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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 – 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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Dovolte nám vás, milovníky malířského řemesla,

pozdravit v novém roce a popřát úspěšnější a duchem
pozitivnější rok s nadějeplnými zítřky. Více než kdy

jindy vám přejeme pevné zdraví, odolné nervy a dobrou mysl.

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA SE PŘESOUVÁ!
Jak se dalo nejspíš tušit, aktuální situace kolem covidové pande-
mie a nařízení vlády bohužel nekoresponduje s pořádáním Valné 
hromady (dále VH). Zároveň akceptujeme i obavy členů, dbáme na 
jejich bezpečnost včetně partnerů. VH se měla uskutečnit v sobotu 
6. února v prostorách SOU Pramen (na SOŠ Jarov měla probíhat 
rekonstrukce velkého sálu). VH měla být volební, tedy po třech 
letech se má volit do orgánů cechu, tj. do Rady cechu, Kontrolní 
revizní komise (KRK) a Rozhodčí komise (RK). Přemýšleli jsme, že ji 
uděláme korespondenčně či jako on-line konferenci, ale vzhledem 
k množství členské základny, rozdílné kvalitě internetového připojení 
a jelikož je právě volební (představení jednotlivých kandidátů), tak si to 
formou on-line konference popravdě nedokážeme reálně představit. 
Bohužel jsme nuceni ji přesunout a momentálně nedokážeme říci, 
na jaké datum. Orientačně to vidíme na březen/duben, kdy už 
snad, doufejme, situace bude příznivější. O termínu a místě VH vás 
budeme informovat pomocí webu, sms zprávy, e-mailu, interního 
diskuzního fóra. 
Na diskuzním cechovním fóru je rovněž uvedena kandidátka, kterou 
budeme pravidelně aktualizovat. Prosíme, pobavte se o tom – vedoucí 
cechovních skupin i samotní členové –, kdo a do jakého orgánu by 
chtěl kandidovat. 
Součástí VH by měla být již tradiční výstava Barevná inspirace 
tvořená převážně partnerskými firmami.  

Program VH (náhradní termín konání bude upřesněn)
08.00–09.00 Prezence a vyřízení všech úředních formalit,
 přijeďte včas!
09.00 • Zahájení, zpráva o stavu členské základny;
 • volba orgánů VH, schválení programu
  a volebního řádu;
 • zdravice „čestných členů cechu“;
 • výroční zpráva o činnosti, o hospodaření, KRK; 
 • plány činnosti a hospodaření na rok 2021.
10.30–11.00 Přestávka – občerstvení
11.00–13.30 • Představení kandidátů do Rady cechu, KRK a RK;
 • potvrzení nových/zaniklých členství v cechu;
 • ocenění „Skokan roku“ a další; 
 • úprava stanov a směrnic cechu. 
13.30–14.30 Přestávka – oběd
14.30–16.00 • Volba členů Rady cechu, KRK a RK;
 • obhajoba členů s pozastaveným
  členstvím/vyloučení;
 • diskuze, usnesení, závěr; 
 • odborné semináře. 

Pořadí bodů a časové schéma se může měnit dle hlasování na VH.

MERKUROVA MEDAILE PRO NAŠE ČLENY
Zlaté nejvyšší ocenění obdržel 
Václav Kočí za to, že byl v HK ČR 
od jejího založení, zastával funkce 
místopředsedy za Havlíčkův Brod, 
ale i krajské komory. Byl rovněž 
zakládající člen CMLT ČR, kde byl 
předsedou KRK a následně RK. 

„Příjemné setkání v nemilé době s kolegy podnikateli,“ tak 
souhrnně nazval předávací ceremoniál, který se uskutečnil 
v okleštěné formě v prostorách 
Hospodářské komory ČR, 
jeden z oceněných, Bc. Jan Ze-
man. Ten získal ocenění bron-
zového stupně za propagaci 
řemesla na veřejnosti – za 
výstavu 670 let malířských 
cechů a pochod sv. Lukáše, 
kterými výrazně zpropagoval 
v posledních letech náš cech. 
Dalším oceněným byl Ing. Ja-
roslav Málek za nezištnou 
pomoc při organizaci velkého 
rozsahu v krátkém čase, kdy 
se jako vedoucí ujal charitativní 
akce v Orlických horách pro 
dokončení prostor pro handi-
capované děti. 
Děkujeme všem oceněným za 
reprezentaci poctivé práce, 
řemesla, cechu!

