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...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 – dočasně bez vedoucího KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný 

PLZEŇSKO – Přemysl Šlechta PRAHA – Bc. Jan Zeman VYSOČINA – Jaromír Vierer  

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek
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JAK BYLO NA VALNÉ HROMADĚ
Dvacátá první Valná hromada (dále VH) proběhla v sobotu 19. 2. 2022 
v zrekonstruovaném sále SOŠ Jarov v Praze. Zúčastnila se jí většina 
členské základny včetně nových členů. Začátek patřil příjemným vě-
cem – zdravicím, předáváním diplomů, blahopřáním k životním jubileím, 
uvedením nových skutečností v členské základně. V neposlední řadě 
došlo k představení členů v nově zvolených orgánech, především v Radě 
cechu, a nového cechmistra Michala Rouska, který po 15 letech vystřídal 
Radomila Konečného (ten získal titul Čestný cechmistr). 
Jako na každé členské schůzi nechybělo „ouřadování“ a fakta ohledně 
hospodaření a událostí uplynulých let, načrtly se plány na rok letošní. 
Předala se mimo jiné dvě zajímavá ocenění, první bylo čestné členství 
pro Jože Zgonce ze Slovinska, se kterým nás pojí dlouholetá spolupráce, 
ale proběhlo i vyhlášení fotosoutěže s cechovní tematikou, již vyhrál Pavel 
Lužný. Součástí VH byla výstava Barevná inspirace, kde přes 20 výrob-
ců prezentovalo své novinky pro nadcházející sezonu. Čestní partneři 
věnovali i ceny do tomboly, které patřil závěr jednání.
Po VH se uskutečnilo setkání členů v neformálním duchu, aby si popo-
vídali nejenom o řemesle. Děkujeme všem, kdo pomohli organizačně, 
především Pražské cechovní skupině, která pomohla s přípravou sálu 
i jeho úklidem, Pavlu Lužnému a Miroslavu Koubkovi za kávový servis 
a občerstvení.

SKOKANI ROKU JSOU TWINART
Titul Skokan roku získala dvoj-
čata Pavel a Lukáš Kozderkovi 
z Prahy, kteří společně tvoří ve 
své firmě TwinArt. Zasloužili 
si ho za výbornou propagaci 
řemesla i díky tomu, že ho pro-
pojují s uměním (např. obrazy 
přenesli na šaty, nábytek, fa-

sády apod.) a že v nelehké covidové době otevřeli svoji galerii, 
kde ukazují různé varianty stěrek, maleb, dekorů, ale i obrazy 
vytvořené těmito materiály.

JAKÁ BYLA NEJVĚTŠÍ BARVÁŘSKÁ
VÝSTAVA BAREVNÁ INSPIRACE
Ve vstupním vestibulu SOŠ Jarov Praha jsme na-
vázali na tradici a uskutečnili 16. ročník výstavy 
Barevná inspirace, kterého se zúčastnilo přes 
20 výrobců – vystavovatelů, partnerů CMLT ČR. 
Byly zde vystavovány a prezentovány novinky, 
standardní nátěrové hmoty a nářadí včetně nových 
ceníků pro nadcházející sezonu. Výstava je vždy 
hojně navštěvována, i když i zde bylo vidět, že 
vzhledem ke covidu a stále trvajícím opatřením 
byla účast menší.

NOVÝ ČLEN – IVO KŘÍŽ (NATŘU.TO) 
Projekt NATŘU.TO je srdco-
vá záležitost. Vznikl v roce 
2020 v Plzni. Jeho smyslem 
je podpořit malířské řemeslo ve 
všech směrech, a to s nejvyšší 
možnou kvalitou. Cílem je, aby 
aktivity pod hlavičkou NATŘU.
TO byly považovány za punc 
kvality a jistoty. Zabývají se inovativními prvky v oboru, spolupracují 
se SOU stavební Plzeň, ze které mají žáky na praxi, a s předními 
dodavateli materiálů, nářadí a strojů. Jsou schopni pojmout téměř 
celé spektrum prací a technik. Všichni členové jsou profesionálové 
ve svém oboru (malíři, lakýrníci, tapetáři).

