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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 – Vladimír Brychta  BRNO – dočasně bez vedoucího ČESKOBRODSKO – Martin Hušner 

JIH-Jindřichohradecko – Vladislav Máca KARLOVARSKO – dočasně bez vedoucího KROMĚŘÍŽ – Radomil Konečný 

PLZEŇSKO – Přemysl Šlechta PRAHA – Bc. Jan Zeman VYSOČINA – Jaromír Vierer  

VÝCHODOČESKÁ – Ing. Jaroslav Málek

cech_skupiny_2020.indd   1 23.03.2022   17:11:45
JAK BYLO NA NEFORMÁLNÍM
SETKÁNÍ U MÁCHOVA JEZERA
Letošní NFS proběhlo od pátku 10. do ne-
děle 12. června u Máchova jezera a trochu 
netradičně vzhledem k omezenému prosto-
ru nehrála kapela, ani nebyla prezentace 
partnerů. Počasí vyšlo na jedničku. Příroda 
a klid všechny okouzlily. Příjemný personál 
rekreačního střediska vše jen podtrhl. 
V pátek postupně přijížděli členové z celé 
republiky, povídalo se, opékaly se buřty, 
v sobotu se jelo na vyhlídkovou plavbu lodí 
a šlo se na výlety po okolí a památkách. 
Někteří strávili čas na pláži u vody. Večer 
byl společný. Po večeři následovala odmě-
na pro nejmenší – dětská tombola včetně 
bonbonového deště.
Co ale nechybělo, byly tradiční závody v běhu na štaflích. Vítězem se 
stal Josef Synek z Hradce Králové. Druhé místo obsadil cechmistr Michal 
Rousek z Náchoda, na třetím místě skončil František Mošanský z Prahy. 
Děkujeme všem účastníkům za jejich výkony a napínavou podívanou. 
Zvláštní poděkování patří Petru Vaňkovi za odvoz věcí, Vašku Holíkovi 
za pomoc u grilování, Pepčovi Synkovi ml. za udržování ohně při 
opékání buřtů (kdy zdatně přikládal), radnímu Bc. Honzovi Zemanovi 
za moderování závodů na štaflích a dětské tomboly, a všem, kteří 
přivezli dárky pro děti. Zvláštní dík patří také cechmistrovi Michalu 
Rouskovi, který byl nápomocen při organizaci a administrativních 
úkonech. Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili. Už nyní se těšíme 
na příští rok. Posílejte prosím tipy na lokace a rekreační střediska, 
kdy se snad sejdeme ve větším počtu.
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PŘEDNÁŠKA S PAMÁTKÁŘEM
Ing. arch. Ondřej Šefců udělal pro členy cechu výjimečnou před-
nášku o barvách, barevném vnímání fasád včetně historických. 
Její součástí byla i komentovaná prohlídka fasád na Václavském 
náměstí včetně poutavého vyprávění o historii Prahy a vyměřování 
náměstí. Celá akce byla ukončena komentovanou prohlídkou exklu-
zivních prostor Obecního domu včetně sálu zdobeného Alfonsem 
Muchou, kde byly k vidění i cechovní symboly. Ty jsou ostatně i na 
třech místech fasády Obecního domu.

NÁVŠTĚVA RAKOUSKÉHO CECHMISTRA
+ PREZIDENTA UNIEP
V Praze se uskutečnilo setkání nového rakouského cechmistra Jür-
gena Kreibicha s novým českým cechmistrem Michalem Rouskem. 
Tuto akci avizovali bývalí cechmistři obou zemí Radomil Konečný 
a Ing. Helmut Schulz, který je v současné době prezident UNIEP. 
Cílem bylo pokračovat v nastolené spolupráci obou zemí v rámci 
našeho oboru. Účastníky ze zahraničí překvapilo, že cechovní 
historie evropských malířů vzešla v roce 1348 z českých zemí za 
vlády Karla IV. 

