
INFO

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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JAK BYLO NA VOLEBNÍ VH
V sobotu 11. 9. se uskutečnila Valná hromada, tentokráte volební. 
I přes letošní peripetie kolem stále panující covidové situace se sešel 
dostatečný počet členů, aby byla usnášeníschopná a mohla řádně 
proběhnout. Členská základna cechu zvolila své zástupce do orgánů 
cechu: Rada cechu, Kontrolní a revizní komise (KRK) a Rozhodčí komise 
(RK). Novým cechmistrem se stal Michal Rousek, jeho zástupcem je 

NOVÝ CECHMISTR A NOVÁ RADA CECHU SE PŘEDSTAVUJÍ
Michal Rousek – 1975, Náchod (cechmistr)

Jsem vyučený v oboru malíř-lakýrník a od roku 1994 
pracuji jako OSVČ. Nejčastěji provádím malířské a ta-
petářské práce se zaměřením na dekorativní malby 
a stěrky. Je to hodně se rozvíjející trend, o který je 
velký zájem a začíná být součástí každé novostavby.
Členem cechu jsem se stal v roce 2005 a roku 2015 
jsem byl zvolen do Rady cechu. V minulém období 
jsem pracoval na pozici zástupce cechmistra. Hlav-
ní výhodu cechovní činnosti vidím ve vzájemném 
setkávání s kolegy řemeslníky, s výrobci a prodejci 
materiálů; cech umožňuje vytvořit prostředí, kde se 

jinak konkurenční firmy mohou setkávat na společných akcích a vzájemně se 
obohacovat o zkušenosti. Za základní činnosti cechu považuji ochranu a rozvoj 
našeho řemesla a profesní vzdělávání členů.  
Mezi základní cíle nové Rady CMLT bude znovu patřit obnovení hlavních čin-
ností cechu, které covidová opatření výrazně omezovala nebo neumožňovala. 
Chtěl bych navázat na prezentace cechu v regionech se zaměřením na získání 
dalších členů, podporovat vzdělávání a profesní růst členů formou workshopů 
ve spolupráci s partnery cechu. Udržet návaznost na mnohasetletou tradici 
sdružování řemeslníků v cechovních společenstvích a pokračovat v dobré 
práci předcházejících kolegů, kteří se zasloužili o znovuobnovení cechu 
v České republice.    

Bc. Jan Zeman – 1972, Praha (zástupce cechmistra)
Příští rok oslavím půlstoletí a jsem třetí svého jména. 
Můj děd byl zámečník a táta malíř pokojů. Proto 
jsem měl vlohy k řemeslu. Vždy mě bavilo kreslit 
a malovat, po základce tak padla volba na profesi 
malíře. Vyučil jsem se v PSO (1989), což je ta 
samá budova, kde se teď nachází sídlo cechu. 
Mojí profesí, kterou se nyní zabývám, je vedení 
malířsko-lakýrnické firmy a na poloviční úvazek 
učím na SOŠ Jarov, neboť jsem na ČVUT vystudoval 
speciální pedagogiku.  
Do našeho společenství jsem vstoupil v roce 2004 

se svým otcem. Pravidelně se účastním cechovních akcí. A sem tam něco pro 
cech i udělám. Asi největší počin byla výstava o historii cechu a pochod sv. 
Lukáše v roce 2019. Již jednou jsem v Radě byl – jako starší mistr. Nyní jsem 
vedoucím Pražské cechovní skupiny a zástupcem cechmistra.

Vizi pro další léta našeho společenství mám takovou: přijmout mladé šikovné 
řemeslníky a stávajícím zajistit kvalitní servis, ale i bližší spolupráci s výrobci 
barev, nářadí a sponzory cechu. Náš cech se potřebuje modernizovat, být 
aktivnější a hlídat si pozici na trhu, abychom neupadli do volné živnosti. 
Generace, která cech zakládala, přichází pomalu do důchodového věku. Je 
potřeba cílit na mladé začínající řemeslníky a ukazovat jim směr a výhody 
sdružování v rámci našeho kreativního řemesla. Workshopy, kde si členové 
budou předávat své zkušenosti, jsou zatím sci-fi. Ale bylo by to fajn. Přeji 
cechu, který slaví plnoletost, hodně spokojených kolegů.

