
INFO

NENÍ EMAIL JAKO E-MAIL
A TO BY SI DOBŘÍ ŘEMESLNÍCI MĚLI UVĚDOMOVAT

E-mail je základ téměř každé práce, kterou 
denně vykonávám. Proto k němu přistupuji 
jako k součásti svého projevu s velkou 
úctou. Podobně velkou úctu k této formě 
korespondence se budu na dalších řádcích 
snažit vyvolat i u vás. Začnu tím, jak se 
e-mail píše.
 
Takto: e-mail. Bez spojovníku je vaše kore-
spondence minimálně na první pohled ná-
těrovou hmotou, tedy emailem. V případě, 
že chcete v adresátovi zanechat pozitivní 
dojem z korespondence s vámi (máte něco 
jiného v plánu?), dodržujte běžnou úpravu 
jako u dopisu. 

E-mail je elektronickou korespondencí 
a má tyto náležitosti:

PŘEDMĚT – TEDY
O CO VLASTNĚ KRÁČÍ...
Vždy uvádějte zkrácený a smysluplný ob-
sah vaší zprávy do předmětu. Např. „Náš 
telefonát ze dne 2. února 2019“. Nedoporu-
čuji odeslat e-mail bez předmětu. Nemohu 
zde napsat, že bude bezpředmětný, ale 
není kompletní. Do předmětu nevpisuj-
te nicneříkající názvy obsahu, jako např. 
„Nabídka“ nebo “Odpověď“. Těch adresát 
zřejmě dostává týdně několik.

OSLOVENÍ NENÍ POZDRAV.
A OPAČNĚ 
Každý dopis, i ten elektronický, by měl začí-
nat oslovením. Ještě jednou opakuji: os-lo-
-ve-ním. Sousloví Dobrý den je však, jak zná-
mo, pozdrav. Není to oslovení. Pozdrav patří 
na ulici nebo do telefonu, oslovení do e-mai-
lu. Už vás slyším, jak něco namítáte a od-
mítáte se „dobrých dnů“ vzdát. Je to však 
jednodušší, než si myslíte, a navíc správně. 
Neznáte-li adresáta nebo nevíte-li, komu bu-
de e-mail s adresou např. info@domena.cz 
doručen, použijte neadresnou formu oslo-
vení: „Vážená paní, vážený pane, ...“, nebo 
„Vážené dámy a pánové, ...“ nebo jen „Váže-
ní, …“ anebo „Vážení obchodní přátelé, ...“.

Pokud víte, kdo váš e-mail bude číst, vždy 
používejte správnou formu oslovení toho 
konkrétního člověka v 5. pádě. V případě, 
že adresát používá ve svém podpisu nebo 

na svých vizitkách titul, používejte jej ta-
ké. Trend blížící se do Česka ze stejného 
směru jako většina počasí titul opouští. 
V opačném případě, tedy když adresát 
titul nemá, používejte příjmení nebo jméno, 
pokud se tak běžně s adresátem oslovu-
jete. Je krásné dostat nebo právě odeslat 
e-mail, který začíná: „Vážený pane doktore, 
...“ nebo třeba „Vážená paní Landová, ...“ 
a také velmi osobní „Milá Aneto, ...“ nebo 
jednoduše „Tomáši,...“. Máte něco proti 
jménům?

TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ
NA ZAČÁTEK
Pište jasně, výstižně, gramaticky správně 
a krátce. Nepište dlouhé e-maily. Pokud 
máte v plánu napsat sdělení delší, což je 
u e-mailu nejvýš pět souvětí, rozdělte text 
strukturovaně pomocí odrážek. Používejte 
raději tečky než čísla. Čísla vyznívají v textu 
jako rozkazy. Na první místo v textu, tedy 
pod prázdný řádek pod oslovením, umístěte 
po krátké úvodní větě svůj požadavek. To 
nejdůležitější na začátek. V druhé a pří-
padně další větě detaily k němu. Jakoukoli 
firemní nabídku, kalkulaci nebo pozvánku 
napište v textovém editoru, převeďte do 
formátu pdf a pošlete e-mailem jako přílohu. 
Přílohu opatřete smysluplným názvem toho, 
co obsahuje. 

