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NOVÉ KONTAKTNÍ MÍSTO – TVÉ BARVY 
Seznam kontaktních míst jsme 
rozšířili o prodejnu našeho člena 
Ondřeje Eliáše. Jedná se o rodin-
nou firmu s malířskou tradicí, která je schopna maximálně poradit 
ve všech směrech týkajících se tohoto odvětví. Míchají na počkání 
interiérové a fasádní barvy, laky, lazury, omítkoviny a mozaiky. 
Prodávají převážně sortiment značky HET, Spokar, TECH Aerosol, 
Den Braven, Schuller. Kamenná prodejna se nachází v Morkovicích 
u Kroměříže. Všechny jejich produkty lze nakoupit i přes e-shop. 
Pro členy cechu mají již nyní slevu 15 %. Veškeré info včetně 
otevírací doby na www.tvebarvy.cz.

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 – Vladimír Brychta  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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NOVÝ PARTNER CECHU – VITRULAN 

Mezi naše cechovní partnery vítáme 
německou společnost Vitrulan/Systexx. 
Vidět jste ji mohli i na letošním NFS ce-

chu. V jejím portfoliu najdeme sklovláknité tapety. Ty jsou v různém 
provedení: tkané, přetíratelné, magnetické, bezpečnostní, dekora-
tivní i se vzorem dle zadání, akustické, protiplísňové, protipožární, 
přemosťující trhliny, hladké nahrazující stěrkování, fasádní, zdra-
votní a hlavně pro zrychlení práce tapety s již nanesenou vrstvou 
lepidla, takže je stačí jenom namočit. 
Více informací naleznete na www.vitrulan.com; cz verze se 
připravuje. Technický zástupce komunikuje v češtině. Těšíme se 
na spolupráci.

MALÍŘI NA CESTÁCH 
Malíři užívají zaslouženého volna. Jak tráví dovolenou, se nám 
pochlubilo pár našich členů, kteří přispěli do soutěže s fotkou 
s logem cechu.

VOLEBNÍ VALNÁ HROMADA 
Stále platí termín volební Valné hromady, kterou musíme uskutečnit 
ze zákona, a to sobota 11. září 2021. Uskuteční se v Praze a vzhle-
dem k nejisté účasti členů bude bez tradiční malířské výstavy. 
Ta proběhne v únoru 2022 při konání další VH. V případě, že se 
sejde malý počet členů, bude ještě ten den po hodině vyhlášena 
opakovaná VH, během které nelze měnit stanovy cechu. Program 
byl zveřejněn v minulém čísle a e-mailem poslán členům. 

SETKÁNÍ SKUPINY JIH  
V předvečer školení proběhlo v Jindřichově Hradci po delší 
odmlce způsobené covidem setkání skupiny Jih. Součástí byla 
prezentace nového produktu PPG/Primalex – základní barva na 
sádrokarton PRIMER, který si o den později účastníci zmíněného 
školení vyzkoušeli i v praxi. Sešlo se kolem dvanácti osob, setkání 
byl přítomen i výkonný ředitel Pavel Žatečka. Bylo znát, že se 
všichni rádi vidí, a hodně se diskutovalo, včetně otázek kolem 
VH, s kým a jak zamával covid apod.

Pavel Lužný

Pavel
Žatečka 

Michal Rousek Tomáš Břicháček 

František Mošanský

Vláďa Máca

Petr Maleček
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ŠKOLENÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE 
Na konci června proběhlo v areálu Střední školy polytechnické 
v Českých Budějovicích další školení organizované společností 
Wagner. K vidění byly malířské barvy PPG/Primalex, stěrky Baumit, 
omítkoviny Caparol a stříkací technika Wagner/E-Coreco. Školení 
se zúčastnili členové cechu i zástupci odborných učilišť z Trhových 
Svin a Českých Budějovic.

VÝSTAVA V BEROUNĚ 
Krajská hospodářská komora Střední Čechy pořádala v letních 
měsících akci s názvem 
„Berounsko jako příležitost 
pro firmy a podnikatele“. 
Výstava byla určena pro 
širokou veřejnost. CMLT ČR 
využil příležitosti prezen-
tovat informace o našem 
spolku a řemesle. 

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA SOŠ JAROV
A SOU UHERSKÝ BROD 
Letošní praktické závěrečné zkoušky byly posunuté. Na SOŠ Jarov 
je dělali studenti až v červenci. V červnu jim předcházelo ústní 
přezkoušení. Všichni zkoušky zvládli a prospěli. Obdobně si vedli 
i učni ve škole v Uherském Brodě, kde v praktických zkouškách 
mohli uplatnit svoje dovednosti a šikovnost. Všem absolventům 
(nejen vyjmenovaných škol) přejeme, aby zůstali v oboru, měli 
v něm úspěch a dělali mu čest. 