Vladimír Brychta – 1958, Třinec (radní)
Malířem jsem se stal z donucení. Prostě místo na úřad 
práce jsem v roce 1991 zašel na živnostenský úřad 
a tam jsem si za svoji doživotní cestu vybral malířinu. 
Postupně jsem pilně studoval a zkoušel a testoval..., 
no, a nakonec se mi zaměstnání stalo koníčkem. Na 
tomto řemesle se mi líbí, že každý malíř může mít 
svoji cestu a neustále se může zdokonalovat. K se-
bevzdělávání mi hodně pomáhá cech a setkávání na 
společných akcích, kde si vyměňujeme zkušenosti, 
a vzájemná spolupráce napříč celou republikou.
Do cechu mne přivedl kolega Radek Holeksa v roce 

2002. Momentálně vedu Beskydskou cechovní skupinu. 
Vadí mi momentální pasivita členů cechu a chtěl bych jako člen Rady ty pasivní 
rozhýbat, aby byl cech atraktivní i pro ostatní malíře.

Stanislav Zdražil – 1972, Pačlavice u Kroměříže (radní)
Malířskou živnost provozuji už od vyučení v Hus-
topečích u Brna od roku 1989. Zabývám se jako 
většina profesionálů v cechu klasickou malířinou, 
tapetováním a dekorativními stěrkami. Členem jsem 
se stal v roce 2003. Zaujala mě vize opět spojit 
malíře, natěrače a lakýrníky v jeden spolek a na-
vzájem si radit, předávat si zkušenosti, podporovat 
se a pomáhat si v práci, ale i rodinném životě, tak 
jak to dělávali řemeslníci už v dobách našich dědů. 
Když mi byla nabídnuta kandidatura do Rady cechu, 
zprvu jsem váhal, hlavně z časových důvodů (malířů 

málo, práce moc). Potom jsem si řekl, že spoustu let jsem se v cechu jenom 
„vezl“, a teď bych mu konečně i já mohl něco vrátit a přispět svými zkušenostmi 
nejen profesními, ale i organizačními.

Bc. Jan Zeman, dalšími radními jsou Vladimír Brychta, Stanislav Zdražil 
a Václav Pospíšil. Předsedou KRK je znovu Libor Zábranský, jeho 
zástupce je Bc. Josef Čermák a jejich kolega je František Čelůstka. 
Předsedou RK je Radomil Konečný, jeho zástupce Miroslav Koubek, 
dalšími jejich kolegy jsou Pavel Janura, Jiří Rus a Zdeněk Jiroušek. Po 
skončení VH proběhla přednáška ohledně šetření zádového aparátu 
při práci a cviků na správné uvolnění.
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EUROSKILLS – JAK SI VEDL NÁŠ OBOR
Na konci září proběhla v rakouském Grazu soutěž řemeslných a od-
borných dovedností EuroSkills pro mladé soutěžící. ČR se zapojila 
po 12 letech za finanční a organizační pomoci HK ČR, CMLT ČR, 
společností Ciret s.r.o. a Caparol. ČR reprezentovali a s evropskými 
konkurenty se utkali zástupci těchto oborů: malířské řemeslo, obkla-
dačské práce, údržba nákladních vozů a montáž chladicích zařízení. 
Do letošního poměřování sil se zapojilo přes 400 mladých řemeslníků 
z 25 zemí. Náš zástupce Junior člen David Ryšavý bojoval statečně 
a skončil na 11. místě.

POMOC ZASAŽENÝM TORNÁDEM
Cechovní skupina Jih nezištně pomohla 
v oblasti postižené tornádem. Děkujeme 
jí i výrobci materiálů, který dodal materiál 
také zdarma. Dále děkujeme dalším členům 
cechu, kteří tam stále pomáhají a pracují 
zdarma, aniž by to sekretariát cechu orga-
nizoval. Stále je tam množství práce, tak 
kdo má zájem pomoci, piště na sekretariát.