NEOBVYKLÁ SVATBA ČLENA VÁCLAVA HOLÍKA
Náš člen vstoupil v únoru do stavu manželského. Na tom by nebylo 
nic neobvyklého, jen kdyby to věděli ostatní. Hrstku rodinných pří-
slušníků a přátel pozval na prohlídku hradu Bouzov, kde se objevili 
překvapivě novomanželé v historických kostýmech a z „obyčejné“ 
prohlídky se stala životní událost. Gratulujeme a přejeme hodně 
štěstí na společné cestě životem.

RADA CECHU
Rada cechu se potkala na se-
kretariátu cechu zkraje květ-
na v rámci svého pravidelné-
ho jednání. Zápisy z jednání 
jsou rozesílány všem členům. 
Pokud máte nějaké náměty 
pro chod cechu, zašlete je 
na sekretariát. 
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NOVÝ PŘIDRUŽENÝ
ČLEN – SOŠ A SOU
STAVEBNÍ KOLÍN 
Mezi nové Přidružené členy 
vítáme SOŠ a SOU stavební 
Kolín. Historie školy sahá do 
roku 1979, kdy měla za úkol 
výchovu mladé generace pro 

výkon stavebních profesí, a byla tak zahájena výuka v tříletých učeb-
ních oborech, mezi kterými byl i malíř. Postupně se škola rozšířila 
i o maturitní obory. Těšíme se na spolupráci.
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ČLEN MIROSLAV KELNER SLAVIL 20 LET PODNIKÁNÍ
V květnu proběhla v Českém Krumlově oslava 20 let podnikání 
našeho člena Miroslava Kelnera. Akce se uskutečnila za přítomnosti 
výrobců nátěrových hmot a malířského nářadí. Nechybělo opékání 
kýty a grilování klobás. Po celý den si bylo možné k nákupu vytočit 
dárek v podobě slevy. Děti si mohly vyzkoušet spreje a ozdobit 
si třeba tričko.

SOUTĚŽ UČŇŮ HUSTOPEČE 
Odborné učiliště v Hustopečích připravilo v nově vybudovaném 
malířském centru pěknou soutěž. Byla jednodenní, žáci museli 
namalovat obrazec, linkovat, fládrovat a provést dekorativní volnou 
tvorbu. Soutěžilo se ve dvoučlenných týmech. Zajímavostí je, že 
převažovala děvčata. Zvítězila místní škola Hustopeče, druzí byli 
z Uherského Brodu a třetí skončili z Brna Lomená. Velké poděkování 
za přípravu soutěže a celou organizaci dne včetně exkurze pro 
mistry patří zástupci ředitele Milanu Schovancovi.

SETKÁNÍ MALÍŘŮ K EVROPSKÉMU
PROJEKTU PSA (PAINTING SKILLS ACADEMY)
Zkraje května proběhlo setkání v rámci mezinárodní organizace 
a projektu PSA ve slovinské Lublani. Akce, která je také součástí 
projektu, se za CMLT ČR zúčastnil Pavel Žatečka a Jan Jaroš, 
zástupce učiliště v Teplicích. Jedním z témat byla virtuální realita 
jako novodobá součást vzdělávání, která je nyní hodně aktuální 
v ČR i v našem oboru, kde se cech aktivně snaží získat i vyrobit 
dostupné programy pro náš obor.
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INZERCE

ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY
Na učilištích a odborných školách po celé republice se závěrem 
školního roku rozběhly i závěrečné zkoušky. CMLT ČR se byl na 
praktických zkouškách podívat na pražském SOŠ Jarov. A členové 
cechu se účastní při ústních zkouškách i jinde po ČR. Všem pře-
jeme hodně úspěchů během profesního startu. Vyučeným žákům 
nabízíme bezplatné „Junior“ členství v cechu, kde jim pomůžeme 
se začátky podnikání.



