Zpráva o činnosti cechu v roce 2016

OSLAVILI JSME 20 LET
Pro oslavu 20. narozenin cechu byl vybrán zámecký areál ve Valči u Dukovan. Nejdříve jsme to rozjeli
na elektrických vozítkách segway a ti nejodvážnější si vyzkoušeli i gyroboard. Byli jsme zasvěceni do
tajů přípravy kávy a odpočinuli si ve vyhřívaných venkovních bazénech. Večer nám k tanci zahráli
Louisovi sirotci z Brna. Památkou se pro mnohé stala karikatura od Milana Bočka, cechovní víno nebo
kvalitní vesta značky Snickers s logem cechu. Podle vašich ohlasů to byla velice podařená akce.

2016 BYL ROKEM ŘEMESEL
Cech se přidal k výzvě Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, která se rozhodla rok
2016 vyhlásit jako ROK ŘEMESEL. Karla Havlíčka, předsedu AMSP, jsme měli na valné hromadě a zde
nás informoval o plánovaných aktivitách a požádal nás o aktivní zapojení. Myslím si, že jsme patřili mezi
nejaktivnější. Součástí projektu bylo představení cechu na stránkách MF Dnes a jeho magazínu DOMA.
Na rozhlasových vlnách rádia Impuls představil obkladačských obor zuřivý reportér Aleš Růžička. Do
pořadu Toulky za cechy a řemesly, který realizovala Česká televize, se nám nepodařilo nominovat
zajímavý příběh z obkladačského oboru resp. naše návrhy ČT odmítla. Nově vznikl portál
mistriremesel.cz a naši členové mají přednostní umístění na nejobsáhlejším internetovém katalogu
řemeslníků zcela zdarma. Škoda, že naše obkladačské firmy věnují aktualizaci tak málo času. Vznikla
také speciální nabídka Komerční banky na zvýhodněné vedení účtu včetně platební karty s obrázkem
s příslušností k našemu cechu. AMSP připravilo dvě analýzy/průzkumy, ze kterých můžeme čerpat
poznatky pro svoji činnost.

OCENĚNÍ SOUTĚŽE OBKLADAČSKÁ NADĚJE
V hodnoceném roce se na žádost škol neuskutečnila soutěž učňů a byla přesunuta na jarní termín (45. dubna 2017, Praha-Jarov, SOŠ stavební a zahradnická). Přesto soutěž nezapadla, jelikož AMSP
společně s Komerční bankou se rozhodly ocenit ty spolky, které zviditelňují svůj obor a usilují o zvýšení
hrdosti řemeslníků. Slavnostní akt proběhl na lednovém veletrhu Střechy/ Řemeslo/Solar Praha, kde
jsem jako prezident cechu převzal ocenění za „Řemeslný počin roku“ z rukou předsedy představenstva
AMSP ČR Karla Havlíčka a manažera segmentu Small Business KB Martina Ehrenbergera.

MACHŘI ROKU 2016
Jako cech jsme zaštítili osmý ročník celostátního setkání učňů, které se konalo v září v Praze na Vítězné
náměstí a hostilo soutěžní klání 40 týmů v kategorii truhlář, malíř-natěrač a obkladač.
Každá kategorie má určité úkoly, které soutěžící plní v zadaném čase. Vítěze pak vybírá odborná porota,
která rozhoduje o udělení titulu Machr roku. S titulem v každé kategorii je spojena finanční odměna ve
výši 30 tisíc. Z toho je 15 tisíc určeno pro školu a 15 tisíc pro soutěžní dvojici.
Partnerem obkladačské kategorie byla společnost Lasselsberger, která dodala jak obklady RAKO, tak i
stavební chemii RAKOsystem.
1. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí, Pavel Černota a Josef Petřek
2. Střední škola polytechnická, Olomouc, Roman Pavel a Martin Klabačka
3. Akademie řemesel Praha-Střední škola technická, Oleksandr Oliyryk a Vasyl Merenych

TATI, ASI BUDU OBKLADAČ!
Od října 2016 probíhá každou sobotu v Království železnic na pražském Smíchově setkání dětí s mistry
různých řemeslných oborů – tzv. Den s řemeslníkem. Děti si kromě prohlídky atraktivní expozice
mohou vlastnoručně „osahat“ i základní řemeslné techniky. Cech obkladačů ČR je garantem profese
– obkladač a partnerem projektu „Kdo umí, ten umí“, který připravila Hospodářská komora Hlavního
města Prahy.

