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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 – 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

DOBA KOVIDOVÁ
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Rok 2020 byl pro všechny velmi náročný.
Překvapila nás pandemie covidu-19, včetně
opatření s ní souvisejících. Našim členům
pravidelně posíláme zprávy ze sekretariátu,
kde máme ucelené informace o aktuální situaci.
V případě nesnáze se na cech mohou obrátit.
Neustále jsme v kontaktu s Hospodářskou komorou
ČR, AMSP, vládou ČR a zástupci dalších neméně důležitých institucí.
Přejeme všem pevné zdraví, hodně sil.

NOVÝ PARTNER CMLT ČR – BAUMIT, SPOL. s r.o.
Na podzim se naším partnerem stala společnost
Baumit, která na český trh vstoupila v roce 1993. Od
této doby je spolehlivým dodavatelem systémových
řešení pro fasády a omítky. Dodává také dekorační
stěrky a malířské nátěry.
V roce 2020 obohatil Baumit trh stavebních materiálů interiérovou barvou a stěrkou Ionit, světovým unikátem na poli materiálů
prokazatelně zlepšujících kvalitu vzduchu v interiéru. Baumit
IonitColor a stěrka Baumit IonitSpachtel aktivně zlepšují kvalitu
vzduchu v interiéru, zvyšují počet zdraví prospěšných iontů ve
vzduchu a současně snižují množství prachových a pylových
částic. Na 31. stavebním veletrhu FOR ARCH Ionit získal ocenění
Grand Prix za inovativní přístup při řešení povrchových úprav
stěn v interiéru s prokazatelným kladným vlivem na zdraví jeho
obyvatel.
Vítáme nového partnera mezi námi a těšíme se na spolupráci.

OPĚT ŽENA V CECHU –
ING. DAGMAR PINTÉR DOSTÁLOVÁ
V našem cechu jsme přivítali i první ženu
v tomto roce! Firma Dagmar Dostálové
z Brna provádí realizace staveb, malířské,
natěračské, tapetářské práce, výrobu + antikorozní ochranu ocelových konstrukcí,
výškové práce. Provádí nátěry, opravy
a čištění fasád, instalace klempířských
prvků, pokládku a opravy střešní krytiny.
Mimo to se věnuje přípravě technologic
kých postupů antikorozní ochrany pomocí
ochranných povlaků a řešení technologic
kých problémů při realizaci antikorozní ochrany, tzn. že si sama
hodně věcí testuje, zkouší, jak se co chová, jaké to má vlastnosti, co to vydrží. Zvláště antikorozní nátěry si testuje v solné
a siřičité komoře. Dále dělá rozbory nátěrů v laboratoři a doloží
je pak investorovi.

CECH MÁ ODBORNÍKA
NA FASÁDY –
12.12.2019 16:23:46
ING. JAN HRDLIČKA
Ing. Jan Hrdlička z Berouna je majitelem
firmy Fasádní servis, která se specializuje
na široké spektrum služeb – od čištění a mytí
fasád, inspekci a znalecké posudky fasád,
repase, renovace, vysokotlaké čištění fasád,
parní čištění, čištění suchým ledem, tryskání,
pískování, opravy, nátěry, čištění graffiti, antigraffiti ochranu, impregnace, samočisticí ochranu až po instalace ochranných systémů proti
ptactvu. Firma klade důraz na odborně prováděcí znalosti fasádních
povrchů a materiálového znalectví. Jejím cílem je šířit osvětu o vlivu
a dopadu vzniku a tvorby organických řas a plísní na povrchu fasád.

SVÁTEK SV. LUKÁŠE,
PATRONA MALÍŘŮ
Patron všech malířů sv. Lukáš slaví svátek
18. 10. Po výstavě a loňském pochodu
jsme si ho letos taky chtěli připomenout,
bohužel doba tomu nepřála a nebyly možné
ani komornější akce. Věříme, že ho uctíme
v příštím roce cechovní slavností či podobnou
jinou akcí a že i nadále bude naše řemeslo
ochraňovat.

POKRAČUJEME V APELU!
Sledujte na Facebooku volně přístupnou skupinu
Malování, Natírání, Tapetování – ŘEMESLO, sami přispějte,
a tak se jednoduše zviditelněte!
Na veřejně přístupnou facebookovou skupinu CMLT ČR můžete
přispět i vy sami, ať už jste výrobci, prodejci, řemeslníci z cechu
i mimo cech, prezentovat tam výrobky i své práce, diskutovat. Meze
se nekladou. Kdo má Facebook, sami se zaregistrujte a přidávejte
příspěvky. Pozvat můžete své kolegy, zaměstnance, známé a další
spřízněnce našeho krásného řemesla, ať je nás čím dál víc a můžeme
si předávat užitečné informace.

