Zpráva o činnosti cechu v roce 2017

Řemeslo jako netradiční zážitek pro rodiče s dětmi
Unikátní projekt Hospodářské komory hl. města Prahy a pražských středních škol, Cesta za
řemeslem, nabízí možnost vyzkoušet si řemeslo jako netradiční zážitek. Stačí si jednoduše
vybrat ze široké nabídky řemesel (např. zedník, tesař, krejčí, autolakýrník, strojník, aranžér
elektromechanik, truhlář, kovář), zaregistrovat se a těšit se na vybraný řemeslný kroužek.
Každý kurz vede profesionální mistr svého oboru, který vám prozradí řadu triků, při kterých
se společně zabavíte. Vlastníma rukama si tak vyrobíte dárek či užitečnou pomůcku do své
domácnosti a dozvíte se spoustu zajímavých informací o daném řemeslu.
Kurzy jsou organizované v malých skupinách, aby se každému dostala dostatečná péče
samotného mistral a každý měl možnost do detailu poznat co nejvíce z vybraného řemesla.
Mladou generaci může tato vlastnoruční zkušenost nasměrovat k jejich budoucímu povolání
a rodiče jistě ocení zajímavě strávený den s rodinou, plný společných zážitků.

Volební valná hromada 2017
Tradiční zasedání valné hromady cechu obkladačů se konalo 23. března v Havlíčkově Brodě. Z
důvodu uplynutí funkčního období v rámci letošního ročníku se volilo I nové představenstvo,
na období 2017 až 2021. Představenstvo bylo zvoleno ve složení Milan Hansík, Miloslav
Janeček, Roman Kraus, Martin Lukeš, Petr Machoň, Jiří Pavlíček a Roman Pommer.
Prezidentem byl zvolen Roman Pommer a viceprezidenty pak Jiří Pavlíček a Petr Machoň,
kteří zároveň dohlíží na hospodaření cechu.
Stejně jako každý rok, i letos se na zasedání schvalovala Zpráva o hospodaření a Zpráva o
činnosti předcházejícího roku a vyhodnocovala se soutěž společnosti Lasselsberger o nejlepší
realizaci z obkladů RAKO. Nechyběly ani informace o plnění Programového prohlášení 20152020, rozpočtu na nový rok a stanov. Předány zároveň byly pamětní listy při příležitosti
jubilejní délky členství v cechu.
Večerní program byl završen 13. bowlingovým šampionátem a odbornou přednáškou o
Sedláckých vínech s degustací.

Noví členové cechu a jubilejní ocenění těch stávajících
Cech obkladačů se v roce 2017 rozšířil o 3 nové členy:
 vzdělávací Institut pro správné praxe z Plzně,
 výrobce stavební chemie PCI z Chrudimi,
 obkladač Václav Buranda, Praha.
Roman Pommer, prezident cechu, předal na valné hromadě pamětní listy u příležitosti
jubilejní délky členství v cechu:
 20 let – MC-Bauchemie s.r.o., divize Botament,
 15 let – Česká zemědělská škola v Humpolci,
 10 let – Dušan Ábel, Karel Kiessling,
 5 let – Jaroslav Kocian, Martin Libra.

Bowlingové mistrovství
V Havlíčkově Brodě (Bowling Fabrika) se konal již 13. ročník tradičního bowlingového
mistrovství, který pořádá cech obkladačů. Titul šampióna obhájil Karel Kiessling, kterého už
od vyrovnání čtyř mistrovských titulů Miroslava Haňka dělí pouze jedno vítězství. Na druhém
místě skončil Jan Binder a pohár za třetí místo si odvezl Roman Kraus.

Certifikát italské asociace obkladačů ASSOPOSA
Člen představenstva a zároveň zkušený odborný praktik Martin Lukeš získal od italské
asociace obkladačů ASSOPOSA certifikát z workshopu na pokládku tenkých
velkoformátových desek. Díky tomuto odbornému vzdělání tak může předávat své
zkušenosti mladé generaci, třeba na školeních v prostorách Střední odborné školy Jarov v
Praze.