SCHOLA PRAGENSIS
Cech se účastnil tradiční přehlídky středního a vyššího odborného školství v Praze. Tato výstava je
určena zejména žákům osmých a devátých tříd základních škol, jejich rodičům a ostatním zájemcům o
studium na středních školách všech typů. Cechy tam prezentují řemeslo jako takové.

PODPORA VÝUKY
O možnostech vzájemné spolupráce jednali v Plzni a Brně představitelé členských škol, cechu a
společnosti Lasselsberger. Výrobce obkladů značky RAKO si je vědom potřeby kvalitních řemeslníků a
proto školám nabídl nejen materiálovou pomoc (přes 100 palet obkladů a 13 tun stavební chemie), ale
i zapojení do svých vzdělávacích aktivit (individuální školení, semináře, návštěvy výrobních závodů). To
školy uvítaly. Diskuse se vedla o záměru cechu obnovit živnost - obkladačství, opětovném návratu
učebního oboru do škol, o úbytku žáků a případné možnosti zvýšené medializace na podporu
obkladačského řemesla.

PRAKTICKÝ KURZ PRO UČITELE
Společnost Lasselsberger pro třicet učitelů odborného výcviku uspořádala v Rakovníku pod hlavičkou
cechu praktický kurz. Cílem třídenního školení bylo osvojit si nové postupy pokládky pod dohledem
praktiků (Roman Havlíček, Martin Lukeš) a získat přehled o nových materiálech a technologiích (Tomáš
Heřman). Důraz by kladen na zaměření pokládky, řezání, vykružování, lepení, vyrovnání podkladu,
spárování a dilatace. V nepracovní části si účastníci prohlédli výrobu keramických obkladů a dlažeb v
závodu RAKO III v Lubné u Rakovníka, pivovar Krušovice, ale i americké automobilové veterány v muzeu
JK Classic v Lužné.

TRÉNINK NA CERSAIE V BOLOGNI
Italská asociace obkladačů ASSOPOSA ve spolupráci s Confindustria Ceramica pořádala v rámci výstavy
CERSAIE tradiční odbornou akci pod názvem Citta Della Posa. Aktuálním tématem byla pokládka
tenkých velkoformátových desek a naše členství v Evropské unii obkladačských svazů (EUF) nám
pomohlo, abychom mohli vyslat svého zástupce. Byl jím Martin Lukeš. Dvoudenní akce se zúčastnilo 9
obkladačů z 5 členských zemí a ti společně s trenéry z ASSOPOSA vytvořili pracovní týmy. Pro všechny
týmy byl připraven podlad pro pokládku, materiál a především nářadí a pomůcky, které jsou pro
montáž ultratenkých velkoformátových desek nezbytné. Pracovalo se s deskami 2,5x1m o tl. 3,5 mm
podlepenými perlinkou. Účastníci se naučili nejen dělit desky a vyřezávat otvory, ale také manipulovat
nejen z celými deskami, ale s deskami, které měly výřezy. Nebyla to snadná práce, občas i trenéři měli
problémy. Lze konstatovat, že akce se mimořádně povedla nejen po odborné stránce, ale také po té
společenské.

MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
Hospodářská komora ČR uspořádala na začátku června mezinárodní konferenci na téma Význam
kvalifikace a odborné přípravy a Cech obkladačů ČR byl více než aktivním účastníkem. Akce proběhla
za přítomnosti prezidentů hospodářských komor zemí Visegrádské skupiny, pod záštitou předsedy
vlády České republiky Bohuslava Sobotky, jako součást českého předsednictví. Program byl zaměřen
na témata kvality odborné přípravy, získávání a uznávání kvalifikací a pohled zaměstnavatelů na
význam kvalifikace při zaměstnávání zahraničních pracovníků. Výstupy projektu, zaměřujícího se na
porovnávání způsobu získání kvalifikace u povolání s nejvyšším podílem zahraničních pracovníků,
poukazují kromě jiného na podstatný rozdíl v obsahu i objemu časových dotací, věnovaných praxi či
odbornému výcviku žáků. Zatímco čeští a slovenští žáci tráví „v provozu“ průměrně 30-45%,
v Rakousku, využívajícím duální systém přípravy, představuje tento podíl 75-80%. Účastníci
konference měli dále možnost seznámit se s prvními zkušenostmi slovenských zaměstnavatelů, kteří
na základě novely školského zákona od roku 2015 postupně přecházejí k systému duálního vzdělávání.

