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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
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NOVÝ PARTNER CECHU – BODY COLOR s.r.o.

Od července má cech nového 
spojence, je jím společnost 

BODY COLOR s.r.o., která byla založena v roce 2008 se záměrem 
nabídnout českým spotřebitelům kvalitní řecké výrobky. V jejich 
portfoliu najdete řecké produkty Vitex, jež nabízejí širokou paletu 
fasádních a interiérových barev. Partner se hned aktivně zapojil 
do dění v CMLT ČR a zúčastnil se charitativní akce v Orlických 
horách, na kterou poskytl velké množství barev na dodělání speciální 
základní školy.

NOVÝ ČLEN – RADEK VACULA
Během prázdnin došlo k přijetí Radka 
Vaculy mezi Řádné členy. Pochází 
z Velehradu, své zakázky realizuje 
jak na jižní Moravě, tak i v Praze. 
Nabízí služby v oblasti malířských 
a natěračských prací. Konkrétně se 
jedná o nátěry fasád, různé malby 
a nátěry malých i velkých rozměrů, 
dekorativní úpravy pomocí zvláštních 
technik atd. Dokáže zajistit realizaci 
roz sáhlých developerských projektů stejně precizně jako vy-
malovat byt. Za velkou devízu ve srovnání s konkurencí považuje 
používání moderních technologií, např. airless.

SLEDUJTE NA FACEBOOKU VOLNĚ
PŘÍSTUPNOU SKUPINU MALOVÁNÍ, NATÍRÁNÍ,
TAPETOVÁNÍ – ŘEMESLO A SAMI SE ZVIDITELNĚTE!
CMLT ČR má dva profily na Facebooku. Na veřejně přístupnou sku-
pinu můžou přispívat výrobci, prodejci, řemeslníci z cechu i mimo 
cech, prezentovat tam výrobky i svoje práce, diskutovat. Meze se 
nekladou. Na oficiální cechovní profil přidává příspěvky výhradně 
sekretariát CMLT ČR a týkají se pouze cechu nebo řemesla jako 
takového. Kdo má Facebook, sami se zaregistrujte a přidávejte 
příspěvky.

NEFORMÁLNÍ SETKÁNÍ 2021
Letos se kvůli vládním opatřením a situaci ohledně koronaviru 
neuskutečnilo tradiční víkendové NFS. V rámci bezpečnosti našich 
členů a jejich rodin jsme nechtěli ohrožovat jejich zdraví a rozhodli 
se k tomuto rozumnému kroku. Setkání se přeložilo na stejné místo 
Želivka o rok později, tedy nový termín je 18.–20. 6. 2021. Budeme 
věřit, že toto setkání už nic neohrozí.

SNĚM HK ČR
Na konci července jsem se společně s Liborem Zábranským, 
předsedou KRK, zúčastnil volebního sněmu HK ČR. Sněm byl 
kompletně v rouškách od 9 hodin a končil po 19. hodině. Nekonečné 
čekání na sčítání hlasů zapříčinila porucha na elektronickém sys-
tému hlasování a používání tajné volby, kdy hlasovací lístky nebyly 
ideálně připravené = předtištěné. Pro nás to bylo poučné i po stránce 
organizační, na co si dát pozor při naší valné hromadě. Děkuji tímto 
Liborovi za celý den, který cechu věnoval. 

Vzhledem k tomu, že byl poměrně velký tlak na změnu ve vedení 
Komory (nevýrazné zastupování podnikatelů vůči odborům, státu 
atd.), byla ve vzduchu cítit hodně napjatá atmosféra. 
Post prezidenta Komory nakonec obhájil Vladimír Dlouhý. Já jsem 
kandidoval za CMLT ČR do představenstva HK ČR a tam jsem svůj 
post obhájil největším počtem hlasů.

