ZPRÁVA O ČINNOSTI 2014

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNER

Naše členství
Hospodářská komora České republiky, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR,
Svaz podnikatelů v oboru technických zařízení ČR, Silikátový svaz

Volené orgány
Představenstvo: Roman Pommer, Jiří Pavlíček, Mgr. Karel Suda, Martin Lukeš, Josef Novotný
Revizní komise: Josef Loudin, Roman Kraus, Jan Binder

Členská základna
1.1. 2014 = 109 členů
31. 12. 2014 = 99 členů

Ukončené členství:
MAPEI, spol. s r.o.



obkladačské firmy: 65

S T A V M A N , spol. s r.o.



koupelnová studia/prodejny: 1

Jaroslav Bechyně



výrobci: 16

Martínek keramika s.r.o.



školy: 15

OBKLADY Bartoš s.r.o.



experti: 2

Martin Vaněk

Přijaté firmy:


David Kislinger
č. 271- Petr Houdek

(7 nových žádostí do cechu je prověřováno)

Roman Sakař
Miroslav Daňhelka
tiling cz s.r.o.
Ivan Pochobradský

IX. OBKLADAČSKÝ MINIVELETRH
Další ročník našeho miniveletrhu se konal ve čtvrtek 14. března
v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou a návštěvníci se zde
mohli seznámit s aktuální nabídkou 23 výrobců a dovozců.

X. BOWLINGOVÝ ŠAMPIONÁT
Nejlepší formu si Kralup nad Vltavou přivezl Karel Kiessling z
Jihlavy a po zásluze vyhrál jubilejní ročník cechovního mistrovství. Na paty mu nejvíce šlapali dva zástupci z Karlových Varů.
Na místě druhém skončil Jan Beseda a Pavel Tomín na místě
třetím.

VIII. INOVACE ROKU 2014
Do osmého ročníku bylo přihlášeno devět inovací. Do kategorie
Obklady, dlažba a montážní prvky nebyl dostatek přihlášek a
proto se ústní obhajoby týkaly 8 produktů v kategoriích Stavební
chemie a Nářadí. V Hustopečích 27. listopadu v rámci podzimního setkání členů cechu přihlašovatelé své nominace obhajovali a
v tajném hlasování pak obkladači vybrali vítěze:


Ceresit CE 79 / CE 80 - Epoxidová spárovací hmota a probarvovací pasta



Kotoučová pila pro větší formáty RUBI DC 250 1200

SPRÁVNÉ PRAXE PŘI OBKLÁDÁNÍ
Cech je partnerem projektu Správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem, který řídí Silikátový svaz.

V Plzni byla 5. května oficiálně prezentována česká verze americké příručky pro obkladače, která je ojedinělou publikací a
obsahuje mimo kapitol o výběru materiálů na 155 postupů pro
pokládku keramických obkladových prvků, skla a kamene.
Workshopu se přímo účastnil Eric Astrachan, ředitel Tile Council
of North America (Rada pro obklady Severní Ameriky) a prezidenti partnerských svazů Österreichische Flesenverband a
Schweizerische Plattenverband. Prezentace se osobně účastnil
např. Jiří Koliba, náměstek Ministerstva průmyslu a obchodu pro
sekci stavebnictví.

X. OBKLADAČSKÁ NADĚJE
Jubilejní ročník hostila v polovině října Střední škola stavební
Jihlava. Soutěžící navštívila radní za oblast vysočinského školství
Ing. Jana Fialová a primátor Města Jihlavy Ing. Jaroslav Vymazal.

O desátý ročník byl veliký zájem, evidovali jsme i dva náhradníky,
ale soutěže se mohlo účastnit z technických důvodů pouze 8
dvojic.
Po slavnostním zahájení čekal na soutěžící nejdříve vědomostní
test 30 otázek, s kterým se nejlépe vypořádaly soutěžní dvojice
z Humpolce, Brna, Olomouce a Horní Břízy. Pak pod dohledem
odborné poroty následovala dvoudenní praktická zkouška skládající se z obložení stěny a podlahy dle grafického návrhu. Obklady Rako pro soutěž poskytla společnost Lasselsberger a firma
Henkel dodala stavební chemii Ceresit.
Konečné pořadí:
1.

Radek Peterka, David Voráček (Horní Bříza)

2.

Martin Klement, Michal Hrouzek (Brno)

3.

David Hradil, Petr Bíza (Olomouc)

4.

Radim Hodač, Michal Rybáček (Humpolec)

5.

David Hájek, Adam Heglas (Ostrava)

6.

Patrik Rásl, Josef Rosa (Jihlava)

7.

Jan Fallada, David Hlaváč (Hradec Králové)

8.

Robert Ferenc, Michal Plichta (Praha)

V rámci soutěže byli oceněni všichni soutěžící a první tři školy.
Letos poprvé vítězní mladí obkladači obdrželi finanční odměnu a
to zásluhou projektu Fandíme řemeslu!, který zastřešuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků společně s Komerční
bankou. Horní Bříza získala pro praktickou výuku mj. řezačku
Montolit Masterpiuma s délkou řezu 93 a dárkový poukaz na
odběr stavební chemie Ceresit v hodnotě 10 tisíc Kč. Brno už
podruhé vyhrálo mostovou pilu na dlažbu NORTON Clipper TR
201.

Soutěžící mladí obkladači obdrželi velice hodnotné ceny, které
ani najednou nepobrali, jak je možné vidět z fotogalerie na webu
cechu a za to patří velké poděkování těmto značkám - Clipper,
Montolit, Bat nářadí, Rubi, Ceresit, Rako, Weber, Hasit, Cemix,
Botament, Schönox, Murexin, Schomburg a Codex.