SOUTĚŽ UČŇŮ SOU UHERSKÝ BROD 
Po covidovém útlumu opět v učilišti v Uherském Brodě uspořádali 
malířskou soutěž. Perfektně byla připravena odborným učitelem 
Bc. Medkem a mistrem panem Horňákem. Téma soutěže bylo 
„zvířecí mazlíček“, a jak je dobrým zvykem, nechává pan ředitel 
Mgr. Polanský malovat díla na stěny chodeb školy, kde zůstá-
vají i pro další generace ochráněné plexisklem. Děkujeme firmě 
Colorlak za tradiční podporu soutěže. Gratulujeme vítězi, kterým 
byla žákyně z odborné školy v Hustopečích, druhé a třetí místo 
obsadili soutěžící z odborné školy v Kolíně. Více fotografií na 
stránkách www.CMLT.cz.
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NOVÝ ČLEN AZ-INTERIÉRY 
Firma AZ-interiéry byla založena v roce 2016, ale její prvopočátky sahají k roku 
1997. Základem byly a jsou malířské a lakýrnické práce, designové lité pod-
lahy či dekorativní stěrky. Postupem času a díky přání zákazníků se posunula 
i k rekonstrukcím interiérů, revitalizacím panelákových chodeb. Firma má do pěti 
zaměstnanců. Reference uvádějí krásné a čisté provedení zakázek a skvělou 
komunikaci se zákazníky, kteří vždy dostanou to, co chtějí. Dokáží velmi dobře 
zhmotnit a upřesnit představy, aby byl zákazník spokojen.

RADA CECHU
Den před konáním VH proběh-
lo tradičně jednání Rady cechu. 
Hlavním tématem bylo připravit 
a zorganizovat VH. 

KURZ IMITACE KAMENE PRO UČNĚ
ZE SŠ STAVEBNÍ A STROJNÍ TEPLICE
Ve dnech 14. a 15. 3. přivítalo naše pracoviště v 
Duchcově opět odborníka z praxe – člena CMLT 
ČR Bc. Josefa Čermáka. Pod jeho vedením 
proběhl kurz imitace kamene. Zúčastnili se ho žáci 2. a 3. ročníku oborů malíř a lakýrník a malířské 
a natěračské práce. Kurz byl uspořádán v rámci projektu Šablony. Josef Čermák učil žáky imitovat 
pískovec a mramor, což se žákům velmi líbilo a měli radost z provedených prací.

Za SŠ stavební a strojní Teplice Ing. Pavel Šimoníček

NOVÝ PŘIDRUŽENÝ
ČLEN – SOŠ STAVEBNÍ
KARLOVY VARY,
PŘÍSP. ORG. 
Střední odborná škola stavební 
byla založena v roce 1982 a již 
jednou v cechu byla, posléze se 
v Karlovarském kraji do oboru opa-
kovaně nikdo nehlásil, a proto byl 
obor zrušen. Naši členové z to-
hoto kraje iniciovali jednání, aby 
byl obor opět otevřen i v případě 
menšího počtu žáků. To se nako-
nec podařilo a obor se začal opět 
vyučovat. Věříme, že se to bude 
jen a jen zlepšovat. Škola je opět 
členem cechu. 

SETKÁNÍ SPOLKŮ A ASOCIACÍ S PREZIDENTEM
A VEDENÍM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY
Na Hospodářské komoře ČR proběhlo setkání s jejím prezi-

dentem Vladimírem Dlou-
hým a vedením. Účastni 
byli zástupci dalších aso-
ciací a spolků, kterých 
bylo na tři desítky. Za 
CMLT ČR se zúčastni-
la asistentka Ing. Hana 
Bukáčková.

DEN PODNIKATELŮ AMSP 
Několikrát odložená akce nakonec 
proběhla v obvyklých prostorách, 
ale v komornějším provedení. Bylo 
vyhodnoceno množství projektů 
a soutěží, zvláště 
pro mladé pod-
nikatele. AMSP 
též oslavilo 20 let 
svého působení. 
Gratulujeme.