AUDIENCE U PREZIDENTA ČR
Respekt k dobrým řemeslníkům vyjádřil také prezident země Miloš Zeman, když na Pražském hradě v
listopadu přijal přes 50 představitelů autorizovaných cechů a živnostenstev sdružených v Hospodářské
komoře ČR. Cech obkladačů ČR byl mezi nimi. "Proč proboha máme učební obory s maturitou, když
daleko důležitější a daleko úctyhodnější by byla mistrovská zkouška," poznamenal prezident ČR během
zhruba hodinového setkání s cechy na Hradě. Podle prezidenta má řemeslo zlaté dno a ti, kdo se honosí
maturitou, ale neumějí svoje řemeslo, jsou odsouzeni k tomu, aby skončili na úřadech práce. To je také
důvod, proč podporuje zavedení mistrovských zkoušek. „Pan Mistr to bylo v minulosti nějaké označení
plné úcty," řekl prezident s tím, že si váží, že jej přišly cechy navštívit a že jim může vyjádřit i on svou
úctu osobně. Ostatně nezájem mládeže o učňovské obory, překážky při jejich praktické výuce v dílnách
či nedostatek kvalifikovaných lidí ve firmách se staly také ústředním tématem neformální diskuse, při
které si hlava státu vyslechla problémy, se kterými se živnostníci a řemeslníci musejí při výkonu svého
povolání potýkat. „Přeji si, aby vaše cechy prosperovaly, aby měly úctu občanů, a jestli si někdo bude
chtít přečíst Vergilia v originále, tak ať to udělá, ale ať je dobrý řemeslník, protože to je základ tohoto
podnikání. Země, která nemá dobrá řemesla, a tedy ani dobré cechy, je totiž odsouzena k tomu, aby
byla ekonomicky neúspěšná," řekl Zeman.

JEDNÁNÍ S PŘEDSEDOU VLÁDY
Hlavními tématy společného jednání profesních cechů s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou ve
Strakově akademii byla novela živnostenského zákona, zavádění mistrovských zkoušek, podpora
technického vzdělávání již na mateřských a základních školách i systémovější podpora výuky řemesel.
Premiér Sobotka hovořil o novele živnostenského zákona, kterou připravuje Ministerstvo průmyslu a
obchodu ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dalším tématem bylo zavádění
mistrovských zkoušek.

METODIKA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM
Ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR byla vytvořena metodická pomůcka, která je určena pro
orientaci zadavatele veřejné zakázky při zadávání a vyhodnocování obkladačských prací jako
samostatné zakázky nebo jako subdodávky v rámci novostavby nebo rekonstrukce.

OCENĚNÍ ČLENA CECHU
Stříbrnou Merkurovou medailí, kterou uděluje Hospodářské komora České republiky českým i
zahraničním osobnostem, institucím a organizacím včetně měst a obcí, které přispěly k podpoře
podnikání a činnosti hospodářské komory, byl na základě naší nominace, oceněn čestný člen cechu
Mgr. Karel Suda.

INOVACE ROKU 2015
Jelikož nebyla výrobci a dovozci nominována žádná inovace, byl devátý ročník zrušen. Na společném
jednání cechu s výrobci a dovozci bylo následně rozhodnuto, že se už žádný další ročník vyhlašovat
nebude.

BOWLINGOVÉ MISTROVSTVÍ
Kralupy nad Vltavou hostili 12. ročník cechovního klání a po dvou letech se na trůn šampióna vrátil
Karel Kiessling. Obhájce vítězství, Ladislav Zajíček, post nejvyšší neobhájil a skončil na druhém místě.
Velkým překvapením celého večera byla forma Zdeňka Čecha, který se prodral na bronzovou příčku.

VÝSTAVA PAMÁTKY – MUZEA – ŘEMESLA 2016
Na začátku listopadu se uskutečnil pátý ročník úzce zaměřené výstavy, kde se cech poprvé prezentoval.
V rámci zahajovacího ceremoniálu vystoupil Roman Pommer, který jako prezident cechu a
viceprezident hospodářské komory zdůraznil potřebu stálé péče o řemesla. Eduard Justa odborné ale
i laické veřejnosti představil obkladačské povolání a v sobotním bloku přednášek vystoupil s prezentací
na téma „Staň se obkladačem", která měla za cíl účastníky veletrhu seznámit s prací obkladače a jaká
je jeho role při dokončovacích pracích a tvorbě prostředí, ve kterém žijeme.

Roman Pommer v.r.
prezident