GLOSA ÚČASTNÍKA DAVIDA RYŠAVÉHO –
JAK HODNOTÍ SOUTĚŽ EUROSKILLS
Jak jsem soutěžil na EuroSkills v Grazu? Ve 
dnech 22.–26. 9. proběhla soutěž, které jsem 
se díky podpoře Hospodářské komory, spo-
lečností CIRET s.r.o. a Caparol a CMLT ČR 
mohl zúčastnit. 
22. 9. Středa. Proběhl zahajovací ceremoniál, 
kde jsme nastupovali před stovkami lidí, byla 
to nepopsatelná atmosféra.
23. 9. Čtvrtek. První den soutěže, 18 hodin do konce. První den 
soutěže byl ze všech nejnáročnější, nevěděl jsem, co mám čekat 
a na co se mám připravit vzhledem k tomu, že to pro nás byla na 
EuroSkills premiéra. Tento den se hodnotilo vytapetování. Bohužel jsem 
zazmatkoval, udělal pár zbytečných chyb, které mě stály čas, který 
zde byl velmi cenný, a musel jsem ho ve zbylých dvou dnech dohnat.
24. 9. Pátek. Druhý den soutěže, 11 hodin do konce. Druhý den jsem 
byl klidnější, ale neztrácel jsem čas, protože jsem musel dohnat 
ztrátu z prvního dne, ale bohužel předešlá chyba, která mě dosud 
mrzí, se už nedala nijak zvrátit. Tento den bylo také součástí soutěže 
míchání a přiblížení se co nejvíce zadaným odstínům, které, myslím, 
se mi povedlo. 
25. 9. Sobota. Třetí a poslední den soutěže, 4 hodiny do konce. Tento 
den byla očekávána nejvyšší návštěvnost, něco mezi 10–15 tisíci lid-
mi. Byl to neskutečný stres až do samého konce, kdy se mi podařilo 
dokončit všechny zadané úlohy díky jazykům a praxi, která je zde 
velmi potřeba, a tím splnit svůj cíl. Ovace a atmosféra po odzvonění 
konce byla naprosto nepopsatelná a dojemná. 
26. 9. Neděle. Závěrečný ceremoniál, kde se vyhlašovaly výsledky 
všech kategorií, kterých bylo okolo 50. Atmosféra, moderátoři i před-
stavení, která byla mezi vyhlašováním, byly naprosto neuvěřitelné. Já 
jsem se ve své kategorii „Painting and Decorating“ umístil 11. s 647 
body. Při první účasti se soutěžící horko těžko dostávají přes hranici 
550 bodů, takže za mě velká spokojenost. 
Soutěž mi dala možnost nasbírat hromadu zkušeností, prověřit psy-
chickou odolnost, schopnost komunikace v anglickém jazyce a poznat 
hromadu skvělých lidí. Bohužel jsem se na EuroSkills podíval jako 
soutěžící naposled, protože se jeden člověk může zúčastnit jen jednou, 
ale doufám, že své zkušenosti budu moct předat dál a pomoci příští 
generaci soutěžících v dosažení předních příček.
Chtěl bych ještě jednou poděkovat Hospodářské komoře, společ-
nostem CIRET s.r.o. a Caparol a CMLT ČR za neskutečný týden, na 
který do konce života nezapomenu. Díky.

FOR ARCH
I letošního ročníku For Archu se zúčastnili zástupci cechu. Součástí 
veletrhu byla přednáška o výrobě barev, rozlišení, kterou měl na sta-
rosti Karel Lupinski z PPG/Primalex. 
Miroslav Koubek z BaL Hostivař ho-
vořil o problémech s plísněmi, a jak 
je likvidovat. Byly zodpovězeny četné 
dotazy návštěvníků. Přednáška zaujala 
natolik, že byla v závěru dvakrát tak 
delší a trvala téměř dvě hodiny. 