CHARITATIVNÍ AKCE A CECHOVNÍ SKUPINA JIH 
Členové cechovní skupiny JIH se již mnoho let pravidelně 
účastní akcí pořádaných cechem a nedělá jim problém akce 
i organizovat.
Na Jindřichohradecku již proběhly tři NFS (ještě za vedení 
skupiny Standou Laštovkou – starší pamatují).
Na to jsme navázali organizací cechovní slavnosti v roce 2019, která se konala přímo v Jindřichově Hradci a i nám, místním, ukázala spoustu 
zajímavostí z našeho města, o kterých jsme neměli ani ponětí. Kdo něco podobného organizoval, dobře ví, že to není snadné. Nám se ale 
podařilo navázat spolupráci s vedením města, a bylo tzv. vyhráno.
Nyní k charitě. Na charitativní akci jsme pomáhali klukům z plzeňské cechovní skupiny na malbách Domova seniorů TOTEM ve spolupráci 
s firmou PPG/Primalex a Ciret/Storch.
Část skupiny pod vedením našeho nejstaršího člena Fandy Hájka pracovala v Moravské Nové Vsi po tornádu. Za to je potřeba poděkovat 
i Jardovi Schovancovi, který vše dohodl s paní majitelkou. Na malbách se dodáním materiálu podílela firma JUB. Vraceli jsme se překvapeni, 
jak rozdílné jsou informace z médií a skutečnost. Nabízeli jsme malby i dalším místním občanům, byli jsme přímo v rodinách i na Obecním 
úřadu, ale nikdo další neměl o naši pomoc zájem. To nás překvapilo a je vidět, že takováto akce musí být vždy dopředu připravena.
Letos v březnu jsme za spolupráce s PPG/Primalex a Ciret/Storch malovali centrum Diakonie Rolnička v Soběslavi, kam docházejí lidé 
s postižením.
Zatím zvládáme akce jak organizovat, tak se na nich i podílet, nicméně „manšaft“ nám stárne. Jak dobře víme, je to problém celého cechu. 
Situaci řeším i ve skupině, ale popravdě nevíme, jak si s tím poradit. V květnu opět uděláme stánek a poradenské centrum na výstavě Ho-
bby České Budějovice, kam pozveme i okolní učiliště. Zkusíme se zaměřit na nábor nových členů i žáků pro náš obor. Na závěr bych chtěl 
poděkovat sekretariátu CMLT ČR za rady a vstřícnost při pořádaných akcích a prezentaci v médiích.

Za skupinu JIH Jiří Maryška, zástupce vedoucího cechovní skupiny
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Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr Michal Rousek

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
 Pokud máte někdo problém s prohlížením zpráv nebo fotografií ve foto-

galeriích nebo na dvou facebookových profilech (vše na www stránkách 
vpravo v sloupci), dejte nám vědět. 

 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 své 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 sekretariátu.

INFO

SOUTĚŽ UČŇŮ PODBOŘANY 
Proběhla i odložená soutěž Akademie 
Josefa Čapka. Tu uspořádalo odborné 
učiliště v Podbořanech, kde ji opět kvalitně připravili mistr Husárek 
a Mgr. Doležal. Díky podpoře Ing. Marholda a městu Podbořany se 
uskutečnila veřejně na náměstí společně s prezentací školy. Děkujeme 
všem sponzorům včetně firmy HET a Graco/Media CZ. Zúčastnilo se 
sedm škol. První místo obsadila škola Jarov Praha, druhé škola z Teplic 
a třetí místo ta domácí. Vyhodnocení soutěže se zúčastnil zástupce 
cechmistra Bc. Jan Zeman.

CONECO – VÝSTAVA SLOVENSKO 
V Bratislavě proběhla výstava Coneco. Při této příležitosti proběhlo 

tradiční setkání cechů, kterého se zúčastnili zástupci 
Slovenska, Česka, Rakouska a Maďarska. Projednávala 
se různá témata, ale nejzávažnější informace byla z Ma-
ďarska, kde došlo k přesunutí řemeslné živnosti malíř do 
volné živnosti, kdy není požadována žádná kvalifikace 
a může to dělat kdokoliv. Vrátit ji zpět bude velmi těžké.

ŠKOLENÍ FLÁDROVÁNÍ NA UČILIŠTI V HLUČÍNĚ
Ve dnech 9. a 10. 2. se uskutečnil projektový den pro žáky učebního oboru 
malířské a natěračské práce. Následoval po předchozích úspěšných 
aktivitách – práce se sítotiskem a práce na plotru, které se uskutečnily 
v říjnu minulého roku. Tentokrát se žáci seznamovali s na-
těračskou dekorativní technikou fládrování (imitace dřeva). 
Způsoby a postup jim představoval odborník z praxe – člen 
Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR Bc. Josef Čermák. 
Žáci se do výuky aktivně zapojovali, zkoušeli si různé postupy 
a získali základní dovednosti pro práci s touto technikou. Akci 
hodnotili jako zajímavou a přínosnou. 

