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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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NOVÁ PARTNERSKÁ ŠKOLA – SPŠS
V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ
Novou partnerskou školou cechu se stala 
Střední průmyslová škola stavební aka-
demika Stanislava Bechyně v Havlíčkově 
Brodě, která nabízí studium v učebních oborech malíř a lakýrník, 
instalatér, zedník a tesař. Škola s více než sedmdesátiletou tradicí 
je jedním ze stavebních center na Vysočině a v současné době 
kromě učebních oborů nabízí také obory maturitní – stavebnictví 
a technické lyceum. V roce 2016 se rozšířila, na školním dvoře 
vyrostla moderní hala, která slouží pro výuku odborného výcviku 
a praxe. Podle počtu zájemců se obor malíř a lakýrník stává velmi 
populární a žádaný.

NOVÉ CENÍKY ÚRS – MANUÁL PRO ŘEMESLNÍKY:
KATALOG POPISŮ A SMĚRNÝCH CEN STAVEBNÍCH PRACÍ
Pro řemeslníky v oboru malíř, lakýrník, natěrač, tapetář, dekoratér připravil Cech malířů, lakýrníků 
a tapetářů ČR tištěný manuál ve speciální edici se společností ÚRS. Publikace je to velmi obsažná 
a poslední v tištěné formě, následně bude k mání již pouze elektronicky. Pro řemeslníky je právě tato knižní 
forma ideální, protože si v ní mohou své položky označit, dělat poznámky a také zákazníkovi ukázat, jak 

došli k ceně, jaké jsou způsoby 
měření a další důležité informace. 
V publikaci jsou nejen návody na 
výpočet ceny i mzdy, co má vše ob-
sahovat, ale i ceny různých položek 
včetně přípravy podkladů a tabulky 
materiálů na trhu rozdělených podle 
vlastností a výrobců. V ceníku jsou také 
tabulky pro výpočty metrů rozvinutých ploch, různých profilů, trubek 
a vlnitých plechů, což ušetří množství práce a počítání. Členové 
cechu dostávají tuto publikaci zdarma. CMLT ČR myslel však i na 
jiné řemeslníky z oboru a má pro ně omezené množství publikací 
k volnému prodeji. Publikace stojí 500 Kč včetně 10 % DPH a ob-
jednávat si ji můžete na sekretariátu: info@cmlt.cz a 775 404 004, 
dokud jsou skladem.

NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO – BARVY FRAMAR
Rodinná firma Framar má za sebou více než 
115letou tradici v oboru barev a laků. Ve 
svých maloobchodních a velkoobchodních 
prodejnách, včetně e-shopu, se specializuje 

na prodej nátěrových hmot, malířského náčiní a všeho potřebného 
pro výkon práce v oblasti barev a laků. V prodejnách se nachází 
i tónovací centrum, kde se tónuje na počkání, a to již od 0,7 l (dle 
výrobku). Více informací na www.barvy-laky.cz. Společnost po-
mohla CMLT ČR při realizaci výstavy 670 let cechu v Jindřišské 
věži v Praze.

EUROSKILLS
Česká republika po několika letech za-
platila členství, aby se mohla zúčastnit 
mezinárodní soutěže EuroSkills v rámci 
řemeslných oborů. V rámci ČR to má pod 
záštitou Hospodářská komora. Sekretariát na nominaci spolu-
pracuje právě s HK ČR, ale i se SOŠ Jarov. Za náš obor vyšleme 
po zvážení a konzultacích s několika kandidáty a s přihlédnutím 

k podmínkám a všem 
okolnostem, jazykovým 
a všestranným oboro-
vým dovednostem Da-
vida Ryšavého. Ten se 
vyučil na SOŠ Jarov, 
kde se zúčastnil soutěží. 
Je Junior členem cechu 
a pracuje již druhým 
rokem u členů Petra 
Tatíčka a Romana No-
votného z Východočeské 
cechovní skupiny. Soutěž 
má být v září v rakouském 
Grazu, ale již třikrát bylo 
její konání kvůli pandemii 
přesunuto.

78



INFO

ONLINE STAVEBNÍ VELETRH
Doba bohužel nepřeje klasickým 
akcím a výstavám. CMLT ČR jde 
s dobou a v termínu 14.–16. 5. se 

zúčastní online Stavebního veletrhu, kde bude mít poradenský 
stánek. Více informací o veletrhu na www.veleton.cz. Pro partnery 
cechu jsme domluvili slevu na virtuální stánek.

CECHOVNÍ AKCE
Valná hromada (dále VH) CMLT ČR se bohužel stále odkládá 
a nevíme, zda nám vládní opatření umožní její fyzické konání 
v tomto roce. Pokud se situace změní, budeme vás včas infor-
movat. Tradiční výstavu Barevná inspirace, která je s konáním 
VH spjatá, tedy přesuneme na plánované neformální setkání 
členů cechu, které je stále naplánované na termín 18.–20. 6. 
(víkend) v rekreačním středisku Želivka u Humpolce. Zde 
je ještě šance, že by se akce cechu za určitých podmínek 
mohla uspořádat. 

RADA CECHU
Další jednání Rady cechu proběhlo vzhledem k situaci opět 
online. Radní se „sešli“ v podvečer 15. 3. u svých počítačů, kde 
během tří hodin probrali stěžejní aktuální témata. Sekretariát 
z tohoto jednání poslal zápis svým členům e-mailem.

NAŠI ČLENOVÉ V TV
Jak už se stalo skoro zvykem, byli naši členové opět v televizi, 
jmenovitě zástupci Pražské cechovní skupiny – Bc. Jan Zeman 
a František Mošanský. Vyjadřovali se k aktuálním tématům – povin-
nému samotestování OSVČ a kompenzacím podnikatelům.