P.F.

Václav Kočí.

Bc. Jan Zeman.

Ing. Jaroslav Málek.
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NOVÝ PARTNER CMLT ČR – VALPAINT 
Vítáme mezi námi nového partnera cechu – společnost DSlux-
decor, která obchodně zastupuje firmu ValPaint. Ta je předním 
italským výrobcem moderních a inovativních barev a stěrek 
prémiové kvality a je považována za jednu z technologicky 
nejpokročilejších firem v Itálii. Společnost byla založena v roce 
1988 Ferdinandem Sartim a sídli v Polverigi – Ancona. 
Již více než 30 let přináší na evropský i světový trh inovativní 
produkty – designové barvy, stěrky a nátěrové hmoty, které 
jsou šetrné k životnímu prostředí, vyznačují se bohatou škálou 
a přesností barevných odstínů, vysokou odolností vůči otěru, 
designovými a stylovými trendy a objevíte s nimi strukturované 
povrchy, které imitují vzhled metalických kovů, kůží, tkanin, dřeva, 
betonu a mnoha jiných dezénů a stylových struktur. 

NOVÝ PARTNER CMLT ČR – FLÜGGER
Od Nového roku se stala novým čestným partnerem cechu 
společnost JanoCo s.r.o., která zastupuje pro český trh distri-
buci do sítě smluvních prodejců barev a laků Flügger se sídlem 
v severomoravském Krnově.
Společnost Flügger byla založena v roce 1890 a patří mezi 
celosvětově nejstarší a nejúspěšnější obchodní řetězce s ma-
teriály pro dekorativní úpravu interiéru. Materiály jsou na český 
trh dodávány od roku 2002. V jejich sortimentu naleznete barvy 
na fasády, barvy do interiérů, dekorativní barvy, lazury a oleje na 
dřevo, laky a barvy na podlahy, oleje na podlahy a dřevo, tapety, 
lepidla na tapety a malířské nářadí. 
Vítáme nového partnera mezi námi a těšíme se na spolupráci.

CECH MÁ NOVOU POSILU –
ZRUČNÝ ŘEMESLNÍK s.r.o./VÁCLAV HOLÍK
Vítáme mezi sebe nového řádného člena Václava Holíka 
z Olomoucka a jeho firmu Zručný řemeslník s.r.o., která se 
řídí heslem: „Probouzíme staré techniky novými prostředky.“ 
Hlinky, štuky, stěrky patří mezi jejich oblíbené základní techniky. 
Rádi totiž vytvářejí kreativní věci, které pak změní atmosféru 

prostředí. Každá zeď 
je tak svým způsobem 
originální. Práce je je-
jich koníčkem, sledují 
neustále nové trendy, 
zejména v zahraničí, 
a dokáží tak splnit 
i náročné představy 
svých zákazníků.

SCHŮZKA PRAŽSKÉ CECHOVNÍ SKUPINY –
OSLAVY NAROZENIN HONZY ZÍMY
Pražská cechovní skupina měla pracovní poradu, při které stihla 
začátkem prosince udělat vánoční večírek a narozeniny v jednom. 
Inciativy se chopil člen Jan Zíma, který tak oslavil svoje kulaté jubileum. 
Akce vznikla spontánně. Díky aplikaci WhatsApp se skupina domlu-
vila během necelých tří hodin. Překvapivě dorazila většina skupiny. 
Honza Zíma potěšil všechny přítomné svojí kreativností a koncepčním 
duchem.

Prostřel tabuli, kde místo ubrusu byla tapeta, místo váz na kytky ole-
povací pásky, místo talířů víka od barev, příbor tvořily odlamovací nůž, 
různé typy štětců a místo ubrousků byl připraven šmirgl papír. Věšák 
zastoupily štafle, kam si mohli všichni odložit kabát. Kombinačkami 
se servírovaly řízky, z piksel barev se lilo pivo plným proudem do 
plechových malířských „půllitrů“. 
To ale nebylo všechno. Honza si krom bowlingu připravil i zábavný 
program ve formě míchání barev za pomoci alkoholu do tónu vy-
losovaných pastelek různých odstínů barev. 
Večer završil vtipem, který vykolejil i Pavla Žatečku, že rozbil 
narafičenou kuželku. Všichni si pochvalovali Honzovu spontánní, 
ale především dobře připravenou akci, kterou by dal jen málokdo 
tematicky dohromady. 
Akce se stihla za 5 minut 12, a to v pravém slova smyslu, než přišla 
další vládní omezení.

