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Co se děje v cechu

Valná hromada
a 10 let cechu

fórum    cech

Opět po roce proběhla ve velkém sále SOŠ stavební a zahradnické v Praze na Jarově valná hromada cechu. 

Sešlo se na 200 účastníků. Již od rána se sjížděli partneři cechu, kteří si připravili prezentační materiály 

a produkty. Byla to vlastně i největší výstava barev, nářadí a pomůcek pro malíře a lakýrníky v ČR. Poté 

začali vstupovat do sálu členové, pro které byla připravena vydatná snídaně s kávou či čajem pod vedením 

členů Pražské cechovní skupiny, která zajistila i přípravu sálu.

Dánsko – školení 
Počátkem března uspořádala 
společnost Flügger seminář 
v Kodani. Jeho cílem bylo nejen 
rozšířit znalosti o stěrkových 
tmelech Sandplast, ale i o cel
kovém konceptu společnosti 
a jejích produktech. Pozvání k účasti dostali i někteří členové 
našeho cechu. Děkujeme J. Novému, R. Strakovi a M. Pavelkovi, 
že se podělili o zkušenosti s ostatními v cechu.

setkání s raDní aleksanDrou uDženijou
Na začátku března se zástupci Cechu malířů a lakýrníků ČR setkali 
v salonku primátora HMP s radní Hlavního města Prahy Alek
sandrou Udženijou. Zúčastnili se ho také zástupci SOŠ stavební 
a zahradnická Jarov a Střední průmyslové školy dopravní, a.s. 
Na setkání se řešily problémy živnostníků, parkování v Praze 
a tzv. hodinoví manželé, kteří v oboru pracují načerno a berou 
práci profesionálním řemeslníkům. Paní radní přislíbila, že se 
bude snažit být nápomocná. Při setkání byla vztyčena cechovní 
korouhev a paní radní byla požádána o zápis do Pamětní knihy 
cechu. Zástupci cechu se naopak zapsali do knihy magistrátu. 

Setkání se zúčastnila i generální ředitelka společnosti Rozvojové 
projekty Praha Ing. J. Kárníková, která nám nabídla možnost 
spolupráce a využití projektu pro živnostníky. Děkujeme za setkání 
a již nyní se těšíme na další shledání.

Farbe 2013 – německo, kolín naD rýnem
Ve dnech 7. až 9. března se naši členové zúčastnili veletrhu Farbe 
2013; zájezd pořádal Cech malířů a lakýrníků ČR. Při cestě jsme 
se zastavili u našeho generálního partnera PRIMALEX přímo ve 

Hned po zahájení cechmistrem Radomilem Konečným pronesli 
ke členům zdravici prezident HK ČR Petr Kužel, tajemník AVNH 
ČR Ing. Jaroslav Prachař a také tajemník cechu obkladačů Ro
man Pommer. Poté se pokračovalo obvyklým způsobem jednání 
na valné hromadě. Ocenění „Skokan roku 2013“ obdržel Michal 
Rousek z Náchoda a člen Královéhradecké skupiny. Pro členy jsme 
zařídili i důležité školení BOZP a PO pro živnostníky s certifikátem 
o proškolení. Samozřejmě nechyběla bohatá tombola. Večer si šli 
členové zahrát bowling a dát si něco dobrého k jídlu a pití. Tímto 
bychom rádi poděkovali všem, kteří se valné hromady zúčastnili, 
a zvláště těm, kteří přijeli ze všech koutů republiky.

VýstaVa sVět bareV 2013
Ve dnech 28. února až 2. března 
proběhl v Lysé nad Labem 
2. ročník prodejní výstavy Svět 
barev 2013. Cech zde měl pod 
patronací Českobrodské cecho
vní skupiny Poradenské cen
trum. Zájemci mohli vidět různé druhy prací v přímém přenosu. 
Děkujeme skupině za vzornou prezentaci řemesla a cechu.
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Vážení členové, rádi bychom vás opět po roce pozvali na valnou 
hromadu, která se koná v sobotu 12. 4. 2014 v sále školy SOŠ 
stavební a zahradnické, Praha 9-Jarov, Učňovská 1, kde sídlí sekre-
tariát. Účast je téměř povinná. Více informací na www.CECHmal.cz.

PROGRAM VALNÉ HROMADY:
V průběhu VH bude v předsálí prezentace našich partnerů 
a jejich nových výrobků.
• 08.00–09.00 
 Prezence a vyřízení všech úředních formalit, 
 přijeďte včas!
 Zahájení, zpráva o stavu členské základny
 Schválení programu
 Výroční zpráva o činnosti, hospodaření, KRK 2013
 Plány činnosti a hospodaření 2014
 Úprava stanov a vnitřního řádu
• 11.00–11.30
 Přestávka – občerstvení
 Prezentace „čestných členů cechu“ 
 Obhajoba členů s pozastaveným členstvím/vyloučení 
 Potvrzení nových/zaniklých členství cechu        
 Ocenění „Skokan roku“ a další 
• 13.30–14.30
 Přestávka – oběd
 Diskuze, usnesení, závěr 
 Odborné semináře (BOZP, školení řidičů)

Svačina a oběd, včetně kávy, čaje atd., budou zajištěny. Dokumenty 
předkládané na valné hromadě budou po vyžádání k nahlédnutí 
14 dní před konáním valné hromady v sekretariátu cechu nebo 
na místě před začátkem.