Ocenění od Asociace malých a středních podniků (AMSP) ČR
U příležitosti veletrhu Řemeslo Praha, který se konal 9. února 2017 v Clarion Congress Hotelu
v Praze, převzal Roman Pommer ocenění za organizaci Dne s obkladačem, který se koná
pravidelně v Království železnic. Díky této iniciativě si malí návštěvníci největší expozice
modelové železnice v ČR mohou, pod dohledem Střední odborné školy stavební a
zahradnické Praha, z mozaiky na zdi vytvořit lokomotivu.
Ocenění převzal prezident cechu obkladačů přímo od AMSP, která pravidelně vyhodnocuje
společenské a odborné počiny profesních spolků a společně s Komerční bankou zviditelňuje
ty nejlepší z nich.
V rámci veletrhu Řemeslo Praha ASMP zhodnotila uplynulý Rok řemesel 2016 a vyzdvihla
význam profesních spolků. Cechy mají opět rozhodující roli při diskuzi nad budoucím vývojem
tuzemského řemesla.

Soutěž mladých obkladačů: Obkladačská naděje
Střední odborná škola stavební a zahradnická v Praze 9 na Jarově hostila na začátku dubna
největší soutěž mladých obkladačů v ČR, kterou již po dvanácté pořádal Cech obkladačů ČR.
Poprvé se však soutěž konala pod hlavičkou CzechSkills, která má ambice zastřešit řemeslné
soutěže v České republice a do budoucna prostřednictvím Hospodářské komory České
republiky vysílat mladé profesionály k pozitivní konfrontaci na evropské a světové přehlídky
řemeslných dovedností jako je například letošní WordlSkills v Abu Dhabi nebo EuroSkills v
Budapešti 2018.
Záštitu této tradiční akci udělil Václav Matyáš, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v
České republice, Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky, Irena
Ropková, radní pro oblast školství a evropských fondů hlavního města Prahy, Ministerstvo
průmyslu a obchodu a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Irena Ropková a Ludmila
Kratochvílová, zastupující ministerstvo průmyslu a obchodu účastníky pozdravily osobně a
všem popřály, ať je jejich práce i nadále baví a v budoucnu jdou příkladem ostatním
řemeslníkům.
Dvanáctého ročníku této jedinečné soutěže se zúčastnil rekordní počet žáků - celkem 12
dvojic z 11 škol. Nejprve na ně čekal vědomostní test třiceti otázek, mezi kterými byly i
příklady na spočítání spotřeby materiálů, což je každodenním chlebem obkladačů. Na
vědomostní test navazovala dvoudenní praktická zkouška skládající se z obložení stěny a
podlahy dle grafického návrhu. Společnost LASSELSBERGER poskytla velkoformátové obklady
a dlažbu RAKO.
Konečné pořadí XII. ročníku Obkladačské naděje:


1. místo: František Košař, Jakub Heiduk (Ostrava)



2. místo: Adam Gregr, Oleksandr Ivano (Brno)



3. místo: Petr Kocourek, Ambrož Cína (Praha Jarov, tým II)

Výherci získali hodnotné a praktické dárky, které jistě najdou uplatnění při vyučování (pilu
Rubi a Clipper, řezačky Montolit nebo diamantové nástroje Gent). Pro samotné obkladače
byla motivací nejen finanční odměna (1. místo 6 000 Kč / dvojice, 2. místo 4 000 Kč / dvojice
a 3. místo 2 000 Kč / dvojice) ale i akumulátorové nářadí, ruční nářadí, oblečení, pomůcky
pro obkladačskou práci a zásluhou štědrosti partnerů toho bylo tolik, že je vítězové
nedokázali ani najednou pobrat. A za takovou podporu patří velké poděkování těmto firmám
a značkám: Rubi, RAKO, Ceresit, Montolit, Bat nářadí, Norton Clipper, Hasit, Weber, Gent,
Cemix, Murexin, Baumit, Botament a Snickers.

