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CHARITA UNHOŠŤ – VYMALOVÁNÍ
DĚTSKÉHO DOMOVA
Další charitativní akce členů CMLT ČR proběhla 9. 11. 2021. Kvůli 
covidové situaci byla několikrát odkládána, nakonec to ale klaplo 
a úspěšně proběhla. Maloval se dětský domov v Unhošti. Charitu 
zorganizovala Pražská cechovní skupina pod vedením Bc. Jana 
Zemana. Podíleli se na ní jak členové cechu, tak i učni SOŠ Jarov, 
kteří přidali jako všichni ostatní zdarma ruku k dílu. Malovaly se 
pokojíky dětí jimi vybranými barevnými odstíny i předsíňky pokojů 
a několik společných prostor. Akce odstartovala po osmé ranní 
a skončila po šesté večerní. 
Děkujeme jak chlapům, kteří odvedli během krátké doby velký kus 
práce, firmám Barvy a Laky Hostivař, Ciret i SPOKAR za dodaný 
materiál a Lucii Dolfi, kastelánce Jindřišské věže, za iniciativu a pod-
poru této bohulibé akce, tak i zaměstnancům a dětem za připravené 
pohoštění. Akce bude pokračovat letos na jaře, kdy vymalujeme 
další část prostor.

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 – Vladimír Brychta  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 26.05.2021   10:13:57
NOVÝ PARTNER SAINT-GOBAIN ADFORS 

Od letošního roku vítáme mezi Čestné part-
nery CMLT ČR společnost Saint-Gobain 
ADFORS. Firma je zaměřená na stavební 

a průmyslové trhy. Všeobecně je známá výrobou perlinky VERTEX. 
Dalšími zajímavými výrobky jsou sklovláknité tapety NOVELIO, které 
produkuje v různém provedení s různými vlastnostmi. Jsou mezi nimi 
tapety přetíratelné, akustické, renovační a s různými dekory. Velké 
využití těchto sklovláknitých tapet je zvláště v prostorách s vysokou 
frekvencí osob. Věříme, že naše spolupráce umožní členům cechu 
přístup k těmto moderním materiálům.

MALÍŘI SLAVILI SVÉHO PATRONA
SV. LUKÁŠE VE SLOVINSKU PŘI SVĚCENÍ
PRAPORU SLOVINSKÉHO CECHU
Svátek patrona všech malířů v celé Evropě sv. Lukáše 
(18. 10.) jsme jako Cech malířů, lakýrníků a tapetářů 
(CMLT ČR) oslavili jak jinak než důstojně. Kolegové 
ze Slovinska totiž světili svůj nový malířský prapor 
v bazilice sv. Marie v Brezje nedaleko Lublaně, a tak 
jsme na jejich pozvání nesměli chybět.
Středoevropské malířské cechy vzájemně aktivně spo-
lupracují. Byli tam zástupci nejenom z České republiky, 
ale i ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. Za CMLT ČR 
se akce zúčastnil výkonný ředitel Pavel Žatečka, který na chvíli 
převzal funkci cechovního korouhevníka, dále nový cechmistr 
Michal Rousek a Čestný cechmistr Radomil Konečný. 
Slovinský cech zatím neměl žádný svůj prapor ani korouhev, 
a tak po vzoru ostatních cechů nechali vyrobit svůj vlastní, který 
se žehnal právě v tento den (video z vysvěcení české korouhve 
z roku 2003 je na YouTube kanálu CMLT ČR, který je uveden 
na stránkách www.cmlt.cz). Bazilika byla plná hostů a mše za 
sv. Lukáše byla zakončena připnutím pamětních stuh na prapor. 
Za ČR připnul pamětní stuhu na nový slovinský prapor cechmistr 
Michal Rousek.

OCENĚNÍ PRO ČESTNÉHO CECHMISTRA
Z RUKOU PREZIDENTA UNIEP
Na závěr setkání ve Slovinsku byl oceněn náš Čestný cechmistr 
Radomil Konečný. Dostal sošku sv. Lukáše přímo z rukou prezi-
denta mezinárodní malířské organizace UNIEP Helmuta Schulze. 
Bylo to ocenění za dlouholetou práci v prosazování kvalitního 
řemesla v ČR i na mezinárodní úrovni. Gratulujeme a děkujeme 
za propagaci řemesla a poctivé práce u nás i ve světě!

