMLT ČR byla oslovena svým generálním partnerem
firmou PPG/Primalex, zda bychom jim pomohli v rámci charitativní výmalby střediska TOTEM. Podobné charitativní akce probíhají i v okolních zemích, také za podpory malířských cechů. Vždy se jedná o práci, kdy se za jediný den vymalují dohodnuté prostory, jde o poměrně
velký objem prací.
Zde výrobce Primalex nabídl pro výmalbu kvalitní malířské interiérové barvy Primalex ESSENCE v bílé barvě a v odstínu S 1005-Y60R
v celkovém množství 123 l, které jsou omyvatelné a tónovatelné do požadovaných odstínů.
S prací přišli pomoci i zaměstnanci výrobního závodu v Břasích v čele s Karlem Lupinským.
Sekretariát profesní organizace CMLT ČR zajistil pro požadovanou akci též potřebné nářadí
od výrobce Ciret/Storch, olepovací a zakrývací pásky a fólie od firmy tesa tape a role krycího
papíru na podlahy od firmy PAPOS Trade. Samozřejmě největší pomocí byly ruce samotných
profesionálů – členů CMLT ČR. Zde přijeli kolegové nejenom z Plzeňské cechovní skupiny,
ale i ze skupiny Jih. Celkem 12 chlapů, kteří ten den nešli ve své firmě vydělávat, ale přijeli
a celý den zdarma pracovali pro blaho jiných.
Těmto profíkům pomáhali také učni ze stavebního učiliště Plzeň Borská a jejich spolupráce
s profíky byla velmi přínosná. Pochytili zkušenosti, fígle a pracovní rytmus pod časovým
tlakem, protože výmalba musela skončit ten samý den.
Akce byla hodnocena pozitivně a během tiskové konference se projednávaly otázky
učňovského školství, duálního systému, mistrovské zkoušky a další.
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NFS 2020 NEBUDE! PŘESUN NA ROK 2021
Hlavním bodem jednání Rady cechu bylo NFS. Rada se shodla
vyhovět většinovému názoru členské základny a letošní NFS přeložit
na červen 2021. Zrušení letošního NFS je ovlivněno současnou si
tuací, kdy není zcela jasné, za jakých podmínek bychom mohli NFS
pořádat, zda bychom byli vůbec schopní dodržet hygienické a ostatní
podmínky a hlavně, zda bychom tím neohrozili zdraví a pracovní
schopnost našich členů a jejich rodin. Bylo by nepříjemné, kdyby
se někdo z účastníků nakazil a pak se prokázalo, že v nějaké formě
nebyly dodrženy všechny předpisy nebo něco jiného. Předběžně
se NFS uskuteční na předem domluveném místě areálu Želivka (byli
jsme tam v roce 2017). Termín domlouváme s majiteli.

ŠKOLENÍ PPG + CIRET
Plzeňské charitativní akci předcházelo ještě
školení společné pro učně a profi řemeslníky.
Probíraly se na něm nové materiály, jejich vlastnosti, nové způsoby aplikace,
použití nářadí i stříkacích zařízení. Školení
proběhlo na učilišti a organizovala ho firma
PPG Primalex ve spolupráci s Ciret/Storch.
Odpoledne si všichni zašli zasportovat do
DEPO2015, kde zažili spoustu legrace,
a večer byla porada, jak celou charitativní
akci zvládnout tak, aby vše bylo hotovo,
uklizeno za jeden den. To se také podařilo
i díky zaměstnancům TOTEM, kteří se o naše
malíře starali jako o vlastní.

CHARITA UNHOŠŤ
Třetí avizovaná charitativní akce – výmalba dětského domova
v Unhošti – bohužel neproběhla. Měla se uskutečnit v termínu, kdy
propukla pandemie a byla vyhlášena vládní omezení. Konat se
bude, až se vše vrátí do zaběhnutých kolejí. Akci jsme připravovali
s BaL Hostivař a Spokar, Pražskou cechovní skupinou a učilišti
Praha-Jarov a Kladno.

