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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 – 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
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POZDRAVY Z DOVOLENÝCH
Jako každý rok posílají naši členové pozdrav z dovole ných. Cech-
mistr Michal Rou sek vsadil na tuzemsko a Jan Zíma byl letos „na 
maltě“. Výkonný ředitel Pavel Žatečka strávil týden na lodi na moři 
spolu s kapitánem a naším členem Bc. Josefem Čermákem st. 
Asistentka cechu Hanka Bukáčková reprezentovala cechovní barvy 
třeba na hudebním festivalu Rock for People. A přímo z centra EU 
Bruselu a od Eiffelovky poslal pozdrav Pavel Lužný. Na kole se 
naopak proháněl František Mošanský.

GLOSA RADNÍHO
STANISLAVA ZDRAŽILA
Jak bylo na GulášFestu
Po roce jsme se začátkem července 
opět sešli v Pačlavicích na 5. roční-
ku GulášFestu. Tato tradice vznikla 
jako doprovodná akce, když jsem 
se nechal vyhecovat k vytvoření 
českého rekordu v chůzi na štaflích 

do kopce. Každý rok se vaření zúčastnil i tým malířů z cechu. 
Letos to vypadalo, že malíři budou chybět, ale nakonec se 
borci dali dohromady. Týmu velel náš nový člen – Václav Holík 
a s ním vařil Jiří Gruník. Jako pomocníci přijeli Radomil a Honza 
Koneční. Honza dorazil na motocyklovém veteránu DNĚPR se 
sajtnou a kulometem, což byla pěkná atrakce. Soutěžilo 14 týmů 
a nejvzdálenější byl z Jablonce nad Nisou. Nejmladší účastník 
byl můj syn David, který získal cenu diváků. Malíři vařili zvěřinový 
guláš z kance, který se jim opravdu povedl, a jen o kousek zůstali 
pod bednou. K zapití guláše byla ochutnávka šesti druhů piv 
včetně tradičního „pačlavského radleru“ z malinovky. K poslechu 
hrála Tahudba. Akce se uskutečnila za podpory místních hasičů, 
sokolů a sportovců. Tímto bych chtěl všem, ale především své 
ženě Gabriele, která vede hasiče, poděkovat za organizaci. Dále 
bych chtěl poděkovat soutěžícím a těm, kteří je přijeli podpořit. 
Příští ročník se akce uskuteční v červnu, což bude pro účast 
lepší než červencový termín.

Hanka Bukáčková.

Michal Rousek.

Bc. Josef Čermák
a Pavel Žatečka.

Pavel Lužný (2x).

Jan Zíma.

František Mošanský.
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PŘEDÁVÁNÍ VÝUČNÍCH LISTŮ
Na konci června bylo po dvou letech covidové pauzy obnoveno 
tradiční slavnostní předávání výučních listů. Byli jsme se podívat, 
jak probíhalo na SOŠ Jarov v Praze. Tuto záležitost si nenechaly ujít 
desítky rodinných příslušníků a přátel vyučené mládeže. 

VIRTUÁLNÍ REALITA
Zaměření na mládí a zvýšení zájmu o malířské řemeslo jde i pomocí 
virtuální reality. Vše se děje jako při počítačové hře – je to „jako“. 
Účastník si aktivně vyzkouší aplikaci barvy, nástřiku, aniž by se 
bál. Osahá si tak nenásilně řemeslo, aby ho dostal do ruky, aby 
věděl, jak aplikovat, z jaké vzdálenosti, jakou tloušťku nástřiku apod. 
na různé povrchy. Tato nová technika byla představena i jednou 
firmou na SOŠ Jarov, kde si ji mohli vyzkoušet i mistři odborného 
výcviku včetně zástupce cechmistra Bc. Jana Zemana. Vše zábav-
nou a praktickou formou, která chytne nejenom mladé. Náš cech 
spolupracuje s firmou Edu VR na vytvoření virtuálního programu 
pro míchání nátěrových hmot pomocí tónovacích barev. S mistrem 
odborné výuky Jiřím Pavlíkem z učiliště v Olomouci pracujeme 
na virtuálním trenažéru stříkacího zařízení. Téma virtuální reality 
přesahuje i do zahraniční spolupráce, kde je to jedním z témat 
projektu, ve kterém je CMLT ČR zapojen.