86



INFO

ŽÁCI OU A PRŠ BRNO LOMENÁ
POMÁHAJÍ S OPRAVAMI DOMOVA MLÁDEŽE
ISŠ V HODONÍNĚ PO ZÁSAHU TORNÁDA

Naši žáci se zapojili do oprav pokojů, chodeb a společenských 
místností Domova mládeže v Hodoníně. Pomoc jsme hodonínské 
škole nabídli po zhlédnutí televizních reportáží z poničené oblasti. 
Škola naši iniciativu přijala, a tím vznikla spolupráce mezi oběma 
institucemi podobného zaměření. Sami žáci se do akce vrhli s nad-
šením a svým pozitivním přístupem pod vedením učitele odborného 
výcviku zkrášlili vnitřní plochy budovy. Mají radost z dobře a kvalitně 
provedené práce. 

Za OU a PRŠ Brno Mgr. Zdeněk Staroba,
vedoucí učitel oboru malířské a natěračské práce

CMLT ČR NA PREZENTACI ŠKOL
V NÁCHODĚ A V HRADCI KRÁLOVÉ 
Během listopadu proběhly 
tradiční prezentace středních 
škol pořádané Krajskou hos-
podářskou komorou Králo-
véhradeckého kraje, které 
slouží pro lepší seznámení 
a výběr budoucího povolá-
ní. Školy názorně předvádí 
jednotlivé obory a seznamují 
zájemce s tím, jak probíhá 
výuka. Naší účastí jsme po-
mohli učilištím, která nabízejí 
náš obor, blíže představit malířské a natěračské řemeslo, ukázat 
možnosti kreativního řemesla, nové atraktivní i tradiční techniky. 
S prezentací pomohli členové Východočeské cechovní skupiny – 
Roman Novotný, Petr Tatíček a David Ryšavý, Junior člen, který 
reprezentoval ČR v roce 2021 na mistrovství Evropy v řemeslných 
dovednostech EuroSkills. 
O tyto prezentace je obecně velký zájem ze strany škol i rodičů, 
ale stavební řemeslné učební obory jsou stále spíše na okraji 
zájmu. Sice si veřejnost neustále stěžuje na nedostatek řemeslníků 
a stále se zvyšující ceny za tyto práce, ale dát děti na odborné 
učiliště se jim nechce. 

Michal Rousek, cechmistr CMLT ČR

ŠKOLENÍ PLZEŇ 
V nové hale plzeňského SOU stavebního v Plzni proběhlo školení 
a prezentace firem JUB a SPOKAR. Mezi účastníky byli žáci oboru 
malíř a lakýrník a členové Plzeňské cechovní skupiny. SPOKAR 
prezentoval výrobky, nářadí a pomocný materiál potřebný k práci 
malíře a lakýrníka včetně technologie výroby od minulosti po 
současnost. JUB představil své působení na trhu s malířskými 
a lakýrnickými materiály, nechyběla ukázka nejnovějších produktů 
a přítomní si mohli s těmito materiály vyzkoušet dekorační techniky. 
Zájem o praktickou ukázku projevili i žáci. 
Závěrem bych chtěl poděkovat zúčastněným firmám za perfektně 
připravenou prezentaci, SOU stavebnímu v Plzni za podporu akce 
a v neposlední řadě i cechu za mediální prezentaci a technickou 
konzultaci.

Za SOU stavební v Plzni Přemysl Šlechta,
učitel OV oboru malíř a lakýrník

a člen Plzeňské cechovní skupiny

JAK BYLO NA OZDRAVNÉM POBYTU
V TERMÁLNÍCH LÁZNÍCH 
Po loňské odmlce, která byla vyplněna online verzí, se uskutečnil 
ozdravný pobyt členů cechu v termálních lázních. Pro tentokráte se 
kvůli lockdownu na Slovensku zvolily termální lázně v Maďarsku. 
Sekretariát díky tamním kontaktům zajistil pro členy dobrou cenu. 
S maďarskými kolegy jsme strávili společný večer u dobrého jídla. 
Jednalo se o třídenní akci, které se zúčastnilo 14 členů z celé 
republiky. Přišli na jiné myšlenky, odpočinuli si, pobavili se, ulevili 
bolavým kloubům a probrali řemeslo. Účastníci zájezdu nezklamali 
a opět vyrazili v retro plavkovém proužkovaném úboru s kšandami, 
který roky budí zájem a ovace. Věříme, že příští rok pojedeme opět 
na Slovensko do Podhájské.
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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 z dovolených, 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. 