CHARITA PAČLAVICE
Po první úspěšné charitativní akci
proběhla delší dobu připravovaná
dobročinná akce v Pačlavicích na
Kroměřížsku. Zdejší obec se aktivně
zapojila do programu, který připravila
při pořádání malířského rekordu při
chůzi na štaflích do kopce. Tento
český rekord je zaznamenán i v české
knize rekordů a na něj navázal další
rekord v malování největšího obecního znaku.
Protože občané pomohli při organizaci, tak člen CMLT ČR, rekordman
Pačlavic, místní malíř Stanislav Zdražil
navrhl, že bychom mohli společně
pomoci vymalovat novou přístavbu
domova se speciální péčí. Cílem bylo zlidštit a zpříjemnit bílé
prostory tak, aby se v nich klienti cítili jako doma. To se nám
podařilo společně s firmou COLORLAK ze Starého Města,
která vyrábí nátěrové hmoty. Na samotnou akci dodali mnoho
barevných odstínů v dostatečném množství, tak aby všechny
pokoje a chodby byly vymalovány dle přání.
Nářadí pro výmalbu dodala firma SPOKAR, pásky na olepení
firma tesa tape, papír na zakrytí podlah PAPOS Trade. Úkolu
se zhostila Kroměřížská cechovní skupina a vedoucí cechovní
skupiny Jih, kteří jeden celý den pracovali zdarma pro jiné.
Pomoci profesionálním řemeslníkům přijeli učni malíři ze Střední
polytechnické školy v Olomouci. Pro učně to byla zajímavá
zkušenost pracovat společně s řemeslníky a řemeslníci si zase
vyzkoušeli různé materiály, kde pozitivně hodnotili jejich vlastnosti. Příjemným překvapením byl příchod majitelky cukrárny
ze Švábenic, která pracujícím přinesla dva kartony zákusků se
slovy, že pro takovouto akci je to snad samozřejmé.
O akci byl i velký zájem mezi politiky a naše malíře přijeli podpořit
poslanci, senátoři i radní ze Zlínského kraje a další. Poděkovat
musíme i starostovi obce a řediteli objektu, kteří pomohli zorganizovat provozní záležitosti tak, aby akce mohla být uskutečněna.
Vyhodnocení proběhlo při exkurzi v řemeslném pivovaru Husar.
Věříme, že barvy, které rozzářily nové prostory, pomohou rozzářit
i mysl klientů, kteří se již těší, že se přestěhují do nových prostor.

KDYŽ JE MALÍŘ V NOUZI,
TAK SI PORADÍ
DALŠÍ MALÍŘ V CHOMOUTU
Gratulujeme našemu členovi Martinu
Surému z Kroměřížské cechovní skupiny ke svatbě. Perličkou je, že den
před svatbou se nevěnoval přípravám,
místo leštění polobotek se spolupodílel na charitativní akci v Pačlavicích.
Martin je také zpěvákem skupiny PANTOCK, která nám bude hrát na NFS
2021.

Mile nás překvapila zpráva od našeho člena
Jiřího Hricišina ze Vsetínska, jak je šikovný
a vynalézavý. Malíři z cechu se prostě ve
světě neztratí – to říkáme furt  „…když jsem
potřeboval respirátor na stříkání, tak je lidi vy
koupili. Nezbylo nic jiného, sedl jsem ke kompu
a spustil tisk na 3D tiskárně. Tohle vyšlo levné,
nezávadné, v přírodě odbouratelné. Respirátor
je vytištěný z filamentu PLA, jednoduchý na údržbu, výměna filtru za
pár sekund, opakované použití. Respirátor si už nekoupím. Zítra jdu
S pozdravem Jiří Hricišin
stříkat potrubí, tak se hodí…“
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ŠKOLENÍ JUB
Ve středu 19. února proběhl avizovaný seminář akademie výrobce
barev JUB. Lektoři nepodcenili přípravu a účastníky semináře podrobně
seznámili s novinkami, které slovinští vývojáři uvedli na trh.
Prezentace byla velice poutavá, o čemž svědčí i aktivní zapojení
účastníků do diskuze. Zaujala také přednáška o stříkací technice Graco,
kde novinky předvedl pan Sadílek a díky speciálním cenám pouze pro
účastníky semináře tito získali odměnu
v podobě stříkacích pistolí.
Soudní znalec zateplovacích systémů
pak upozornil na záludnosti, které
během své praxe řešil. Mám obavu,
že někoho i polekal.
Posluchači byli pozorní a hltali informace, které lektoři předkládali. Však
taky to bylo to nejlepší, co mohli pro
sebe udělat. Jen tak se dá předejít
problémům, které mohou nastat
v případě, že nebudeme technologicky
ukáznění a nebudeme respektovat
vlastnosti jednotlivých materiálů. Což
je také hlavním záměrem semináře, abychom předcházeli problémům
a aby soudní znalci měli méně práce. Ačkoliv jsem měl obavy z účasti,
počet předčil očekávání. Dorazili i ti, kteří nepotvrdili účast.
Doufám jen, že studenty přilákala hlavně touha po vědění a že kvalitní
občerstvení bylo jen pouhou tečkou za smysluplným dopolednem.
Vladimír Brychta, zástupce vedoucího
Beskydské cechovní skupiny