CENÍKY URS
Poslední verzi tištěných ceníků URS 
nechal vytisknout cech na své náklady 
a za přispění svých partnerů. Poté 
už nebudou v této variantě vydávány 
a budou pouze v elektronické podobě. 
Provedla se aktualizace cen, produktů 
jednotlivých společností k letošnímu 
roku.
Ceník obdrží členové zdarma, ke 
koupi bude i pro odbornou veřejnost 
v limitovaném nákladu.
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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
 CECHOVNÍ AKCE – kvůli covidové pandemii a vládním 

nařízením aktuálně přesunuty, o termínech jejich konání 
vás budeme včas informovat.

 PŘELOŽENO – Volební Valná hromada se měla konat 
v sobotu 6. února, z důvodu situace kolem covidu-19 
se uskuteční v náhradním termínu, o kterém vás 
budeme společně s upřesněním místa informovat. 
Kandidáti do orgánů, HLASTE SE! 

 NFS 2021 se (snad) uskuteční 18.–20. června 
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 své firemní facebookové profily, 

své 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. 

INFO

RADA CECHU
Rada cechu se před Vánoci sešla na pravidelném jednání, kterého 
se účastnili i zástupci KRK. Na programu bylo aktuální dění v cechu. 
Jednání řídil cechmistr Radomil Konečný. Zápis jsme zaslali členům 
e-mailem. Předseda KRK seznámil Radu cechu s inventurou majetku, 
kterou provedl její člen František Čelůstka.

CHARITATIVNÍ AKCE UNHOŠŤ
Dobrým skutkům není současná doba nakloněna. Charitativní akci pro 
dětský domov v Unhošti jsme bohužel kvůli situaci nuceni již potřetí 
přeložit. O novém (snad konečném) termínu vás budeme informovat. 

GLOSA PAVLA ŽATEČKY
S členy jezdíváme pravidelně rok co 
rok zkraje ledna na víkend do lázní. 
Je to zájezd typu BB (bez bab), kde se 
užije legrace a pomůže se i unaveným 
kloubům. Letos si chlapi posteskli, jak 
jim akce chybí, proto sekretariát přišel 
s nápadem, že by se letošní ročník 
udělal on-line. V rámci bezpečí ve vaně v teplé vodě, v tradičním 
dresu retro proužkovaných plavek s dobrým mokem v ruce. 
Spontánní akce se zúčastnila necelá desítka členů a našla 
i další podporovatele, kteří se tou dobou nemohli akce zúčastnit. 
Od termálních lázní Podhájska pozdravil kamarády i Vlado 
Magula, bývalý tajemník slovenského cechu.

NFS 2021 ŽELIVKA
Po loňském přesunu (covid-19) tradiční víkendové akce věříme, že 
se budeme letos moci sejít a užít si zábavu v termínu 18.–20. června 
v areálu Želivka u Humpolce. Program by měl být tradiční (páteční 
opékání buřtů a večerní zábava s kapelou, sobotní prezentace 
partnerů, závody na štaflích, program pro děti…) a o dobrou společnost 
bude postaráno (pokud bude situace příznivá). 

MALÍŘI SE OTUŽUJÍ
V poslední době je velkým hitem otužování. Zalíbení v něm našli 
i naši členové. Výkonný ředitel Pavel Žatečka šel příkladem na Nový 
rok a ponořil se do ledového bazénku. Bc. Jan Zeman se otužoval 
během Vánoc v jihočeském rybníku. Martin Surý se nemohl zúčastnit 
on-line lázní, tak se osvěžil přes den a poslal pozdravy. Pavel Lužný 
vyčkával v chladu po celou dobu on-line akce. Klobouk dolů, pánové, 
průkopník otužování Wim Hof by z vás měl radost!

Pavel Žatečka.

Pavel Lužný.

Bc. Jan Zeman.

Martin Surý.
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