Malování, Natírání, Tapetování
ŘEMESLO
Veřejná skupina
...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
CECHOVNÍ SKUPINY ČLENŮ, KTERÉ SPOLUPRACUJÍ V DANÉM REGIONU
CMLT ČR
BESKYDSKO – Ing. Jan Hric
BRNO – dočasně bez vedoucího
ČESKOBRODSKO – Martin Hušner
JIH-Jindřichohradecko
– Vladislav Máca
KARLOVARSKO – František Dohnal
KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný
Uzavřená
skupina
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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INFO
VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 2021

SKUPINOVÉ KONVERZACE – WHATSAPP/MESSENGER

Volební valná hromada se uskuteční v sobotu 6. 2. 2021. Už víme
jistě, že v termínu bude velký sál na SOŠ Jarov uzavřený, v rekonstrukci. Aktuálně jednáme o vhodném náhradním místě, o kterém
vás budeme včas informovat. Zároveň myslíme i na situaci, kdy
by nám plány mohl zhatit koronavirus. Valná hromada (dále VH)
by mohla proběhnout elektronicky přes PC, korespondenčně či
v jiný termín. Zároveň připomínáme, že se jedná o volební VH a po
třech letech se bude volit do orgánů cechu, tedy do rady cechu,
kontrolní revizní komise (KRK) a rozhodčí komise (RK). Vedoucí
cechovních skupin i samotní členové by se měli pomalu začít
bavit o kandidatuře členů do jednotlivých cechovních orgánů.
Součástí VH by měla být již tradiční výstava Barevná inspirace
tvořená převážně partnerskými firmami.

Cech jde s dobou. Po zkušenostech se skupinovými chaty Rady
cechu a Pražské cechovní skupiny vřele doporučujeme i jiným
skupinám, případně jinak tvořeným skupinkám, aby využily těchto
moderních technologií. Je to dobré pro informování o schůzkách skupin, dění v cechu, převzetí zakázek či oznámení jiných skutečností.
Sekretariát by pak informoval vedoucí cechovních skupin, kteří by
to předali dále.
Foceno v období, kdy nebyla povinnost roušek.

RADA CECHU
Rada cechu se ještě stihla v půlce září setkat na svém pravidelném jednání, kterého se účastnili i zástupci KRK. Osobně jsme
se potkali po půl roce. Na programu bylo aktuální dění v cechu.
Jednání vedla poprvé asistentka cechu Hanka Bukáčková. Zápis
jsme zaslali členům e-mailem.
Foceno v období, kdy nebyla povinnost roušek.

PŘEDSTAVENSTVO HK ČR
Představenstvo, jehož je členem i výkonný ředitel CMLT ČR Pavel
Žatečka, se sešlo na svém jednání, kde se řešily i problémy podpory
řemesel. Byla ustanovena skupina čtyř zástupců cechů, kteří připraví
podklady pro HK ČR, co řemesla potřebují od komory a státu.
Další jednání již probíhalo během října elektronicky – pomocí spojení
přes internet – a jednalo se o úpravě zákona o Hospodářské komoře.

OCENĚNÍ RODINNÁ FIRMA – BARVY A LAKY HOSTIVAŘ

SETKÁNÍ RADY CECHU
S VEDOUCÍMI CECHOVNÍCH SKUPIN
Na půlku října bylo plánované setkání rady cechu s vedoucími cechovních skupin, které probíhá tradičně jednou za rok. Z důvodu
nepříznivého vývoje kolem koronaviru a v rámci zachování
bezpečnosti našich členů se jednání neuskutečnilo a přesunulo
se zatím na neurčito. Pošlete nám svoje náměty a připomínky
k činnosti cechu na sekretariát.

Gratulujeme našemu čestnému partnerovi Barvy a laky Hostivař,
a.s., a Ing. Dariuszovi
Jakubowiczovi k ocenění
Odolná rodinná firma
roku, které převzal v čer
vnu společně se synem
v Olomouci, a zároveň
se připojujeme s přáním
mnoha úspěchů, dob
rých spolupracovníků
a prodaných výrobků
i v dalších letech!
INZERCE
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INFO
SOUTĚŽ – FOTKY
S CECHOVNÍ TEMATIKOU
Soutěž s cechovní tematikou pokračuje. Aktuálně přispěl
Milan Páral ze skupiny Jih. Členové, neváhejte, posílejte
nám fotky s cechovní šálou, trikem, zástěrou… Kdybyste
potřebovali pořídit cechovní předmět, tak se stačí spojit
se sekretariátem a objednat. Nejzajímavější příspěvek
bude odměněn.