Soutěž Řemeslo/Skill ve Vysokém Mýtě
V polovině září se vysokomýtské náměstí již posedmé zaplnilo tradičním soutěžním kláním
učňů ve stavebních profesích. Za podpory Pardubického kraje a řady sponzorů se akce
účastní nejen učni z Pardubického kraje, ale z celé České republiky, Slovenska, Polska,
Maďarska a Německa. Celou akci pořádá společnost Erudio CZ, včele s PhDr. Lenkou
Ulrychovou a Ing. Hynkem Míkou.
Přímo na dlažbě náměstí, které vstřícně poskytlo město Vysoké Mýto, postupně vyrůstaly zdi
koupelen a u nich se míhali mladí zedníci, instalatéři, obkladači, montéři suchých staveb a
truhláři. Pod bystrým okem porotců plnili zadané úkoly a tvořili.
Celkem se soutěže zúčastnilo 62 mladých stavbařů a řemeslníků z 19 odborných škol a učilišť
z České republiky, Slovenska a Maďarska. Studenti velmi ocenili možnost vyzkoušet si
řemeslo, které studují, na vlastní kůži a porovnat své znalosti se spolužáky. Vítězství v
oborech Zedník, Truhlář a Instalatér si odvezli žáci ze SOŠ stavebné Žilina a práci nejlepších
obkladačů předvedli studenti SOŠ z Považské Bystrice.
Výsledky soutěžní kategorie: OBKLADAČ


1. Jaroslav Habuda, Matej Bednár, SOŠ Považská Bystrica



2. David Stárek, Jiří Mencner, SŠ technických oborů, Havířov – Šumbark



3. Jakub Franc, Tomáš Valič, SŠ stavební a dřevozpracující, Ostrava – Zábřeh



4. Václav Šmaus, Aleš Krýsl, SOU stavební, Plzeň

Odborný výcvik v duchu WorldSkills
Ve středu 22. listopadu uspořádal cech obkladačů na půdě Střední odborné školy Jarov kurz
pro učitele odborného výcviku v duchu WorldSkills. Kurz byl zaměřený především pro učitele
ze škol, které učí obor zedník-obkladač. Pod odborným dohledem praktika Martina Lukeše
probíhalo jednodenní školení, jehož cílem bylo osvojit si postupy pokládky a získat přehled o
nových materiálech a technologiích.
Zaměřili jsme se nejen na teoretickou část, ale hlavně na praktické procvičování nových
technologických metod včetně seznámení se s nejnovějšími materiály značky RAKO. Za
pomoci stavební chemie značky Weber si mohli účastníci kurzu procvičovat pokládku, řezání,
lepení, či vyrovnávání podkladu. Zkušenosti, které během kurzu nabyli, následně předají
svým žákům při běžné výuce. Nářadí Raimondi zapůjčila na akci společnost BAT NÁŘADÍ.

Školení na velké formáty
Dalším školením, které v listopadu proběhlo, bylo školení na velké formáty obkladů a dlažeb,
které jsou v současnosti velkým trendem. Kurz, který proběhl opět v prostorách Střední
odborné školy Jarov v Praze, tak byl zaměřený na velkoformátové keramické obklady a jejich
správné nalepení, které je nezbytné pro jejich zdařenou instalaci.
Pod vedením odborného praktika Marina Lukeše se mohli v praktické části školení účastníci
seznámit s novinkami v oblasti velkoformátových obkladů značky RAKO a stavební chemií
Ceresit. Nezbytnou součástí byli i moderní měřicí přístroje a nářadí pro obkladače. Seminář
proběhl ve spolupráci s LASSELSBERGER, BAT Nářadí, CERESIT, wedi a WEBER.

Schola Pragensis
Kongresové centrum v Praze přivítalo ke konci listopadu 21. ročník přehlídky Schola
Pragensis, na kterém cech obkladačů nechyběl se svým stánkem. Výstava SCHOLA
PRAGENSIS je největší přehlídkou středních a vyšších odborných škol v Česku. Určena je
především žákům devátých tříd, jejich rodičům a ostatním zájemcům o studium na středních
školách všech typů. Hlavními vystavovateli jsou školy, které zde prezentují nejen svá zařízení,
ale i výsledky své práce.
Potenciální zájemci o studia na vybrané škole se mohou v reálu přesvědčit, co daná škola
nabízí, a mají i možnost porovnání s jinými školami. Součástí výstavy byly i doprovodné akce
charakterizující zaměření a jedinečnost jednotlivých škol a úspěchy žáků v odborných
soutěžích. Vedle škol se představily i vybrané cechy a oborové organizace, na jejichž stáncích
si návštěvníci mohli vyzkoušet vybrané řemeslo na jednoduchém úkolu.
Na stánku cechu obkladačů měli soutěžící za úkol uříznout obklad na ruční řezačce, kterou
věnovala společnost RUBI.

Roman Pommer v.r.
prezident