Václav Pospíšil – 1969, Zlín (radní)
Jsem vyučen jako malíř-natěrač a v daném oboru 
pracuji s rozsáhlým profesním vývojem celou svou 
kariéru až dodnes, kdy se mimo jiné věnuji pora-
denství a zaškolování řemeslníků v oboru. V cechu 
jsem od jeho novodobého počátku. Do Rady cechu 
mě navrhla cechovní skupina v čele s bývalým 
cechmistrem Radomilem Konečným. Cechu bych 
chtěl navrátit profesionalitu jeho řemeslníků, která 
se bohužel začíná s přijímáním nových členů po-
malu a nenápadně vytrácet. Taktéž mě hodně trápí 
(ne)komunikace mezi členy a znevažování práce 

bývalé Rady cechu, kterou bych chtěl ve zvoleném období napravit tak, aby 
se nadcházející nově zvolená Rada mohla věnovat smysluplné práci vedoucí 
k jedné z dřívějších myšlenek cechu – a to k profesionálnímu růstu a výchově 
nových kvalitních malířů.

Udělení titulu Čestného cechmistra
Valná hromada schválila udělení titulu Čestného 
cechmistra. Ten náleží Radomilu Konečnému, který 
pět volebních období (15 let) cech jako cechmistr 
vedl. Tímto mu je vyjádřen vděk za dosavadní 
práci pro cech a samotné řemeslo. Dostal diplom 
na ručním papíře a byl mu věnován speciálně 

dělaný zlatý odznak. K tomuto titulu se neváží 
žádné povinnosti. Je to prestižní titul 

udělený za přínos cechu, řemeslu a za 
reprezentaci v Čechách i v zahraničí. 

Může se tedy účastnit za cech i mezi-
národních setkání, kde má zavedené 
jméno a řemeslnou úctu.
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MALÍŘI NA CESTÁCH
I když se léto přehouplo do podzimu, tak malíři 
si najdou čas, aby si odpočali a hlavu provětrali 
novými nápady na další malby. Naši členové 

se pochlubili dalšími 
příspěvky do soutěže 
s cechovní tematikou.

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ SPOLKŮ
STŘEDNÍ EVROPY V MAĎARSKU
Výkonný ředitel 
Pavel Žatečka se 
v srpnu zúčastnil 
konference v Ma-
ďarsku, kde přispěl 
na téma digitaliza-
ce oboru v ČR, ja-
ké jsou zkušenosti 
a trendy. Během 
třídenního meetingu 
došlo na jednání zá-
stupců středoevrop-
ských malířských 
spolků.

ŠKOLENÍ GRACO
Začátkem září na SOŠ Jarov 
proběhlo školení Graco stří-
kací technika. Zúčastnili se ho 
žáci odborné školy, členové 
cechu a malíři z okolí. K vidě-
ní byly novinky v technologii 
zvláště aku zařízení, je vidět, 
že tato technologie se pro-
sazuje stále více. Součástí 

školení bylo i představení stěrek Devos a práce s nimi.

ZA ODBORNÝMI DOVEDNOSTMI
DO SVĚTA – ŠANCE PRO VŠECHNY

Na přelomu září a října vycestovali čtyři žáci a jeden učitel z Odbor-
ného učiliště a praktické školy Brno p. o. na odbornou stáž do Itálie 
v rámci programu Erasmus+. Žáci 2. a 3. ročníku oboru Malířské 
a natěračské práce se po dobu dvou týdnů pod vedením odborníka, 
který se zabývá zejména novými a moderními malířskými technikami, 
seznamovali s novými technologickými postupy a materiály, s nimiž 
se ve škole běžně nesetkají. Škola vzdělává i žáky se specifickými 
vzdělávacími potřebami, žáky s omezenými příležitostmi a žáky 
zdravotně znevýhodněné. Filozofie školy je založena na rovných 
příležitostech ve vzdělávání a rovných šancích, vytváření nových 
klíčových dovedností žáků, umožnění uplatnění na pracovním trhu 
v rámci EU. 

Za OU Mgr. Jitka Sedláčková, speciální pedagog
(článek je zkrácený, úplná verze je na www.cmlt.cz)

RADA CECHU
V pátek před koná-
ním Valné hromady 
proběhlo tradičně 
jednání Rady cechu, 
hlavním bodem byla 
příprava VH. Jedná-
ní nové Rady cechu 
proběhlo hned po 
volbách na VH, kde 
byl zvolen cechmistr a jeho zástupce. Na přelomu září a října 
došlo k online schůzce. Příští setkání je plánované už fyzické, 
a to zkraje listopadu.