NAŠI PARTNEŘI NA VELETRHU FOR ARCH

GLOSA ASISTENTKY HANY BUKÁČKOVÉ
Zdravím vás všechny v této nelehké době, která je
nepředvídatelná a člověk si nemůže být ničím jist.
Buďte prosím na sebe opatrní a zároveň buďte rádi, že
jste si vybrali malířské řemeslo a máte práci stabilnější
než jiné profese na trhu. Proč to píši? Málokdo asi
víte, že mám ještě „vedlejšák“ – hudební novinařinu
pro musicserver.cz a ireport.cz, také zastupuji po PR
stránce kapely Cocotte Minute a Post-It. Mnoho mých
přátel, známých, se pohybuje na hudební scéně, ale
nejenom jako interpreti, ale také jako bedňák, zvukař, osvětlovač, produkční,
majitel klubu, provozní, technický manažer, obsluhujíci na baru apod.
Aktuálně jsou bez práce s nejistou budoucností. Nikdo neví, co bude. Nedají
se plánovat akce bez patřičné podpory. Lidé ztratí chuť něco organizovat
a čekat s rukama v klíně. Mistři těchto povolání si budou muset najít práci
v jiné sféře a hudební scéna, kapely, vlastní živobytí, které si budovali tolik
let, půjde... však víte kam. No jo, řeknete si, umělci. Ti mají našetřeno. Ale
uvědomme si, že jim příjmy de facto vypadly z celého roku, co si vydělají,
to vloží do financování desky, klipu, do svých rodin atd. Nebo jim přisoudíte,
že se jedná o nedůležité povolání, že můžou jít dělat na kasu či zametat
ulice… Ale ruku na srdce, všichni posloucháme rádio, obklopujeme se
zvuky, muzikou, zazpíváme si písně, které máme rádi, zatancujeme si. Bez
hudby by byl život chudý a smutný, však o tom zpíval i Jaromír Nohavica:
„…dokud se zpívá, ještě se neumřelo.“ Teď je toto rčení na vážkách, desítky
tisíc lidí jsou na pokraji bankrotu, a to ne vlastní vinou…

V letošním roce prakticky neproběhly žádné výstavy
a veletrhy. Proto jistou raritou byl veletrh For Arch, který
proběhl v září v pražských Letňanech. Mezi vystavovateli
zářili naši dva partneři – BAUMIT, spol. s r.o., a SEMIN CZ a.s. Návštěvnost lehce pokulhávala
za předchozími ročníky, ale pro radu si více chodili odborníci a informovaná veřejnost. Firmy
představily návštěvníkům novinky z aktuálního sortimentu včetně názorných ukázek.

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
 CECHOVNÍ AKCE – kvůli pandemii covidu-19 jsou




ROZLOUČENÍ
S VLADIMÍREM HAMPLEM
Ve čtvrtek 15. října zemřel po delší nemoci
v nedožitých 75 letech dlouholetý člen cechu
a Východočeské cechovní skupiny Vladimír
Hampl z Trutnova.
Byl to srdcař a nesměl chybět na žádné cechovní akci, které
rád dokumentoval svými fotografiemi. Mnozí si vzpomenou
na jeho postiženého syna Ondru, který ho často doprovázel
na NFS. Radní se dohodli a mimořádně poslali Ondrovi
5 000 Kč z cechovního Fondu pomoci.
Upřímnou soustrast zarmoucené rodině. Zapalte svíčku,
dejte si panáčka a vzpomínejte.
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aktuálně přesunuty na příští rok, o jejich termínech
a uskutečnění vás budeme včas informovat.
Volební Valná hromada se uskuteční v sobotu 6. 2. 2021.
O místě vás budeme informovat.
NFS 2021 se uskuteční 18.–20. 6. 2021 v rekreačním
areálu Želivka.
Posílejte své návrhy na konání cechovní slavnosti 2021.
Pište články do časopisu Barvy Profi a posílejte fotografie
s cechovní tematikou, ze školení a dalších cechovních akcí!
Posílejte nám odkazy na vaše firemní facebookové profily,
vaše zajímavé práce, ať se o vaše zkušenosti můžeme
podělit i s kolegy.
Posílejte fotografie s cechovní tematikou.
Zájemci o pořádání cechovních výstav – hlaste se
na cechovním fóru. Pokud jste zapomněli heslo,
napište na sekretariát, dáme vám nové.
Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.CMLT.cz,
nesrovnalosti či doplnění nahlaste na sekretariátu.