Za Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
cechmistr Michal Rousek

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

INFO

STAVEBNÍ VÝSTAVA FRÝDEK-MÍSTEK
V letošním roce byl stánek malířů na frýdecko-místeckém stavebním 
veletrhu největší, a to díky propojení stánku cechu s placenými 
stánky našich Vážených partnerů HET a JUB. Menší ani být nemohl, 
protože by se nedostalo na 
všechny návštěvníky. Ti si 
domů spokojeně odnášeli 
cenné informace, jak řešit 
své problémy s výmalbou 
nebo s odstraňováním plís-
ní. Atraktivitu stánku zajis-
tily učeňky z ostravského 
učiliště, které s nadšením 
předváděly techniku kašmír 
a šablonování. Také dekoratérka/malířka Maruška Smilowská měla 
celé tři dny plné ruce práce a byla ozdobou stánku stejně jako 
dlouholetý, teď již Senior člen Honza Grygar a jeho ukázky zlacení. 
Také nás přišel podpořit místní člen Radek Biolek. Byl také čas na 
relax. V sousedním stánku nabízeli testování masážních strojů na 
chodidla, a tak jsme postupně také testovali léčebné účinky. Bylo 
to bezva. Už se těším na další ročník.

Vladimír Brychta,
radní a vedoucí Beskydské cechovní skupiny

SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ČR
Na konci května se v Olomouci uskutečnil sněm HK ČR. Za CMLT 
ČR se ho zúčastnil výkonný ředitel Pavel Žatečka, který je zároveň 
v představenstvu Komory. Tento sněm nebyl volební, volby budou 
až příští rok, a tak se v projevech řešila ekonomika a problémy 
podnikání a podnikatelů po covidu a vypuknutí války na Ukrajině.

MERKUROVA MEDAILE
PRO ČESTNÉHO CECHMISTRA
V předvečer sněmu HK ČR bylo uděleno 
několik ocenění ve formě zlaté, stříbr-
né nebo bronzové Merkurovy medaile. 
Zlatou obdržel i náš Čestný cechmistr 
Radomil Konečný za propagaci kvalit-
ního řemesla nejen v ČR, ale i na mezi-
národní úrovni. I cech gratuluje a děkuje 
za odvedenou práci pro řemeslo.

PŘÍPRAVNÝ KEMP V RAKOUSKU PRO EUROSKILLS
V půlce května se výkonný ředitel Pavel Žatečka společně s Junior 
členem Davidem Ryšavým, který se účastnil letošního klání Euro-
Skills (nyní bude v trenérské pozici), a s potencionálním soutěžícím 
Lukášem Tichým (studentem SOŠ Jarov) zúčastnili jako pozorova-
telé přípravného kempu rakouského týmu pro mezinárodní soutěž 
EuroSkills 2022 ve Varšavě.

Bylo znát, jak veliký kus cesty máme ještě před sebou, abychom 
mohli v soutěži alespoň konkurovat. Ministr školství mluvil na sně-
mu HK ČR o digitalizaci a jejím vývoji pro další povolání, ale to, že 
máme řemesla a bez nich se do budoucna určitě neobejdeme, 
to si nějak neuvědomuje. Bohužel není první a asi ani poslední 
a na našem učňovském řemeslném školství je to hodně vidět... 
Jsme prostě pozadu a dohánět to bude těžké. Tím nemyslíme ani 
tak řemeslné dovednosti, ale vnímání řemesla, montérek a práce 
rukama většinovou společností.

HOBBY ČESKÉ BUDĚJOVICE
V polovině května se v Českých Budějovicích uskutečnila po 
dvou letech (kvůli covidu) výstava Hobby. Stánek měla na starosti 
cechovní skupina JIH. Jeho vedením byl pověřen Pavel Janura. 
Účastnila se ho tradičně „starší“ část skupiny. Nechyběl ani nejstarší 
člen cechu František Hájek. Všichni členové zajistili občerstvení 
a napekli dobroty. Jsme rádi, že jsme se mohli účastnit, i když 
v jiném pavilonu než obvykle, protože v tom hlavním byla výstava 
automobilů včetně veteránů. Účast byla menší, než jsme byli 
zvyklí. Výstavy se zúčastnili Čestní partneři: PPG, CIRET, Barvy 
a laky Hostivař, JUB, Baumit, Chemolak, Spokar, Stachema. Do 
dění byli vtaženi i učni ze Střední školy polytechnické v Českých 
Budějovicích, kteří si vyzkoušeli ukázky stěrek a mramorů. Jeden 
den se jako zástupce sekretariátu zúčastnila i Hanka Bukáčková. 
Už teď se těšíme na příští ročník a hojnější účast.

Jiří Maryška, zástupce skupiny JIH
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