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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 – 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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POZVÁNKA: VALNÁ HROMADA 25. 2. 2023
Příští Valná hromada se uskuteční v sobotu 25. 2. 2023 v Praze ve 
velkém sálu na SOŠ Jarov. Součástí opět bude výstava Barevná 
inspirace s prezentací výrobců nátěrových hmot a nářadí od našich 
cechovních partnerů a dalších firem.

NOVÝ VÝZNAMNÝ PARTNER: SÜDWEST + REBBON
Začátkem září se novým Významným partnerem cechu stala 
německá společnost Südwest (barvy, laky, omítky) + Rebbon 
(maskovací pásky) s dlouhou historií a tradicí, která má zas-
toupení v ČR a na Slovensku. Na jejich 
sortiment se můžete podívat na webech 
www.sudwest.sk a www.rebbon.sk. 
Nabízí obsáhlý a zajímavý sortiment pro 
lakýrníky i malíře včetně pásek (rýžový 
papír, impregnovaný a UV stabilní 4–6 měsíců) od 
6 do 75 mm. Firma funguje německým způsobem 
přímých dodávek do malířských firem, ale je otevřená 
i možnosti prodeje v prodejnách. Těšíme se na spo-
lupráci a již nyní připravujeme školení na Slovensku.

ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 
Stejně jako na ostatních středních školách a odborných učilištích 
začal školní rok i na SOŠ Ja-
rov, kde po třech letech (covid 
pauza) praskal sál ve švech. 
Zahájení se zúčastnil prezident 
HK ČR Vladimír Dlouhý. Přejeme 
všem dobré studijní výsledky 
a těšíme se na nové malíře, 
malířky a lakýrníky.

EXKURZE A ŠKOLENÍ SKLOVLÁKNITÉ TAPETY
Patnáct členů cechu se sešlo nedaleko Znojma na exkurzi ve 
výrobním závodě Adfors (dříve Vertex), kde se vyrábějí sklovláknité 
tapety a další tkaniny včetně perlinek. Továrna je impozantní, 
zvláště tavicí pece, kde bublalo sklo roztavené při více než 1400 °C. 
Následné spřádání skelných vláken a tkaní tapet bylo neméně 
zajímavé. Pro profesionály bylo zajímavé a poučné vidět princip 
výroby různých ornamentů. 
Po prohlídce následovalo školení včetně aplikace, kde si naši 
chlapi z celé ČR včetně firemních techniků předávali zkušenosti 
ohledně těchto moderních a odolných tapet.

Tapety se nyní vyrábějí již probarvené se zajímavými vzory. Součástí 
některých z nich je už i lepidlo, takže je stačí jenom namočit. Práce 
s těmito metr širokými tapetami vyžaduje zkušenosti a dobré 
nářadí. Během školení probíhala diskuze ohledně distribuce 
a prodeje.
Po ukončení školení proběhla ještě prezentace zajímavých štětců 
a profi špachtlí pro zjednodušení a zkvalitnění práce.
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NOVÝ JUNIOR ČLEN: LUKÁŠ TICHÝ
Mezi nové Junior členy byl přijat Lukáš Tichý z Prahy. Vystudoval 
obor malíř na SOŠ Jarov. Nyní si dodělal maturitu. Pravidelně 
jezdil na soutěže v malování. Pracoval u našich členů TwinArt, 
Jana Zemana či Jana Zímy. Nyní pracuje u umělecké štukatérské 
firmy Oliver Braun. Je šikovný, kreativní. 

RADA CECHU
Zkraje září měla opět pravidelné zasedání Rada cechu, na kterém 
mimo jiné řešila slavnost k 20. výročí obnovení cechovní činnosti. 
Jako již tradičně byl přítomen předseda KRK.

SLAVNOST CECHU
CMLT ČR bude v příštím roce slavit 20 let od znovuobnovení 
činnosti. Slavnost se uskuteční v sobotu 7. 10. 2023 v Kroměříži. 
Je určena pro členy cechu a pozvané hosty, které budeme o po-
drobnostech průběžně informovat.

SETKÁNÍ MLADÝCH MALÍŘŮ HLUČÍN
Na začátku října proběhlo na náměstí v Hlučíně setkání mladých 
malířů z osmi škol z celé republiky i ze Slovenska. Žáci museli 
nakreslit a pomocí čtvercové sítě zvětšit předem určený obrazec 
a na druhé pracovní ploše pak mohli dělat volnou tvorbu – jakoukoli 
kreativní věc. Škola z Olomouce dokonce využila virtuální realitu 
a žáci přenášeli obraz na plochu pomocí 3D brýlí. Večer měl 
pan mistr na toto téma přednášku včetně ukázek využití tréninku 
stříkací techniky pomocí virtuální reality s 3D brýlemi. Už nyní je 
o ni poměrně velký zájem veřejnosti, základní školy a dalších... 
Akce se uskutečnila za podpory CMLT ČR.