NARODIL SE NOVÝ MALÍŘ
Na konci února se stala maminkou naše členka Ing. Dagmar Pintér 
Dostálová. Narodil se jí syn Martin. Gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí, zdraví a radosti!

VALPAINT –
NOVÉ ZASTOUPENÍ
Náš člen – firma Profi Color – 
se spojila s firmou Valpaint, 
která dodává dekorační ma-
teriály, a domluvily se pro za-
stupování pro Středočeský 
kraj. Pod dohledem italských 
odborníků přes webkamery si 
připravily vzorky do prodejen. ZÁMEK TŘEŠŤ – TAPETY

Při rekonstrukci zámeckého ho-
telu se zkoušely sklovláknité tapety 
se vzorem vytkaným dle přání ar-
chitekta. Jejich výrobce Vitrulan 
začne s cechem více spolupraco-
vat, až to podmínky umožní.
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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
 E-Coreco/Wagner připravuje sérii školení společně s dalšími 

partnery cechu, zájemci, hlaste se na sekretariátu. 
 CECHOVNÍ AKCE – kvůli covidové pandemii a vládním naří-

zením aktuálně přesunuty, o jejich termínech a uskutečnění 
vás budeme včas informovat.

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

 NFS 2021 se (snad) uskuteční 18.–20. 6. v rekreačním areálu 
Želivka.

 Posílejte své návrhy na konání cechovní slavnosti 2021.
 Pište články do časopisu Barvy Profi a posílejte fotografie s ce-

chovní 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. 

 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 sekretariát. 

 Závěrečný test: kdo dočetl zprávy až sem do konce, napište 
e-mail, zavolejte, pošlete SMS atd. s heslem:  Maluji a miluji .
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SMUTNÉ UDÁLOSTI TÉTO DIVNÉ DOBY
Letošní jaro nezačalo moc vesele. Bohužel doba je zlá a museli 
jsme se rozloučit hned s několika osobami spojenými s ce-
chem. Upřímnou soustrast všem pozůstalým. Čest jejich 
památce.

ZEMŘEL VLADIMÍR SCHEJBAL
Na konci února nečekaně odešel ve věku 59 let Vláďa Schejbal 
z Východočeské cechovní skupiny. Žil sám s dětmi – Anička 21 
let a Vládík 13 let. Finančně na tom nebyli dobře, nyní se budou 
stěhovat a Anička (studuje VŠ) nyní řeší opatrovnictví mladšího 
sourozence. Cech jim posílal 5000 Kč v rámci Vnitřního 
řádu a dále zřídil transparentní účet 2101949265/2010, na 
který můžete libovolně přispět. Vybrané peníze přepošleme 
Vládíkovi, který chce být malířem po tátovi. Nikoho nenutíme, 
je to dobrovolné a dle vašich možností. Předem díky za 
finanční podporu do „nových zítřků“.

V půlce února zemřel Pavel Hopan, který zastupoval bývalého 
člena cechu BytPrům. Nebylo mu ani 50 let. Dále jsme 
se rozloučili s manželkou Jirky Mikana z Výcho dočeské 
skupiny – z Chacholic u Chrasti. Zemřela na následky 
onemocnění spojených s covidem-19, bylo jí 62 let. Paní 
Jirku podporovala, doprovázela na cechovních akcích, 
s chutí na ně spolu jezdili a patřili k aktivním, usměvavým 
a obětavým lidem.

GLOSA VÝKONNÉHO ŘEDITELE
Poslední dobou se mi vybavují 
vzpomínky na babičku, která 
říkávala: „To je, jako když hrách 
na stěnu házím...“ Přicházejí, 
když posíláme zprávy z cechu, 
kde se snažíme vybrat a pod-
chytit důležité informace pro náš 
obor a naše členy. Máme z toho 
dobrý pocit, ale jen do doby, 
než nám další týden začnou 
přicházet dotazy na témata, 

která byla podrobně popsána a vysvětlena ve zprávě, 
např.: Hele, slyšel jsem, že OSVČ si budou muset dělat 
AG testy. To pak máme pocit zbytečné práce, ale naštěstí 
někteří členové zprávy pochválí, anebo se dozvíme, že jim 
informace ušetřily mnoho peněz. Vzpomněl jsem si tedy 
na populární TV pořad Volejte řediteli a zkusím ho upravit 
pro potřeby cechu. Vždy od 19 hodin první středu v měsíci 
po houkání sirén se může se mnou, členy Rady a dalšími 
každý člen pomocí PC nebo mobilu online spojit, zjistit, co je 
nového, zeptat se na to, co ho zajímá, nebo si jenom pokecat 
s kolegy z jiných koutů ČR. Komunikace bude probíhat na 
platformě Microsoft Teams. V podobném duchu zakládáme 
whatsappové skupiny mezi členy a orgány cechu. Uvidíme, 
jak se to osvědčí ...

NOVÝ PARTNER AUSTIS, a.s.
Vítáme mezi námi nového partnera cechu – 
firmu Austis. Je to ryze česká firma založená 
v roce 1990 a v našem oboru je známá značkou Eternal. Vyrábí 
vodou ředitelné barvy, laky, lazury se zaměřením na systémy nátěru 
střech (plechových, vláknocementových, asfaltových), hydroizolační 
systémy podlah, balkonů, lodžií. Součástí výroby jsou i speciální 
nátěrové hmoty (antibakteriální, proti plísním, termoizolační, pružné), 
více informací: www.barvy-eternal.cz. Těšíme se na spolupráci.  
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