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Co se děje v cechu

Neformální setkání, mladí
v Hlučíně, fotbal v Šardicích,
plavba po Jadranu

fórum    cech
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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.

spektra_3-2013.indd   48 24.4.2013   13:40:10

MLADÍ MALÍŘI 
Opět se vyučilo mnoho mladých malířů v učilištích, kde se jejich 
zkoušek zúčastnili i zástupci cechu. Všichni vyučenci obdrželi 
pamětní listy od Cechu malířů a lakýrníků ČR, který zároveň nabízí 
zdarma pomoc těmto mladým řemeslníkům při prvních krocích 
v řemesle a podnikání.
Pokud víte o někom, kdo tuto pomoc potřebuje, předejte mu 
kontakt na sekretariát cechu.

NFS PECKA U NOVÉ PAKY
Tak jako každý rok, i letos se na konci června konalo oblíbené 
neformální setkání členů cechu a jejich rodin. 
Toto NFS bylo výjimečné především tím, že bylo doplněno fotbálkem 
PRIMALEX CUP a soutěží v páce BALAKRYL CUP, které podpořil gene-
rální partner Cechu malířů a lakýrníků ČR firma PPG – PRIMALEX.
Předem bychom chtěli poděkovat všem zástupcům našich partnerů, 
kteří se NFS zúčastnili, prezentovali během soboty svoje firmy, 
výrobky, novinky, pracovní postupy, přispěli do dětské tomboly 
či cenami pro vítěze závodu na štaflích (PPG, BaL Hostivař, Teluria, 
AKZO, Ciret, Spokar, ZERO BARVY a Chemolak).
Musíme vyzdvihnout perfektní organizaci a přípravu NFS Králové-
hradeckou skupinou pod vedením Ing. Málka. Velký dík patří Lídě 
Bedrníčkové a Andree Rouskové, které pomohly s ubytováním 
a prezencí členů.
I když počasí bylo aprílové, členy to neodradilo a večerní opékání 
buřtů se uskutečnilo. Do pozdních večerních hodin seděli 
u táboráku, zpívali u harmoniky a povídali si. 
Hned po sobotní snídani byla pro děti připravena agentura „VOSA 
JEDE“ s pestrým programem, při kterém se bavili děti i dospělí. 
Pro dospělé byl ve středu areálu připraven „lidský“ fotbálek – 
PRIMALEX CUP 2014, jehož vítězem se stala Pražská skupina. 
V „páce“ zvítězil František Čelůstka.

Po obědě se šlo společným pochodem na hrad Pecka. Tam jsme 
vyvěsili cechovní vlajku. Při cestě zpátky jsme se zastavili v krás-
ném kostele sv. Bartoloměje. Naši malíři zde obdivovali techniku 
linkování a iluzivní malby.
V odpoledních hodinách nechyběly tradiční běhy na štaflích 
o pu tovní pohár cechu. Těchto běhů se zúčastnily tři desítky 
odvážlivců. Na štaflích museli malíři zdolat trať dlouhou cca 
20 metrů. Závody se konaly již po jedenácté a je to oblíbená 
a náročná soutěž.
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ZPRÁVY ZE SEKRETARIÁTU

• For Arch: 16.–20. 9.

• For Decor: 25.–28. 9.

• Památky: 23.–24. 10.

• Moderní dům a byt Plzeň: 3.–5. 10.

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

Letošní vítězové: 
1. místo: Petr Bohdanecký – několik let 
 o vítězství bojoval – gratulujeme;
2. místo: Jaromír Vlček – nový člen z Vysočiny;
3. místo: Radomil Konečný – loňský vítěz.

U chatiček už na děti čekala oblíbená a bohatá tombola. Byla pro ně 
připravena ještě „noční bojovka“ v lese a také si mohly vyzkoušet 
stříkání hasičskými hadicemi. Večerní veselice pro děti i dospělé 
s tancem i zábavou trvala do brzkých ranních hodin. V neděli po 
snídani bylo vyhlášení vítězů v fotbálku a páce.
Děkujeme všem za účast a přejeme mnoho úspěchů v řemesle a již 
teď se těšíme na další vydařenou akci. Veškeré fotografie z akce 
naleznete na: http://cechmal.rajce.idnes.cz/NFS_Pecka_2014/ 

PŘÁTELSKÉ SETKÁNÍ MLADÝCH MALÍŘŮ V HLUČÍNĚ
Uskutečnilo se třetí Setkání mladých malířů v Hlučíně pod patronací 
Cechu malířů a lakýrníků ČR a starosty města Hlučína Ing. Pavola 
Kubuše. Akce se účastnilo jedenáct dvoučlenných družstev. Při 
tomto setkání žáků a UOV středních a odborných škol šlo o porov-
nání schopností, dovedností, stylu práce a nápaditosti kolegů 
z jiných regionů.
Nejednalo se o soutěž jako takovou, protože výsledné práce učňů 
nebyly hodnoceny bodově. Hlavním smyslem je v atmosféře 
přátelství a bez stresů navázat osobní kontakty, aby docházelo 
k výměně zkušeností, zlepšila se propagace oboru a zvýšila se 
šance našich vyučenců na uplatnění ve společnosti za podpory 
Cechu malířů a lakýrníků ČR.

MEZINÁRODNÍ FOTBAL ŠARDICE
Proběhl fotbalový zápas Slovensko proti 
ČR, kde naši zvítězili 5:2 a oplatili loňskou 
porážku. Tento již tradiční zápas ukazuje, že 
sport spojuje a vytváří přátelství.
Zápasu se mohli zúčastnit nejenom členové 

cechu, ale i jeho partneři.
Kdo chcete hrát příští rok, kontaktujte sekretariát nebo cechmistra 
Radomila Konečného.

NFS SLOVENSKO – KOROUHEV
Slovenský cech pořádal neformální setkání. U této příležitosti 
nechali světit svou cechovní zástavu, s jejíž výrobou pomohl náš 
člen Michal Bedrníček. Na akci nechybělo vaření malířského guláše, 
návštěva poutního místa a běh na štaflích.

CECH NA JADRANU
Cechovní vlajka vlála na dvou plachetnicích, které pluly kolem 
pobřeží Chorvatska. Členové cechu s rodinami, pod vedením kapi-
tána lodi Josefa Čermáka (člen Rady cechu), vyzkoušeli novou 
možnost dovolené pro členy. Během plavby navštívili i cechmistra 
Radomila Konečného, který byl zrovna na dovolené na poloostrově 
Pelješac. 
Kdo má o plavbu na lodi zájem příští léto, kontaktujte sekretariát.

PODZIMNÍ SETKÁNÍ ČLENŮ – TŘEBOŇ
Letos se nekoná slavnost, proto se členové mohou sejít 8.–9. 
listopadu v Třeboni. Zde jsou Bertiny lázně, vyhlášené bahenními 
koupelemi s masážemi.
Zájemci, hlaste se včas na sekretariátu.