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cmlt.cz nebo na www.CMLT.cz
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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
 25. 3. 2023 Valná hromada CMLT ČR
 a výstava Barevná inspirace na SOŠ Jarov v Praze
 7. 10. 2023 slavnost k 20 letům CMLT ČR v Kroměříži
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SCHŮZKA CECHOVNÍCH SKUPIN
Byly obnoveny pravidelné schůzky Pražské cechovní skupiny, které se 
konají každé první pondělí v měsíci. Taktéž se sešla i skupina JIH, kde 

bylo stěžejní téma „lázně“. 
Východočeská skupina se 
sešla a řešila dva roky od-
kládaný vánoční večírek. 
Bohužel v zápalu debat obě 
skupiny zapomněly udělat 
foto. 

ŘEMESLNÁ RADA
V říjnu proběhla na Minister-
stvu průmyslu ČR Řemeslná 
rada vzešlá z iniciativy AMSP. 
Tématy byly Mistrovská 
zkouška, živnostenský zákon, 
vzdělávání v řemeslech, stav 
energetiky a chystané no-
vinky pro podnikatele. Setkání se zúčastnila naše sekretářka 
Hanka. 

SETKÁNÍ CECHŮ
Taktéž na SOŠ Jarov proběhlo 
setkání cechů v SPTZ, kde 
se probírala mimo jiné mis-
trovská zkouška. Setkání řídil 
Roman Pommer, přítomen byl 
viceprezident HK ČR Radek 
Jakubský, kterého zajímají řemesla a společenstva, za CMLT ČR 
Hanka a Pavel.

OZDRAVNÉ LÁZNĚ PRO MALÍŘE
Druhý lednový víkend 2023 se v Podhájské uskuteční již tradiční 
a oblíbené ozdravné termální lázně pro naše členy. Na své si 
přijdou prací namáhaná těla, bránice bude bolet od smíchu 
a dobré nálady, která tato setkání provází. Nebude chybět tradiční 
společný dress code – pruhované retro plavky, které umí vzbudit 
pozornost u necechovních návštěvníků. Samozřejmě dojde i na 
setkání se slovenskými kolegy a školení.

VÝSTAVA FARBE AŽ V ROCE 2024
Známá a oblíbená výstava Farbe se měla uskutečnit příští rok 
v Mnichově, ale přesouvá se na duben 2024 do Kolína nad Rýnem, 
kam se určitě s členy pojedeme podívat. 

VH UNIEP
V půlce října proběhla volební Valná hromada me-
zinárodní malířské organizace UNIEP, kde je CMLT ČR 
členem. Funkci prezidenta obhájil Ing. Helmut Schulz 
z Rakouska. Východní blok zastupuje Igor Pipan ze 
Slovinska. Za CMLT ČR se zúčastnil Pavel Žatečka a Zdeněk 
Daňo za svoji firmu. Všeobecným tématem byl klesající počet 
řemeslníků a žáků v našem oboru. Příspěvek ČR upozorňoval 
na praktiky zádržného na 5 let a vznesl požadavek na zachování 
možnosti chůze na štaflích při práci a další. 

PROJEKT PSA (PAINTING SKILLS ACADEMY) 
Cílem projektu je vytvoření společných mezinárodních 
vzdělávacích modulů pro obor malíř-lakýrník v EQF 
v úrovních 1–6 a vytvoření nadnárodního vzdělávacího 
uskupení PSA, které bude tyto modu ly nabízet. Jed-

notlivé moduly budou certi-
fikované. Jednání proběhlo 
pod vedením Mistrov ské 
školy SBG v Drážďanech 
a za CMLT ČR se ho účastnil 
Pavel Žatečka společně se 
zástupci odborné školy SŠSS 
v Teplicích. 

VÝSTAVY FOR ARCH A FOR INTERIOR
V Praze-Letňanech proběhly na konci září výstavy For Arch a For 

Interior, kde byl CMLT 
ČR partnerem. Akce se 
zúčastnili členové i žáci 
odborných učilišť. Žáci 
z odborného učiliště 
v Plzni měli přednášku 
na stánku dekoračních 
barev Valpaint.
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