
48 www.PROFIMAG.cz

fórum    cech

CMLT ČR

Cech malířů, lakýrníků
a tapetářů České republiky

...všichni z branže, kteří děláte naše řemeslo poctivě – zvažte,
zda pomůžete jeho rozvoji svým případným členstvím v CECHU

Pokud byste chtěli kontaktovat kolegy, založit novou cechovní skupinu, přihlášky do cechu – informace žádejte na info@cechmal.cz nebo na www.cechmal.cz

Cechovní skupiny členů, které spolupracují v daném regionu:
BESKYDSKO – Vladimír Brychta  BRNO – Jiří Nový ČESKOBRODSKO – Martin Hušner 

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek JIH -Jindřichohradecko – Stanislav Laštovka KARLOVARSKO – František Dohnal 

KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný PLZEŇSKO – Václav Tolar PRAHA – Jan Zeman ml.

ÚSTECKOORLICKO – dočasně bez vedoucího VYSOČINA – Roman Straka  
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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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MLADÍ MALÍŘI V UHERSKÉM BRODĚ
V Uherském Brodě soutěžili mladí malíři. Akce se zúčastnili 
zástupci pěti škol (z toho jedné ze Slovenska a jedné z Polska). 
Kromě samotné soutěže byl v areálu Středního odborného učiliště 
připraven také bohatý doprovodný program (výstava drobného 
zvířectva a zemědělské techniky, ukázky zemědělských produktů 
a komodit aj.). Akce se zúčastnila i řada poslanců ČR, hejtman 
MVDr. Stanislav Mišák a představitelé města.
Vítězem se stal Danny Mahdalů z domácí školy. Na druhém 
místě skončilo Valašské Meziříčí a třetí byla škola z Valašských 
Klobouků.

CECH NAVŠTÍVIL MAGISTRÁT V OSTRAVĚ
Po delší době se podařilo uskutečnit návštěvu vedení města 
Ostravy. Zástupci cechu (cechmistr, sekretář) společně s členy 
Beskydské cechovní skupiny a školství se sešli s náměstkem 

MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH IBF BRNO 2015 
Na veletrhu nechyběly stánky s Poradenským centrem, které zor-
ganizoval náš cech společně s Cechem instalatérů ČR. Pohromadě 
bylo více cechů a řemesel.
Po celou dobu konání veletrhu prezentovali svoje práce naši 
členové – Jaromír Schovanec a bratři Gruníkové. Děkujeme za 
vzornou prezentaci řemesla a Cechu malířů, lakýrníků a tape-
tářů ČR.
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primátora Ing. Zbyňkem Pražákem, Ph.D. Náměstek Zbyněk Pražák 
na začátku debaty konstatoval potěšení z obnovení tradice ce-
chu, a tím i hlídání kvality a úrovně řemesla. On, profesí stavař, 
byl dobře informován o současném stavu řemesel a českého 
stavebnictví. Přesto ho zaujaly a překvapily některé informace 
týkající se výběrových řízení a jediného kritéria = nejnižší ceny. 
Cech radnici a její hodnotitelské komisi nabídl možnou pomoc 
zdarma při hodnocení zakázek z našeho oboru. Náměstek Pražák 
podporuje myšlenku mistrovských zkoušek.
Další téma bylo odborné školství, kde ředitel stavebního učiliště 
SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava, informoval o stavu 
učňovského školství v řemeslech.
Celé jednání probíhalo v přátelském duchu a je to první krok 
k následující možné spolupráci. 

Zaujala ho myšlenka mistrovských zkoušek a práce cechu v této 
oblasti. Ocenil aktivní přístup místních členů cechu a živě se 
zajímal o názor na naši spolupráci s městem Jindřichův Hradec; 
v živé debatě jsme ho seznámili s tím, kde nás tzv. tlačí bota, 
a on vyslovil podporu naší činnosti.
Na závěr setkání byl starostovi Mrvkovi předán pamětní list, 
šála, tričko a vlaječka Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR. 

DEVADESÁT LET COLORLAKU
Náš významný partner, firma COLORLAK, tento rok dovršila 
devadesáti let svého trvání. Zástupci cechu byli pozváni na 
slavnostní večer v Míčovně Pražského hradu, kterého se zúčastnil 
zástupce cechmistra Zdeněk Daňo, sekretář Pavel Žatečka a Zdeněk 
Krs z Plzeňské cechovní skupiny.
Kulturní program byl zaměřen na historii i současnost společnosti 
COLORLAK. Děkujeme za pozvání a přejeme úspěchy do dalších let.

VÝSTAVA HOBBY 2015 
Jako každý rok i letos se konala oblíbená a známá výstava HOBBY 
v Českých Budějovicích. Nechyběl na ní velký stánek cechu, 
kterého se ujala JIH – Jindřichohradecká skupina pod vedením 
Stanislava Laštovky. Členové předváděli praktické ukázky spojené 
s odborným výkladem. Bohužel i zde byl vidět snížený zájem 
vystavovatelů i veřejnosti. 
Stánek navštívil nejen sekretář cechu Pavel Žatečka, ale i Miroslav 
Koubek, náš člen známý z TV, kteří měli přednášku o řemesle, 
řemeslnících a kvalitě.