Pavel Žatečka, výkonný ředitel CMLT ČR
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Malování, Natírání, Tapetování
ŘEMESLO
Veřejná skupina

Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR 
CMLT ČR
Uzavřená skupina
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INFO

VALNÁ HROMADA 2021
Valná hromada se v roce 2021 uskuteční 
v sobotu 6. února. V termínu by měl být 
velký sál na SOŠ Jarov uzavřený, v rekon-
strukci. Aktuálně nevíme, zda se termín 
kvůli pandemii neposune kvůli financování. 
Jako náhradu zvažujeme SOU Pramen 
nebo sál v Jihlavě. Ale také se může stát, 
že rekonstrukce nebude, a vše proběhne 
na klasickém místě SOŠ Jarov. Nebude 
to obyčejná Valná hromada, ale bude 
volební a po třech letech se bude volit 
do orgánů cechu, tedy do Rady cechu, 
Kontrolní revizní komise (KRK) a Rozhodčí 
komise (RK). 
Vedoucí cechovních skupin i samotní 
členové by se měli pomalu začít bavit 
o kandidatuře členů do jednotlivých ce-
chovních orgánů. 

PROPAGACE ŘEMESLA V TV
Cech se podílí na přípravě propagace 
řemesla v České televizi formou atraktivní 
soutěže, která by zaujala diváky i podpořila 
zájem o řemeslo, takže to musí být profe-
sionální, ale zároveň zábavné. Realizace 
bude pravděpodobně někde ve studiu nebo 
dílně ve škole. Soutěžní dílo se musí stihnout 
udělat za dva dny. V soutěži budou asi 
čtyřčlenné týmy, kde bude profi odborník, 
učeň, hobík = občan a celebrita. Natáčela 
by se 3–4 řemesla najednou a bude vybráno 
asi 20 oborů. Komentovat bude odborník 
z cechu a součástí budou i medailonky 
jednotlivých řemesel. Sekretariát předložil 
návrh. Ale kdyby někoho napadl zajímavý 
postřeh, námět, myšlenka atd., napište nám 
na sekretariát. 

SOUTĚŽ – FOTKY S CECHOVNÍ TEMATIKOU

KÁVA O ČTVRTÉ – ČR DVOJKA
Začátkem srpna se výkonný ředitel Pavel 
Žatečka zúčastnil odpoledního rozhlaso-
vého pořadu Káva o čtvrté, kde pohovořil 
k tématu Natíráme, lakujeme. Cílilo se na 
posluchačky, které mají chuť se pustit do 
drobnějších oprav, ale chybí jim zkušenosti. 
Mluvilo se o tom, jak by měl vypadat správný 
postup při natírání drobnějších kusů ná-
bytku, bytových stěn, plotu, jakou funkci 
jednotlivé kroky mají. Poradil, podle čeho 
vybírat nátěrové hmoty a další pomůcky, 
tak aby se s nimi dobře pracovalo. Došlo 
i na jiná témata, ale především se zdůraznila 
role cechu a že je lepší spolehnout se na 
odborníka. 

Před létem jsme vyhlásili soutěž s cechovní tematikou. Malíři mají hodně práce a sotva 
stíhají posunuté zakázky z jara, proto jsme zatím obdrželi méně příspěvků. Uzávěrku 
soutěže prodlužujeme do konce roku. Členové, posílejte fotky s cechovní šálou, trikem, 
zástěrou z dovolené, oslav, návštěvy hospod, setkání apod. 

Výkonný ředitel 
Pavel Žatečka 

ve Slovinsku 
na návštěvě 

Jožo Zgonce, 
bývalého 

slovinského 
cechmistra.

Michal Rousek na hradu Loket 
s Karlem IV., zakladatelem 

malířského cechu.

Asistentka Hanka Bukáčková na túře v Tatrách.

Petr Maleček 
sjíždí Vltavu.

Petrovi Malečkovi jde grilování 
v cechovní zástěře úplně samo. 
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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
 NFS 2021 se uskuteční 18.–20. 6. 2021 v rekreačním
 areálu Želivka.
 CECHOVNÍ AKCE – na podzim bude nejspíš 

(v souvislosti s aktuálními vládními nařízeními kolem 
covidu-19) jednodenní akce, o které vás budeme 
včas informovat.