VOLNĚ PŘÍSTUPNÁ CECHOVNÍ SKUPINA
NA FACEBOOKU – MALOVÁNÍ,
NATÍRÁNÍ, TAPETOVÁNÍ – ŘEMESLO
V dubnu jsme vytvořili na Facebooku novou veřejně přístupnou
skupinu, kde může přispívat každý ukázkami své práce, náměty,
inspirací… Meze se nekladou. Na oficiálním cechovním profilu přidává
příspěvky výhradně sekretariát CMLT ČR a týkají se pouze cechu
nebo řemesla jako takového. Kdo má Facebook, sami se zaregistrujte:
Malování, Natírání, Tapetování – ŘEMESLO, a přidávejte příspěvky.

GLOSA VÝKONNÉHO ŘEDITELE PAVLA ŽATEČKY
Viděl jsem odkaz na webinář na téma Kdo
pomáhá a kdo se veze?. V ten moment
jsem si uvědomil, jaký je vztah našeho
spolku CMLT ČR a ostatních řemeslníků
v ČR. Ano, oni jsou ti, co se vezou. Když
s nimi hovořím, tak říkají, já vlastně
cech nepotřebuji, já mám všechno, já
si všechno zařídím, proč bych k vám do
cechu měl vstoupit? Dnes si myslím, že můžu dát naprostou jasnou odpověď, která je vlastně společná pro všechny
řemeslné cechy. Právě v tomto období, kdy byl nouzový stav,
tak se velice intenzivně hovořilo, hledalo řešení, jak pomoci,
a nakonec i pomáhalo řemeslníkům i živnostníkům. Proč
se o ně nikdo tak intenzivně dříve při podobných situacích
nestaral?
Odpověď je asi předvídatelná. Ano, jsou to cechy, které se
spojily a společně s pomocí Hospodářské komory ČR, AMSP
a dalších organizací jednají o podmínkách pro řemeslníky.
Samotný řemeslník totiž není vůbec slyšet. To, že mají řemesla
80 % paušálu, to, že mají vyšší strop pro plátcovství DPH, to, že
dostali v době covidu-19 podporu 25 tisíc, ošetřovné, majitelé
s.r.o. podporu a další, je právě zásluhou spolků. Víte o tom, že
změnu volné živnosti (může dělat kdokoliv) „malířství, lakýrnictví“ na řemeslnou živnost (k podnikání je potřeba kvalifikace)
za vás také zařídil CMLT ČR a za tím, že nezaniklo učňovské
školství v našem oboru, je také hodně naší odvedené práce.
Každý by si měl sáhnout do svého svědomí, zda pro to, že čerpá
tyto výhody, něco udělal, nebo se jenom „veze“ na bedrech
ostatních řemeslníků, kteří jsou ve spolcích, řemeslo podporují
a výhody společně vydobyli. Kdo chcete mít čisté svědomí,
tak se k nám přidejte, ať se nemusíte stydět sami před sebou.

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

JEDNÁNÍ S HOSPODÁŘSKOU KOMOROU ČR
V půlce května se svět vrátil k normálu a po dvou měsících začala
jednání. Jednalo i představenstvo HK ČR, do kterého obhajuje svůj
post výkonný ředitel cechu Pavel Žatečka. Původně plánovaný
volební sněm HK ČR na konci května se uskuteční v náhradním
termínu 30. 7. 2020.

SOUTĚŽ CMLT ČR
I když je doba všelijaká, dovolené v zahraničí nejspíš padly, tak cech
neztrácí pozitivní mysl. Proto se po roce obrací na své členy, aby
mu posílali fotky s cechovní tematikou. Kreativitě se meze nekladou,
může se jednat o fotky z obyčejných situací (rodinná oslava, grilování
v cechovní zástěře, výlet v tričkách, zápas s cechovní šálou apod.),
abyste ukázali, jak jste hrdí na řemeslo a cech. Nejzajímavější
příspěvky dostanou odměnu.
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
 Stalo se vám, že po nějaké době prostoupí malbu růžová barva
z protipožárních SDK desek? Napište na sekretariát.
 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 vaše zkušenosti můžeme podělit i s kolegy.
 ZRUŠENO NFS v termínu 12.–14. 6. 2020 v rekreačním středisku
Želivka kvůli pandemii a ochraně zdraví členů. Na podzim bude
nejspíš jednodenní akce (viz samostatný článek), o které vás
budeme včas informovat.
 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 sekretariátu.