PRAHA – NOVOROČNÍ SETKÁNÍ S PRIMÁTOREM

Dne 24. 1. 2014 proběhlo novoroční setkání zástupců Cechu malířů 
a lakýrníků ČR s nově zvoleným primátorem hlavního města 
Prahy RNDr. Tomášem Hudečkem, Ph.D., který nás srdečně přijal. 
Velice ho potěšilo, že pokračujeme v tomto řemesle, které má 
nejen svoji tradici, ale i svoji budoucnost. Návštěvy se zúčastnili 
zástupci pražské cechovní skupiny, sekretář cechu, ale také 
zástupci školství s jejich řediteli. Velká část setkání se věnovala 
problémům v oblasti řemesel.

VÝSTAVA AUSTRO FARBE A SOUTĚŽ UČŇŮ
Proběhla tradiční výstava malířů a soutěž malířů, kterou pořádá 
mistrovská malířská škola a rakouský cech.
Rakouský Cech malířů a tapetářů pozval členy českého cechu na 
výstavu AUSTRO FARBE. Cech malířů již mnoho let spolupracuje 
s rakouským cechem. 
Letos se setkání zúčastnili nejenom zástupci z České republiky, 
ale také ze Slovenska, Maďarska, Německa a UNIEP.
Cech vyslal do soutěže školu z Valašského Meziříčí, která téměř 
bez přípravy obsadila druhé místo. To zasluhuje velikou gratulaci 
a uznání. 

SEKTOROVÁ RADA
Cech malířů je zastoupen v národní sekto-
rové radě pro řemesla. Cílem této rady je určit 
kvalifikační nároky oboru malíř, lakýrník, natěrač 
a tapetář tak, aby podle nich mohly být prováděny 

kvalifikační zkoušky a zároveň pomáhaly určit obsah výuky na 
školách.
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU
• Náměty na projednání Radou cechu zasílejte 
 na sekretariát.
• Zkontrolujte si, zda má sekretariát správné adresy 

na posílání časopisu Spektra. Komu nechodí, tak má 
pravděpodobně špatně nahlášenou adresu.

• Připravujeme se na výstavu IBF - 23.–26. 4. 2014, 
 která se bude konat v dubnu po valné hromadě.
 Pořádá Brněnská cechovní skupina.
• Pro členy cechu je na www přehled zakázek. 
 Kdo neví, jak se na zakázky přihlásit, kontaktujte 

sekretariát. Zavoláme vám, jak na to.

Za Cech malířů a lakýrníků ČR cechmistr R. Konečný
a sekretář P. Žatečka, Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov

tel.: 266 106 572, 774 339 905, 777 020 403,
info@CECHmal.cz, www.CECHmal.cz

VÝSTAVA „JARNÍ INSPIRACE“ HRADEC KRÁLOVÉ
Ve dnech 7.-9. 3. 2014 proběhne v Hradci Králové 
výstava JARNÍ INSPIRACE 2014, kterou připravuje 
Královéhradecká cechovní skupina. Cechovní 
skupina zde bude reprezentovat jak sama sebe, 
tak i propagovat řemeslo a cech malířů. Pro 
členy cechu jsou volné vstupenky. Zájemci, 

hlaste se na sekretariát.

VÝSTAVY „STAVÍME, BYDLÍME“
Na výstavách v Jihlavě a Ústí nad Orlicí bu-
dou tradičně stánky s „Poradenským cen-
trem“ pod vedením regionálních cecho-
vních skupin. Budou zde radit zákazníkům 
a také prakticky ukazovat, jaké kouzlo má 

„malířina“. Všichni jste srdečně zváni.

VÝSTAVA SVĚT BAREV LYSÁ NAD LABEM
V únoru proběhl další ročník výstavy „Svět barev 2014“ v Lysé 
nad Labem. V poradenském centru Cechu malířů a lakýrníků ČR 
členové Českobrodské cechovní skupiny dávali návštěvníkům 
praktické informace.

SOUTĚŽ PROFESIONÁLŮ PRAHA
V sobotu 8. 3. 2014 proběhne na SOŠ 
stavební Praha Jarov soutěž profesionálů, 
kterou pořádá náš partner, a to firma 
Decor Italia. Cílem soutěže je vytvoření 

vazeb mezi architekty-designéry a řemeslníky. Je o ni zájem 
nejenom mezi členy Cechu malířů a lakýrníků, a tak se necháme 
překvapit, jak soutěž dopadne.

SLOVENSKÝ PLES
V sobotu 22. února proběhl I. reprezentační ples 
Cechu malířů Slovenska. Na tento ples byl pozván 
i Cech malířů České republiky. Plesu se zúčastnil 
náš cechmistr Radomil Konečný a další, kteří 
byli mile překvapeni organizací a připraveností. 
Děkujeme za pozvání.

POOHLÉDNUTÍ ZA OCENĚNÍM ŽIVNOSTNÍK ROKU 2013
Titul nejlepšího živnostníka Královéhradeckého kraje si odnesl 
náš člen malíř Michal Rousek. Další z řad našich členů, kteří se 
v této soutěži umístili na vrcholných místech, i Michal Rousek byli 
pozváni na slavnostní vyhlášení celostátních vítězů této soutěže.
I když se Michal Rousek v celostátním kole neumístil, je to pro 
něj neskutečná zkušenost. 

„Snažil jsem se zákazníkům nabídnout něco jiného. Že jsou i jiné 
odstíny než meruňková a existují i jiné malířské techniky než 
jenom vymalovat,“ říká ke svému podnikání Michal Rousek. Již 
je vyhlášen další ročník této soutěže. Zájemci, hlaste se ihned 
na sekretariát.