SETKÁNÍ SKUPINY JIH – JINDŘICHOHRADECKO 
SE STAROSTOU MĚSTA 
Zástupci cechovní skupiny se setkali se starostou Jindřichova 
Hradce Ing. Stanislavem Mrvkou, který se zájmem vyslechl, co 
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR pro své členy dělá a jaký 
má široký záběr aktivit. 

Na výstavě měli stánky také partneři cechu, a to firmy PPG 
Primalex, BaL Teluria, Ciret – Štorch, Caparol, JUB, Zero a Spokar.
Všem účinkujícím děkujeme za obětavost a dobrou prezentaci 
cechu.
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ZPRÁVY Z CECHU
Rada cechu
• Ještě před prázdninami zasedala v Praze rada cechu. Hlavním 

bodem bylo blížící se neformální setkání členů cechu 
a jednání v Hustopečích ohledně memoranda, které bude 
prezentováno v Paříži na UNIEPu. Zápis je možné zhlédnout 
na internetových stránkách www.CECHmal.cz po přihlášení. 

První zasedání nové KRK
• Členové kontrolní a revizní komise se v květnu sjeli na 

zasedání do Hradce Králové. Toto první dvoudenní jednání 
nové KRK proběhlo především proto, aby se členové seznámili 
s prací a zkontrolovali účetnictví za rok 2014. Věříme, že nová 
KRK bude pracovat tak dobře jako ta předešlá.

• Cechovní slavnost se uskuteční ve dnech 
 23.–25. října 2015 v Jihlavě.
• Komu nechodí SMS zprávy z cechu či e-maily, okamžitě volejte 

sekretariát (pravděpodobně máme špatné telefonní číslo) – 
Pavel Žatečka, 777 020 403,  sl. Topolančinová 606 591 230.

• Kdo máte nějaké podněty či připomínky pro radu cechu, 
posílejte je na sekretariát cechu na e-mail: info@cechmal.cz. 

• Vyzýváme všechny členy, aby informovali o svých pracech, 
své firmě či realizaci materiálem či strojem našeho partnera. 
Možnost je zveřejnit je v časopise Spektra. Pokud byste 
potřebovali radu, obraťte se na sekretariát cechu.

Následující stránky jsou komerční prezentace firem uvedených v kontaktu.

Prezentace firem:

58 PRIMALEX a.s.

60 THERMO INDUSTRY, a.s.

tipy pro vás
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SETKÁNÍ MALÍŘŮ V HLUČÍNĚ
Odborné učiliště a Praktická škola v Hlučíně pořádaly již IV. 
ročník setkání žáků učebního oboru malířské a natěračské práce 
(malíř-natěrač), tentokrát pod patronací Cechu malířů, lakýrníků 
a tapetářů ČR, starosty města Mgr. Pavla Pascheka a sponzora 
firmy HET. Hlavním programem byla prezentace jednotlivých 
škol v oboru malíř na Mírovém náměstí v Hlučíně. 
Žáci prováděli své práce na sádrokartonových deskách umístěných 
na stojanech pod stany. Z jedné strany vytvářeli obrazec a práce 
přesně zadané a z druhé strany svoji volnou tvorbu. Hlavním 
cílem setkání žáků bylo porovnání jejich schopností, dovedností 
a výměna zkušeností. Akce se zúčastnilo deset dvoučlenných 
družstev z různých regionů republiky; přijeli i hosté ze Slovenska.
Poděkování patří kolektivu pracovníků pořádající školy za pro-
fesionální zajištění setkání s nadstandardním zázemím; zejména 
řediteli Mgr. J. Honzíkovi, VUOV Mgr. K. Balarinovi, učiteli OV 
F. Kozákovi a firmě HET.

XXVII. SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR 
Sněm Hospodářské komory ČR konaný 28. května v pražském 
TOP Hotelu Praha vyslal vládě a politické reprezentaci napříč 
názorovým spektrem jasný apel: Spolupracujte s komorou na 
řešení problémů podnikatelů. Na tomto sněmu nechyběl ani 
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR včetně korouhve.
Vláda by podle prezidenta komory Ing. Vladimíra Dlouhého měla 
zvýšit také podporu malých a středních podniků, neboť stát se 
dosud orientoval jen na velké firmy. V dopolední části se svými 
projevy vystoupili prezident České republiky Miloš Zeman, premiér 
Bohuslav Sobotka (ČSSD), 1. místopředseda vlády Andrej Babiš 
(ANO), místopředseda vlády Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) a další 
zástupci opozičních stran i odborů a svazů. Odpoledne v rámci 
pracovního zasedání sněm projednal a schválil mimo jiné nový 
akční plán Hospodářské komory ČR, který obsahuje konkrétní 
kroky pro zlepšení podnikatelského prostředí.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
V červnu odstartovaly po celé České republice na středních od-
borných školách závěrečné zkoušky. Zúčastnili se jich i zástupci 
cechu z celé ČR a hodnotili jak znalosti, tak dovednosti, které 
jsou potřebné do života. Zástupci byli opět potěšeni pokrokem, 
jak se učni zdokonalují, mají více znalostí a baví je řemeslo. Na 
závěr zástupci z Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR předali 
vyučencům pamětní listy. Vyučencům přejeme hezké prázdniny 
a mnoho úspěchů s hledáním práce.

Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 
cechmistr R. Konečný a sekretář P. Žatečka, 

Učňovská 1, 190 00 Praha 9-Jarov
tel.: 266 106 572, 777 020 403,

info@CECHmal.cz, www.CECHmal.cz