 Zájemci o pořádání cechovních výstav – hlaste se na cechov-
ním 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

NÁVŠTĚVA U PRIMÁTORA HL. M. PRAHY
Po dvou letech jsme navázali na tradiční novoroční setkání s primátorem 
hl. m. Prahy MUDr. Zdeňkem Hřibem. Schůzky se zúčastnili zástupci 
CMLT ČR (zástupce cechmistra a vedoucí Pražské cechovní skupiny 
Bc. Jan Zeman, člen Pavel Lužný, výkonný ředitel Pavel Žatečka, 
asistentka cechu Ing. Hana Bukáčková) a zástupci dvou pražských 
odborných škol (SOŠ Jarov a Akademie řemesel). Jednání probíhalo 
v příjemné atmosféře a probrala se všechna důležitá témata: Mistrovská 
zkouška, registrace živností, parkování, učňovské školství – podpora 
zaměstnavatelů, kteří zaměstnají žáka po vyučení. Honza Zeman zmínil 
charitativní malování dětského domova v Unhošti. Hanka Bukáčková 
pochválila vybudování cyklopruhů a cyklostezek po Praze, protože 
je skoro denně využívá. Pavel Žatečka ještě zmínil, že se plánuje 
možný případný druhý pochod sv. Lukáše a že se pomalu začíná 
chystat na další ročník EuroSkills, kde věříme, že bude mít opět Česká 
republika své reprezentanty. V závěru se předaly dary a zapsalo se 
do pamětních kronik obou stran.

VE ŠKOLE V TEPLICÍCH SE UČILO FLÁDROVÁNÍ
Ve dnech 15. a 16. 11. 2021 proběhl na našem 
pracovišti v Duchcově kurz imitace dřeva ruční 
malbou – fládrování. Zúčastnili se žáci 2. a 3. roč-
níku oborů malíř a lakýrník a malířské a natěračské 
práce. Kurz byl uspořádán v rámci projektu Šablony. 
Odborník z praxe – člen CMLT ČR Bc. Josef Čermák 
– učil žáky různé způsoby imitace dřeva za použití 
pivní lazury. Kurz měl u žáků velký úspěch a již nyní 
se těší na další návštěvu Josefa Čermáka v březnu, 

kdy pod jeho vedením proběhne kurz imitace kamene.
Za Střední školu stavební a strojní Teplice

Ing. Pavel Šimoníček

NARODIL SE MLADÝ MALÍŘ
Jan Konečný z Kroměřížska se stal po-
třetí tátou. Po Helence a Honzíkovi se 
narodil Jakoubek. Gratulujeme celé ro-
dině a přejeme hodně zdraví. Mamince 
jsme poslali dar 5000 Kč.

GLOSA VÝKONNÉHO ŘEDITELE 
Tak máme nové vedení. Naši členové 
si zvolili novou Radu cechu, která má 
před sebou mnoho úkolů a cílů. Jedním 
z nich je omladit členskou základnu, tzn. 
oslovit mladé kvalitní řemeslníky, rozhýbat 
členskou základnu k aktivitě. Bohužel dva 
roky covidu udělaly ve společnosti a je-
jím chování výraznou změnu. Přiznejme 
si, že jsme všichni tak trochu „zlenivěli“ 
(krom Hanky ) a na covid se tak trochu 
vymlouváme. Ono to začalo mnoha lidem vyhovovat, že se nic 
nemusí a že se všechno dá odložit. Ano, chvíli to lze, ale dva roky 
je již dlouhá doba. Pojďme pomoci nové Radě cechu a začněme 
organizovat byť i malé akce v regionech pod hlavičkou cechu, 
zvěme na ně obchodní zástupce našich partnerů, dobré malíře 
z regionu, kteří zatím v cechu nejsou, a začněme se opět chovat 
aktivně a naučme se „žít s covidem“.
Jako sekretariát vám v tom rádi všemožně pomůžeme, ale potře-
bujeme slyšet návrhy od vás, v čem vám můžeme pomoci. Těším 
se, že se uskuteční NFS (Neformální setkání členů) v červnu 
i v letošním roce a s větší účastí.

RADA CECHU
Nová Rada cechu se sešla 
prvně osobně začátkem lis-
topadu, aby probrala věci 
kolem aktuálního chodu ce-
chu. Nově zvolení radní byli 
seznámeni s funkcí a infor-
mováni o důležitých věcech, 
které by měli na svém postu 
znát. Zkraje nového roku se 
uskutečnilo online zasedání, 
aby se nastínily hlavní body 
a akce tohoto roku. 
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