Tomáš Břicháček Milan Páral Michal Rousek

Libor Baštinec
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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 cechov-
ním 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

SETKÁNÍ MLADÝCH MALÍŘŮ V HLUČÍNĚ
Stalo se již tradicí, že kaž-
doročně v říjnu se do Hlučí-
na sjíždějí mladí malíři z ce-
lé republiky, aby porovnali 
své dovednosti, vyměnili 
si zkušenosti a navázali 
kontakty se svými kolegy 
z jiných škol. Devátého roč-
níku se 5. 10. na Mírovém 

náměstí v Hlučíně zúčastnilo sedm dvoučlenných družstev z různých 
regionů naší republiky (Praha, Cvrčovice, Podbořany, Brno, Olomouc, 
Havlíčkův Brod, Hlučín). Cílem projektu je podpořit odborné vzdělávání 
a mladým začínajícím řemeslníkům umožnit porovnat své schopnosti 
a dovednosti v oboru, poznat styl práce a nápaditost kolegů z jiných 
regionů a také navázat osobní kontakty. Jednotlivá družstva si připravila 
prezentační práce, ve kterých použila nové malířské techniky a materiály 
s cílem prezentovat školu co nejlépe. Žáci pracovali dle jednotného 
zadání a také se prezentovali vlastní tvorbou. Po ukončení programu 
na náměstí následovalo neformální setkání zúčastněných.  

Za OU Karel Balarin, vedoucí odborného výcviku
(článek je zkrácený, úplná verze je na www.cmlt.cz)

My jen dodáme, že za Barvy a Laky Hostivař a náš cech
se akce zúčastnil Miroslav Koubek.

NARODIL SE MALÍŘ 
Pavlu Kozderkovi se narodil na konci září syn 
Oliver s mírami 49 cm a 3100 g. To by nebyla 
dvojčata TwinArt, aby s bratrem Lukášem 
nevymysleli sázku „od početí do zrození 
se neoholit, a pokud vydržím, bratr půjde 
do hola“ – a taky že šel, sázku novopeče-
ný otec vyhrál! Oliverkovi přejeme skvělý 
start do života, hodné 
rodiče a sourozence! 
Mamince posíláme od 
cechu 5 tisíc korun na 
přilepšenou.

Chtěli bychom všem 
poděkovat za pomoc 
poskytnutou v těžké 
a smutné chvíli, moc 
to pro nás znamená 
a strašně moc nám to 
pomůže.

Anna a Vláďa 
Schejbalovi

(děti po náhle zemřelém 
našem členovi Vladimíru 
Schejbalovi, na které 
se dělala sbírka – pozn. 
sekretariátu CMLT ČR)

AMSP POŘÁDALA SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ CECHŮ, 
SPOLKŮ A ASOCIACÍ
V půlce srpna se cech společně se 
zástupci jiných asociací a spolků 
zúčastnil jednání, které pořádala 
AMSP. Během devadesátiminu-
tového jednání byla na pořadu 
témata jako například mistrovská 
zkouška, živnostenská oprávnění, 
EuroSkills apod. Setkání se zú-
častnilo na 30 zástupců. Za CMLT 
ČR to byli předseda KRK Libor 
Zábranský a asistentka Ing. Hana 
Bukáčková.

ŠKOLENÍ E-CORECO
Úderem podzimních měsíců se opět rozběhla školení pořádaná 
společností E-Coreco za podpory CMLT ČR a dalších partnerů. 
Školení proběhla ve třech regionech. Severní Čechy zastupovala škola 
v Teplicích, pro Středočechy akce proběhla na SOŠ Jarov a došlo 
i na odložené školení v Ostravě na 
SOU dřevozpracující. Na školení 
se účastníci seznámili s novinka-
mi prezentovanými jednotlivými 
společnosti, práci s nimi si mohli 
vyzkoušet přímo na místě v praxi. 
O dalším školení vás budeme 
informovat.

Vyzýváme i ostatní firmy, aby nás 
informovaly o všech školeních, 
která připravují, abychom pozvali 
naše členy i jiné řemeslníky.
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