CO PŘEJETE OSTATNÍM,
DOSTANE SE VÁM
Závěr a podpis jsou nedílnou součástí ko-
rektně psaného e-mailu. Jasně a s důrazem 
bych nejraději napsal: Pod každý váš e-mail 
patří váš podpis. Forma podpisu závisí na 
způsobu a záměru komunikace. Namísto 
velmi strohého, archaického germanismu 
a neosobního závěru „S pozdravem“ za-
čněte používat vhodnější přání pěkných 
dnů a úspěchu: „Přejeme Vám úspěšný 
a pěkný den,“ nebo „Přeji Vám úspěch ve 
všem, co děláte,“ nebo třeba jen „Přejeme 
pěkný den,“ anebo větu s dávkou estetiky 
„Přeji krásný den, ať se Ti daří.“. 

Podpis v e-mailové korespondenci by měl 
obsahovat (volitelně váš titul) jméno a pří-
jmení, funkci ve firmě, resp. za co odpo-
vídáte (nepište, prosím, že jste majitel/ka), 
přímé telefonické spojení na vás, odkaz 
na webové stránky, případně adresu sídla. 
Podpis může také obsahovat patičku, tedy 
dodatečné sdělení zákazníkovi, odkaz na 
váš další projekt nebo marketingovou akci. 

Z podkladů Daniela Šmída
připravil Pavel Žatečka,

výkonný ředitel CMLT ČR

Obrázky: Pixabay
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CMLT ČR INFORMUJE
CECH MALÍŘŮ, LAKÝRNÍKŮ A TAPETÁŘŮ ČR

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 – Ing. Jan Hric  BRNO – dočasně bez vedoucího ČESKOBRODSKO – Martin Hušner 

JIH-Jindřichohradecko – Vladislav Máca KARLOVARSKO – František Dohnal KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný 

PLZEŇSKO – Karel Zukal PRAHA – Bc. Jan Zeman VYSOČINA – Jaromír Vierer  

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek

cech_skupiny_2020.indd   1 12.12.2019   16:23:46

SCHOLA PRAGENSIS
Již 24. ročník Schola Pragensis se uskutečnil 
28.–30. 11. 2019 v Kongresovém centru na 
pražském Vyšehradě. Na tradičním veletrhu 
vzdělávání a nabídky pražských středních 
a vyšších odborných škol, který je především pro 
žáky základních škol, měly zastoupení i řemeslné 
cechy včetně toho našeho.
Loňský ročník se nesl v duchu motta Kam 
zapadneš ty?, doplněného vizuálem skládačky 
puzzle, kde chyběl jeden dílek představující po-
tencionálního studenta. Na slavnostním zahájení 
promluvil primátor města Prahy MUDr. Zdeněk 
Hřib a viceprezident HK ČR Roman Pommer, 
který upozornil na význam řemesel v dnešním 
světě, a další významní představitelé města 
a podporovatelé tohoto svátku školství. Byly 
ohodnoceny nejlepší pražské školy, kreativní 
práce studentů. Úvodní slova byla zakončena 
studentským videomappingem.
CMLT ČR společně s ostatními cechy zajistil 
tradiční soutěž pro návštěvníky, kteří museli plnit 
manuální i vědomostní úkoly na jednotlivých 
stáncích cechů. Tak si mohli „osahat“ jednot-
livá řemesla a případně pak něco vyhrát. Pod 
vedením našich členů Václava Libicha a Bc. Jo-
sefa Čermáka se návštěvníci na našem stánku 
snažili fládrovat. Organizaci soutěže a stánku 
měla opět na starost asistentka Ing. Hanka 
Bukáčková. Účast byla hojná, nejvytíženějším 
dnem byla sobota, kdy stánek navštívily děti 
se svými rodiči a prarodiči, s kterými konzultují 
výběr školy a zaměření.

PROJEKT IKAP PRAHA
V rámci Scholy Pragensis měl své zas-
toupení projekt iKAP, kde naše řemeslo 
předvádí náš člen František Grüner. Pojíz-
dná dílna navštěvuje základní i mateřské 
školy, kde jsou programy pro různé 
věkové skupiny dětí tak, aby si reálně 
vyzkoušely různá řemesla zábavnou for-
mou. Je to nový a zajímavý způsob, jak 
zaujmout děti i rodiče. 