BARVY PRO ŠKOLY
Sekretariát již poněkolikáté 
cestou na jednání rozvezl ma-
teriál od cechovních partnerů 
do dalších spřízněných škol 
pro potřeby výuky. V půlce 
června tak materiál dos-
tala učiliště v Olomouci a ve 
Valašském Meziříčí. 
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CMYK PANTONE

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM SOUTĚŽE EUROSKILLS 
Chceme poděkovat našim partnerům, firmám CIRET/STORCH a CAPAROL, za podporu našeho 
soutěžícího Davida Ryšavého, který bude v září reprezentovat ČR na soutěži EuroSkills v rakouském 
Grazu. Díky poskytnutému profesionálnímu nářadí bude reprezentativně vybaven a dodané nátěrové 
hmoty jsou totožné s materiály, které budou používané na soutěži. V neposlední řadě patří dík HK 
ČR, která celou akci organizačně a finančně zajišťuje.
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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 z dovolených, 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, nesrov-
nalosti či doplnění nahlaste na sekretariátu.

INFO

ONLINE SETKÁNÍ 
V RÁMCI PROJEKTU 
PAINTINGSKILLSACADEMY 
Dne 8. června proběhl online meet-
ing v rámci zahraničního projektu PSA (Paint-
ingSkillsAcademy) za účasti téměř tří desítek 
účastníků. Probíraly se organizační záležitosti pro-
jektu, kde je cílem definovat dovednosti v oboru 
tak, jak se učí v jednotlivých zemích, a následně 
vypracovat jednotný vzdělávací program, který 
by obsahoval vybrané kompetence. K tomu bu-
dou připraveny vzdělávací programy pro výuku 
v jednotlivých zemích.

FOR ARCH – POZVÁNKA
Období nucené veletržní přestávky je snad 
pryč a přípravy na podzimní sezonu klíčových 
událostí intenzivně probíhají. Očekávanou akcí 
je nejvýznamnější stavební veletrh v Česku FOR 
ARCH, který proběhne ve dnech 21.–25. září 2021 
na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech. 
Zastoupení na něm bude mít i cech se svými 
odbornými přednáškami. Pro členy a partnery je 
vstupenka zdarma, tak se můžete přijít podívat. 

POMOC OBCÍM ZASAŽENÝM TORNÁDEM  
Událost nezůstala bez povšimnutí cechu. Řada členů zaslala finanční 
pomoc, další členové přiložili ruku k dílu a malují tam, kde je potřeba, 
ve vlastní režii. Další členové z různých koutů země se na sekretariát 
nahlásili, že rádi pomůžou v dalších měsících. Počítáme také s účastí 
mistrů a žáků z odborných učilišť. Tuto pomoc organizuje sekretariát 
ve spolupráci s Okresní hospodářskou komorou Hodonín. Kdo se 
chce ještě přidat, přihlaste se. 

GLOSA VLADIMÍRA BRYCHTY,
VEDOUCÍHO BESKYDSKÉ
CECHOVNÍ SKUPINY
Covidová opatření polevila, tak jsem 
hledal, kde a jak se dají dohnat zmeškané 
život obveselující akce. Neformální set-
kání cechu na Želivu bylo inspirující. Není 
tedy divu, že to byl tradiční GulášFest 
v Pačlavicích. S parťákem Jirkou Grunikem 
jsme po zkušenostech z minulého ročníku 

přípravu nepodcenili... Jirkův vývar z oháňky dlouze tažený, 
s maximální odpovědností připravovaný, byl jedním z hlavních 
pilířů našeho gulášku. Nemohli jsme podcenit ani přípravu paliva 
pod kotel, hovězí masíčko a další ingredience. 
Připraveni jsme byli na místě včas a po úvodních administra-
tivních úkonech byly v poledne zažehnuty plameny. Požár kotlíku 
jednoho ze soutěžících napovídal, že poslední nebudeme. Čtyři 
hodiny byly pro zdárnou přípravu gulášku dostatečné. Měli jsme 
tak čas i na přivítání podpory našeho týmu – cechmistra Radka 
Konečného, předsedy KRK Libora Zábranského a dalších. Bohatý 
program, který pořadatelé připravili, nám zpříjemnil chvíle mezi 
mícháním, ochutnáváním a diskuzemi.
I konkurence se z let minulých poučila, a tak jsme se mezi 
šestnácti týmy letos na bednu nedostali. Nevadí, byl to krásný 
den, pohodový, plný sluníčka, dobrých lidiček a dobré nálady, 
a o to vlastně šlo. Už se těším na příští ročník. Velké díky patří 
Staňovi Zdražilovi, „slavnému pačlavickému rekordmanovi“, 
organizátorovi, našemu členovi, který stál u zrodu akce před pár 
lety v souvislosti se svým rekordem – chůzí na štaflích do kopce.
Krásná atmosféra a vaření guláše se nám zalíbilo natolik, že 
bychom to mohli hromadně vyzkoušet třeba na příštím NFS, kde 
by se vytvořily týmy, a mohli bychom si tak originálně zasoutěžit 
a zároveň si pochutnat. Co vy na to?

ZEMŘEL
JAN ZEMAN st.
Začátkem července 
náhle zemřel Jan Zeman st. 
z Pražské cechovní skupiny. 
Byl dlouholetým členem cechu, 
aktivně se účastnil Valných 
hromad a dalších akcí. Rodině 
vyjadřujeme upřímnou soustrast 
a přejeme hodně sil.
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