Za OU a PrŠ, Hlučín, příspěvková organizace,
Mgr. Karel Balarin, vedoucí odborného výcviku

GLOSA BC. HONZY ZEMANA,
ZÁSTUPCE CECHMISTRA
Tak nám skončila zima a před námi jsou jarní 
a letní měsíce, kdy se našemu řemeslu dobře 
daří. Kalendář se plní zakázkami a my nevíme, 
kam dřív skočit. Někteří však doskákali – jako 
já. Mám rád zimní sporty a dávám jim ve 
svém čase dost prostoru. Ke konci lyžařské 
sezony, o jarních prázdninách s dětmi, jsem si 
zlomil nohu a ozdobil ji šrouby a sebe vybavil holemi. Nevím proč 
francouzskými, když se to stalo v Itálii. V první řadě si, když ležíte 
doma s nohou nahoře, řeknete: „To je v prdeli.“ Prognóza dlouhá, 
nechodit, ležet a jak říká klasik „táhnout a srůstat“. No jo, a co můj 
pracovní kalendář, který je plný až do léta a možná i o kousek dál? 
Kdo mi pomůže? Na koho přehodím hromadu svých prací? Koho 
tam zítra vlastně pošlu? V tu chvíli je vám opravdu ouzko. Naštěstí 
máte pár spolupracovníků a kolegy z cechu, první vlna zachráněna. 
Ale co dál? Říkáte si, mám já vůbec nějaké pojištění? Jak jsem si 
to tenkrát vlastně nastavil? Něco si platím, jak je to se sociálkou 
a nemocenskou? Honí se vám v hlavě, jak to všechno půjde. Samo-
zřejmě že máte nějaký finanční polštář ušetřený na horší časy, ale 
je dostatečně naklepaný? Prognóza, že si pár měsíců nestoupnu 
na nohu, v tu chvíli nepotěší. Po odeznění první paniky zjišťuji, že 
jsem nebyl úplný trouba a nějaké pojištění jsem samozřejmě měl. 
Mám pojištění na úraz, tak nějaká ta koruna kápne. Mám pojištění 
na dlouhodobou neschopnost, i když to nedělá velké peníze, přece 
jenom na nějakou tu splátku to snad stačit bude. Člověk si musí 
uvědomit, že čas mládí pomalu odplynul a půl století je tu, než 
řekneš lakýrník. Síly je dost, jen se trochu více opotřebovávám. 
Naštěstí mám kolem sebe parťáky, kteří jsou mi nejen pracovní 
oporou. Buďte na sebe opatrní a myslete tak trochu i na zadní 
vrátka, která se mohou kdykoliv a rychle otevřít, když to nejméně 
čekáte. Přeji vám do nové sezony mnoho zdraví a kamarády, které 
si zasloužíte. S přáním hezkého natírání se loučí Honza Zeman, 
toho času zástupce cechmistra CMLT ČR.

NARODILA SE MALÍŘKA
Náš člen Bohumil Adámek z Ostravy se stal 
tatínkem. V půlce loňského prosince se mu 
narodila dcera, která dostala krásné jméno, 
respektive dvě: Adriana Elizabeth. Gratulujeme 
k malé malířce a přejeme hodně zdraví a radosti! 
A mamince posíláme 5000 Kč do začátků dle 
směrnic cechu.

ONLINE MEETING PSA
V rámci projektu PSA, který organizuje drážďanská mistrovská škola 
SBG a UNIEP, proběhlo v půlce března online setkání, kterého se cech 
zúčastnil. Projekt bude zakončen závěrečnou konferencí ve Slovinsku, 

kde je na náš požadavek zařazen bod „virtuální realita 
a její možnosti v oboru malíř-natěrač“. Tomuto tématu se 
sekretariát intenzivně věnuje a chce připravit podklady 
pro testování virtuální reality ve školství a její možnost 
uplatnění v praxi. Se závěry jednání vás následně se-
známíme.
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