PF 2020
Rádi bychom našim členům (a jejich rodinám),
partnerům a všem, kteří s cechem spolupracují,
poděkovali za podporu cechu a milovaného řemesla,
za spolupodílení se na cechovní slavnosti, prvním
pochodu sv. Lukáše a dalších cechovních akcích
a aktivitách a popřáli všechno nejlepší do nového roku, 
především hodně zdraví, štěstí, lásky, úspěchů, pohody, 
zajímavých zakázek a příjemných zákazníků.
A do nového roku se starým malířským pozdravem:
„Ať nám štětka mlaská!“
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SETKÁNÍ RADY CECHU
S VEDOUCÍMI CECHOVNÍCH SKUPIN
V půlce listopadu proběhlo tradiční jednání Rady 
cechu s vedoucími cechovních skupin. Setkání 
se uskutečnilo v Praze v hojném počtu jejich 
zástupců. Řešily se zde problémy jednotlivých 
regionů, probíraly se náměty na zlepšení činnosti 
cechu atd. Kladně byly ohodnoceny podzimní akce 
– cechovní slavnost a první pochod sv. Lukáše. 
Rada cechu seznámila ostatní s činností do bu-
doucna a u některých témat ji zajímal většinový 
názor. Všichni zúčastnění považovali toto jednání 
za velmi přínosné.

CHARITATIVNÍ AKCE SLOVINSKO 
Na konci listopadu se uskutečnil již 21. ročník chari-
tativní akce ve Slovinsku. Tentokrát se dávala „do 
pucu“ základní škola v Ormoži. Sjeli se sem malíři 
profíci, učni i jejich mistři, cechmistři z osmi zemí. 
Celkem 130 malířů, 80 místních a 50 zahraničních. 
Za den se vymalovalo až 5000 m² povrchů stěn 
a stropů. Využilo se až 1800 litrů barev a nátěrů od 
partnerské firmy JUB (hlavní sponzor akce) k barevné 
renovaci učeben a chodeb. K dokončení stěn bylo 
použito více než 1000 válečků a kartáčů, 29 kilometrů 
ochranné pásky od výrobce tesa tape, 10 tisíc m2 
krycí fólie a ochranného papíru a dalších stěrkových 
i pomocných materiálů. 
Organizátorem je organizace malířů ve Slovinsku 
Humanitarni slikopleskari a jejich „guru“ Igor Pipan.
Česká republika zde měla také své zastoupení. 
Mezinárodní akce se zúčastnili jak zástupci CMLT 
ČR – výkonný ředitel Pavel Žatečka s cechmistrem 
Radomilem Konečným a členem Jaromírem Scho-
vancem, tak i žáci i mistři ze SŠ stavební a strojní 
z Teplic. Všichni odvedli znamenitou práci a patří jim 
velký dík! V rámci tohoto setkání proběhlo i několik 
jednání v rámce UNIEP. Závěrem lze podotknout, 
že se nejenom pomůže dobrému účelu, ale zároveň 
charitativní akce je jedinečnou propagací profese 
mezi mladými lidmi a má velký význam v evropském 
prostoru.

POLYTECHNICKÁ VÝUKA
Polytechnická výuka, která má aspoň částečně nahradit zrušené dílny, pokračuje 
i v letošním školním roce. Hospodářská komora Prahy spolupracuje s několika 
školami včetně SOŠ Jarov, aby přiblížila žákům ZŠ řemeslné obory, a povzbudila 
tak zájem o učňovské školství a vysvětlila jim, že není nic špatného na tom pracovat 
rukama. Do školy tak docházejí žáci 6. a 7. tříd, aby si mohli vyzkoušet například pod 
vedením mistra Bc. Josefa Čermáka fládrování, lakování a jiné malířské techniky. 
Projekt má úspěch u dětí a přihlašuje se postupně více základních škol, které se 
do něho chtějí zapojit. 

MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ DIALOGY
Výkonný ředitel Pavel Žatečka a předseda RK Zdeněk Daňo se po několika letech 
zúčastnili velkého setkání zástupců řemesel, škol, úřadů a ministerstev z německé 
i české strany v Mariánských Lázních. Cílem jednání bylo několik okruhů, od 
digitalizace a průmyslu 4.0 přes nábor kvalifikovaných pracovníků až po omezení 
byrokracie při práci v zahraničí. Je vidět, že náboru odborných pracovníků se 
v Německu systematicky věnují v různých 
koutech světa tak, aby zajistili vzdělané 
odborníky jazykově vybavené přímo pro 
své firmy v regionech. Diskuze o papírové 
byrokracii při práci v zahraničí ukázala, že 
elektronická spolupráce úřadů mezi státy 
je zatím v nedohlednu a různých papírů 
důležitých pro kontroly spíše přibývá. Za-
jímavým zjištěním je, že Německo znovu 
zavádí 12 řemeslných živností.
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VÁNOČNÍ SETKÁNÍ
Období Vánoc je ideálním časem pro zklidnění po celoročním pra-
covním shonu a setkávání se. Cechovní skupiny se tradičně potkaly 
v období adventu na svých pravidelných předvánočních setkáních 
u dobrého moku a s dobrou náladou, kde především bilancovaly 
právě končící rok a shrnuly své úspěchy a neúspěchy. 
Fotografie máme ze setkání Kroměřížské skupiny, kterou navštívil 
čert, Mikuláš i anděl. Skupina JIH soutěžila na bowlingovém turnaji 
a zároveň dolaďovala přípravy na výstavu HOBBY a charitativní 
akci v Plzni. 

