
Zápis
ze schůze představenstva cechu KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve Zlíně, konané dne
11. 1. 2008 v sídle firmy František Kučík

Přítomni: p. Kučík, p. Loupanec, p. Kynčl, p. Pekárek

„soutěž mladých v     rámci kongresu IFD“  
     úvodem vyzval p. Kučík k účasti v soutěži mladých konané u příležitosti kongresu IFD –
z řad našich členů nejsme pravděpodobně schopni utvořit družstvo z titulu věku (nesplňujeme 
podmínku do 25 let). Prověříme tuto možnost ještě s řádnými členy a případně budeme včas 
informovat. Zároveň můžeme přislíbit účast jako dozor při této soutěži.

„výstava Praha 2008“
     jako každý rok umožníme členům regionu dopravit se hromadně – autobus pro zájemce 
zajistíme na čtvrtek 24. 1. 2008 s odjezdem ze Zlína v 6,00 hod s příp. zastávkami pro trase.
Po skončení výstavy se v odpoledních hodinách přesuneme na vyhlášení soutěže Tondach 
Střecha roku 2007.Tento termín koresponduje s akcí pořádanou firmou Dektrade v našem 
regionu, proto pokud se nám nepodaří obsadit potřebný počet míst, bude doprava řešena 
vlastními vozy.

„soutěž Střecha a detail“
    do pondělí 14.1.2008 je nutno odeslat přihlášky 

„učňovské školství“
    i nadále zůstává velkým problémem. Protože nechceme spoléhat jen na rekvalifikanty, 
pokusíme se propagovat naše řemesla přímo na školách – p. Kyčl prověří možnost naší 
účasti na Burze škol pořádané na Integrované škole ve Zlíně. V případě zájmu rádi vyšleme
zástupce, jež zodpoví všechny dotazy žáků. Je vítána také spolupráce s učilišti působícími v 
našem regionu, v rámci jejich aktivit jsme ochotni pomoci při propagaci řemesel klempíř,
pokrývač a tesař. 
     Pokud by se našli zájemci – žáci a jejich rodiče – uspořádáme ve vybrané firmě
Den otevřených dveří tak, aby měli všichni možnost nahlédnout a udělat si vlastní obrázek 
o řemeslech cechem zastřešujících.
     Stále platí možnost zajistit rekvalifikaci pro nejméně 10 zájemců, v tomto směru jsme 
spokojeni se spoluprací s učilištěm Brno – Bosonohy.

„soutěž Řemeslník roku“
    soutěž pořádá každoročně náš zvláštní člen regionu firma COLEMAN SI – i letos bude 
v porotě zasedat p. Kučík . Pro příští rok přislíbil převzít tuto zodpovědnost na sebe p. 
Loupanec.

„členská schůze“
     na měsíc únor připravíme schůzi pro členy našeho regionu, kde se dozví informace týkající
se činnosti celostátního cechu, Valné hromady a kongresu IFD.

Zapsala: Hana Ramertová Kučíková