 Posílejte své návrhy na konání cechovní slavnosti 2021.
 Pište články do časopisu Barvy Profi a posílejte fotografie 

s cechovní tematikou, ze školení a dalších cechovních akcí!
 Posílejte nám odkazy na své firemní facebookové profily, 

své zajímavé práce, ať se o vaše zkušenosti můžeme 
podělit i s kolegy. 

 Posílejte fotografie s cechovní tematikou.
 Zájemci o pořádání cechovních výstav, hlaste se na 

cechovním fóru. Pokud jste zapomněli heslo, napište na 
sekretariát, dáme vám nové.

 Zkontrolujte si své údaje o firmě na www.CMLT.cz,
 nesrovnalosti či doplnění nahlaste na sekretariátu. 

INFO

MALÍŘI JEN TAK NEVYMŘOU –
NARODILI SE TŘI BUDOUCÍ MALÍŘI!
V poměrně krátké době se narodily našim členům tři děti:

Sofie Kozderková
Pavlu Kozderkovi, který je jedním 
z dvojčat malířské dvojice TwinArt, se 
narodila na konci května dcera Sofie. 
Novorozenecké míry budoucí malířky 
byly 48 cm a 3 kilogramy.

Artur Čermák
Josef Čermák ml. 
už je ostřílený 
otec, kterému 

se narodilo začátkem července již třetí 
dítko. Malý Artur měřil 50 cm a vážil přes 
3 kilogramy. 

Berenika Hušnerová
Radní Martin Hušner ml. z Českobrodské 
cechovní skupiny se stal počátkem 
srpna poprvé otcem. Narodila se mu 
dcera Berenika.  

Všem gratulujeme! Pět tisíc korun jako 
poděkování od cechu jsme poslali všem 
maminkám. Dětem přejeme hodně zdraví, 
radosti ze života a ať přičichnou brzy 
k malířině!

GLOSA RADNÍHO BC. JOSEFA ČERMÁKA
O REKVALIFIKAČNÍCH KURZECH

Velmi mě těší, že si dospělí řemeslníci 
chtějí dodělat odbornou kvalifikaci na 
naše řemeslo, i když mají svou pros-
perující firmu. Na začátku letošního 
roku se nám na SOŠ Jarov přihlásili 
dva zájemci o tři rekvalifikační kurzy: 
malíř, lakýrník/natěrač a tapetář. Kurz 
jsme zahájili i přes takto malý počet 
zájemců. Výuka probíhala i v době 
koronaviru. 
V otevření kurzu vidím pozitivní posun 

ve vzdělávání dospělých. V současné době máme již v kurzu 
pět zájemců, a tak se výuka a zkoušky nezastavily ani v době 
školních prázdnin. Kurzy jsou náročné a zájemce o živnostenský 
list musí projít všemi třemi kurzy a z každého složit písemné, 
ústní a praktické zkoušky.
Nedostatek kvalifikovaných řemeslníků si vyžádal změnu úhlu 
pohledu společnosti na poctivé a zručné řemeslníky a lidé jsou 
ochotní za dobře odvedenou práci řemeslníka dobře zaplatit. 
Je skvělé, že skončila doba, kdy k provozování živnosti stačilo 
jenom požádat o oprávnění. Dnes musí řemeslník prokázat, 
že opravdu řemeslo umí, ale to se musí nejdříve naučit. Bez 
učení a získání praktických zkušeností pod odborným vedením 
to zkrátka nejde.

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NA SOŠ JAROV
I když je rok 2020 začarovaný kvůli situaci, která po celém světě 
panuje, ani přerušení výuky nezabránilo tomu, aby se studenti vyučili. 
Byli jsme se podívat na zkouškách na SOŠ Jarov, kde byla 100% 
úspěšnost a nejlepší výsledky za poslední dekádu. 
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