EUROSKILLS 2023
Příští rok se v polském Gdaňsku uskuteční mezinárodní soutěž 
mladých v řemeslech EuroSkills. Vloni se Česká republika zú-
častnila po několika letech, zástupci byli ze čtyř oborů včetně 
malíře-lakýrníka. V příštím roce by měla na tyto zkušenosti navá-
zat, ale uvidíme, jestli se najde dostatečné množství peněz. Je 
nutné si uvědomit, že jenom účast závodníka a trenéra stojí na 
poplatcích cca šest tisíc eur, a to ještě není všechno. Vloni nás 
reprezentoval David Ryšavý, nyní by chtěl své nabyté zkušenosti 
předat kandidátu Jakubu Chmelíkovi, který pochází z tradiční 
malířské rodiny. O dalších podrobnostech vás budeme postupně 
informovat. Hospodářská komora shání peníze od státu a my také 
případně oslovíme sponzory.

ŠKOLENÍ AUTOLAKÝRNÍKŮ
Náš cech byl osloven se žádostí o zorganizování malého školení pro 
autolakýrníky během prázdnin. Nabídku jsme přijali a školení pro 
pět lidí zorganizovali v prostorách sekretariátu cechu a v dílnách 
pomocí najatých lektorů a praktiků. 
Již delší dobu uvažujeme o oslove-
ní menších lakoven a možná je to 
i inspirace k tomu, že pro ně jako 
cech můžeme být také prospěšní.
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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

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
V RAKOUSKÉM KREMSU 
Od Velikonoc se každý pátek a v sobotu v Rakousku připravovali 
mladí malíři na finální soutěžní den, ze kterého budou vybráni 
kandidáti na soutěž EuroSkills. V krásné historické stavbě bylo 
velké množství soutěžících, kteří zvětšovali soutěžní obrazec 
a tvořili barevnou kompozici. Finální díla přijelo hodnotit množství 
rakouských malířských mistrů, ale také zástupci okolních zemí. 
Díla byla s velkým zájmem sledována i veřejností, kolegy z firem 
a škol a rodinnými příslušníky. Byl to takový malířský svátek, který 
zakončili na lodi sledováním oslav slunovratu. Je nám jasné, že 
konkurence na EuroSkills je velmi dobře připravena.

POMOC DĚTEM ZESNULÉHO ČLENA CECHU
Jistě si ještě vzpomenete, že v době covidu náhle zemřel náš člen 
Vladimír Schejbal z Újezdu pod Troskami. Nejstarší Anička s příte-
lem se začala starat o nezletilého bratra Vláďu, aby nemusel jít do 
dětského domova, a letos sama dodělává vysokou školu. V tu dobu 
jsme jim pomohli finančně a také slíbili, že zkusíme dát dohroma-
dy auto, které zůstalo nepojízdné po tátovi. Oprava by byla však 

výrazně finančně nároč-
nější, než se očekávalo. 
Sekretariátu se podařilo 
dát dohromady šikovné 
lidi, kteří chtěli pomoci, 
a z vraku za minimální 
peníze tak ještě před 
prázdninami udělali auto 
schopné provozu. Díky 
cechu a jeho kontaktům 
i členům se dobré dílo 
podařilo.

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE 
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení České republiky se 
zapojil do projektu Společným postupem sociálních partnerů k řeše-
ní klíčových témat v odvětví. V rámci tohoto projektu se zúčastňuje 
realizace v platformě Stavebnictví II a je partnerem OS Stavba. 
Po uskutečnění tematických setkání proběhla šestice informačně 
diskuzních seminářů, v rámci kterých lektoři ve svých prezentacích 
shrnuli a rozpracovali témata, která byla prezentována na tema-
tických setkáních. Po provedení všech výše uvedených aktivit se 

v půlce května usku-
tečnila závěrečná 
konference platfor-
my Stavebnictví II, 
na které byla hojná 
účast zástupců 
všech cechů v plat-
formě zapojených 
a která byla všemi 
hodnocena velmi 
pozitivně.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ – JINDŘICH CHMELÍK st. 
Dobrý den,
s lítostí vám oznamuji smutnou zprávu, 
že v pondělí večer 30. 5. 2022 po dlouhé 
nemoci zemřel můj otec pan Jindřich 
Chmelík ve věku nedožitých 84 let. Byl 
zakladatelem naší rodinné malířské 
firmy v roce 1991 a jejím dosavadním 
společníkem. Malířskému řemeslu se 
aktivně a s láskou věnoval celý život, 
stejně jako předtím jeho otec. A byl také 
mezi prvními, kdo vstoupil do našeho 
Cechu malířů a lakýrníků. 
Děkuji všem, kdo ho znali, za tichou vzpomínku. 

Jindřich Chmelík ml.

SMUTEČNÍ OZNÁMENÍ – HELENA KLAMTOVÁ
Začátkem července náhle zemřela 
manželka našeho člena Mirka Klamty 
a matka člena Petra Klamty, kterou jste 
mohli znát z NFS, kam často jezdila. 
Bylo jí 59 let. 

Všem upřímnou soustrast
a mnoho sil do dalšího fungování… 
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