PŘIPRAVOVANÉ CHARITATIVNÍ AKCE
Tak trochu po vzoru Slovinska CMLT ČR koketoval dlouho 
s myšlenkou, že by uspořádal charitativní akci. V roce 2020 
to vypadá, že se od plánů přejde k realizaci. Na stole se nám 
shromáždily rovnou tři podněty. První s nápadem uspořádat 
charitativní akci přišel člen cechu Stanislav Zdražil z Kroměřížské 
skupiny, a to aby se vymalovalo nově postavené Alzheimer cen-
trum v Pačlavicích. Akci by si vzala pod patronát Kroměřížská 
skupina. Nátěrové hmoty by poskytl partner Colorlak.

S dalším nápadem přišel zástupce generálního partnera cechu 
PPG (Primalex) Karel Lupinski, že by se mohla udělat akce 
(Pečovatelský dům TOTEM) v Plzni ve spolupráci s Plzeňskou 
cechovní skupinou, SOU Plzeň a skupinou JIH, včetně školení. 
Nátěrové hmoty dodá PPG (Primalex).

Se třetím nápadem přišla Lucie Dolfi, kastelánka Jindřišské 
věže, kde v roce 2018 proběhla výstava k 670 letům malířských 
cechů. Navrhuje společně vymalovat Dětský domov v Unhošti, 
se kterým věž spolupracuje. Návrh podporuje Bc. Jan Zeman 
za podpory Pražské cechovní skupiny a SOŠ Jarov. Nátěrové 
hmoty by poskytl partner BARVY A LAKY Hostivař. Nářadí na 
akce poskytnou Ciret/Štorch, SPOKAR a tesa tape. 

HÁDANKA 
Ale kdopak z našich členů se nám to skrývá za maskou čerta se 
svítícím červeným okem? Nápověda: má dobrou domácí slivovici, 
indicie: anděl . Svoje tipy pište na sekretariát. 

PŘIPRAVOVANÉ SOUTĚŽE UČŇŮ
Ani rok 2020 nebude výjimkou a bude nabitý malířskými soutěžemi 
a setkáním učňů. Během jednoho měsíce se uskuteční hned čtyři! 
Proběhnou v těchto termínech: 25. 3. Brno, 26.–27. 3. Uherský 
Brod, 6.–8. 4. Podbořany, 21.–23. 4. Sollertia – Praha. V říjnu 
se pak uskuteční setkání v Hlučíně. O akcích vás budeme infor-
movat na cechovním Facebooku: www.facebook.com/CMLT.cz.

MISTROVSKÁ ZKOUŠKA
Mistrovská zkouška již není pod Ministerstvem školství, ale přímo 
pod Ministerstvem průmyslu (ministr Karel Havlíček, dříve AMSP). 
Ministr Havlíček včetně premiéra Babiše mistrovskou zkoušku 
podporují. Proto se v současné době zpracovává vládní návrh, 
kterým by mistrovská zkouška měla jít ještě tento rok nebo 
začátkem příštího do zákona o Hospodářské komoře. Ta by 
zkoušky organizovala pomocí svých autorizovaných profesních 
spolků (cechů). Zástupci cechů by byli zkušební komisaři. 
Zkoušejícími by tedy nebyly školy, ale členové jednotlivých 
autorizovaných profesních cechů. 

www.CMLT.cz – informace o cechu            Výhradní mediální partner: IPROFFI s.r.o., vydavatel časopisu BARVY PROFI

Seznam „ČESTNÝCH ČLENŮ“ Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů České republiky
(výrobci a dovozci materiálů a potřeb pro malíře a lakýrníky, kteří podporují a úzce spolupracují s cechem)

HLAVNÍ PARTNER CECHU VÝZNAMNÝ
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Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr R. Konečný 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
 Pište články do časopisu Barvy Profi a posílejte fotografie
 s cechovní tematikou ze zimních dovolených! 
 Lázně Podhájska na Slovensku proběhnou
 o víkendu 10.–12. 1. 2020.
 Valná hromada a výstava Barevná inspirace
 se uskuteční v sobotu 8. 2. 2020.
 Veletrh Památky – muzea – řemesla proběhne
 13.–16. 2. 2020.
 NFS bude letos o týden dřív, tedy v termínu
 12.–14. 6. 2020 v rekreačním středisku Želivka.
 Posílejte své návrhy na konání cechovní
 slavnosti 2021.
 Zájemci o pořádání cechovních výstav – hlaste
 se na cechovním fóru. 
 Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.CMLT.cz, 

nesrovnalosti či doplnění nahlaste na sekretariátu.

ŠKOLENÍ FESTOOL
Odborný zástupce firmy Festool seznámil žáky i mistry oboru malíř- 
-lakýrník a podlahář s profesionálními nástroji pro tyto obory. Součástí 
byla i ochrana zdraví při práci pomocí kvalitních vysavačů. 

POZVÁNKA NA VH
Již XIX. Valná hromada se uskuteční v sobotu 8. 2. 2020 v Praze 
na SOŠ Jarov. Tímto zveme všechny členy CMLT ČT i partnery. 
Pohoštění zajištěno. 

Program Valné hromady:
 08.00–09.00 Prezence a vyřízení všech
  úředních formalit, přijeďte včas!
 09.00 Zahájení, zpráva o stavu členské základny
  Volba orgánů VH, schválení programu
  Zdravice Čestných členů cechu
  Výroční zpráva o činnosti, o hospodaření, KRK 
  Plány činnosti a hospodaření na rok 2020
 10.30–11.00 Přestávka – občerstvení
  Potvrzení nových/zaniklých členství v cechu        
  Ocenění Skokan roku a další 
  Úprava stanov a Směrnic cechu 
 13.30–14.30 Přestávka – oběd
  Obhajoba členů s pozastaveným
  členstvím/vyloučení
  Diskuze, usnesení, závěr 
  Odborné semináře 
* Pořadí bodů a časové schéma se může měnit dle hlasování na VH. 

POZVÁNKA NA VÝSTAVU BAREVNÁ INSPIRACE
Zveme všechny řemeslníky i obchodníky mimo cech na výstavu 
Barevná inspirace, která bude probíhat souběžně s Valnou hromadou 
cechu dne 8. 2. 2020 od 9 do 13 hodin ve vstupní hale SOŠ Jarov, 
Učňovská 100/1, Praha 9. Vstup zdarma. 
Pozvání platí i pro všechny výrobce nátěrových hmot a pomůcek 
pro malíře. Cena prezentačního místa 10 tisíc Kč. Pro partnery 
cechu zdarma. 

GLOSA CECHMISTRA 
Moderní pomůcky pro malíře
a jejich používání
Dnešní malíři pokojů, kteří se snaží 
jít s moderní dobou, mají jistě 
mnoho pomůcek, které jim umožňují 
lepší výkonnost a produktivitu 
práce – nelze uvést všechny, 
ale například kvalitní vozidlo, 
dig. metry, vysavače, brusky 
s odsáváním, stříkací techniku 
až po zpracování návrhů pomocí 
digitálních technologií. K zabezpečení pracoviště používají 
maskovací prostředky, velkoplošné samolepicí fólie na 
podlahy, skla či kovové prvky. K tapetování používají přesné 
stoly s návinem či lasery na zaměření. V poslední době ti 
nejpokrokovější používají nebo lépe spolupracují na fasádních 
pracích s odborníky přes drony. Při tvorbě kreativních 
technik v interiérech se pracuje s 3D technologiemi. Všechny 
uvedené technologie ale logicky navyšují celkovou kalkulaci, 
takže se často stává, že poctivá investice do moderních 
technologií je překážkou při cenové tvorbě při výběrových 
řízeních. Například odstranění starých nátěrů a maleb pomocí 
moderních pomůcek lze provést rychle a bezpečně, bohužel 
nekvalita, prašnost a používání zdraví nebezpečných postupů 
je lacinější, a tím pádem dostávají přednost.

Radomil Konečný, cechmistr CMLT ČR

POZDRAV
Z Japonska, kde je pra-
covně, zdraví Martin Surý, 
člen Kroměřížské skupiny 
a zpěvák skupiny PAN-
TOCK, která bude hrát 
na NFS Želiv, tentokrát již 
v pátek!
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