
Zápis z jednání cechu KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve Zlíně – region 016
konaného dne 20. 3. 2009 ve Zlíně

Přítomni: HaB Delta (p. Tkadlec), HEGA s. r.o.(pánové Herčko st. a ml.), IZOPO s.r.o. (p. Kynčl),
Pokrývačství Kučík s.r.o. (p. Kučík), LOPEX (p. Loupanec), TeSaKryt (p. Pekárek), Stavitelství střechy
s.r.o. (p.Hajlman)

Host: webmaster Skill Production s.r.o.

Nepřítomni: ZlínMat (p. Pecha), firma Skácel, TAROS NOVA s.r.o., zvláštní členové firmy COLEMAN SI
a ROMAX (p. Marek)

Schůzi jednotlivých členů regionálního Cechu KPT předcházelo jednání představenstva, které
navrhlo novou kandidátku. Z řad členů nebylo žádných námitek, proto se novým přednostou regionu
stal p. Loupanec, který nahradí řadu let v čele působícího p. Františka Kučíka, jež bude nyní už jen
dohlížet na činnost cechu a spolupracovat při vyhotovování odborných posudků. Dalšími členy
představenstva byli opět zvolení pánové Kynčl a Pekárek, jako nový přibyl p. Hajlman – jehož
úkolem bude účinně působit na severní Moravě, kde je cech doposud velmi málo zastoupen.
Inspektory řemesla jsou pro obor klempíř p. Loupanec, obor tesař p. Pekárek, obor pokrývač p.
Kynčl ve spolupráci s panem Kučíkem.

K blížící se Valné hromadě musíme konstatovat, že účast z řad členů našeho regionu bude velmi
nízká- zastoupí nás pravděpodobně pouze pánové Kučík a Loupanec. Členové vyjádřili názor, že
v nové kandidátce není zastoupena Morava, bohužel vhodný kandidát pro doplnění vybrán nebyl.
Ke zpracování odborných posudků, jež jsou stále hlavní činností, byl vyjádřen názor, aby odměna
za jejich vyhotovení zůstala na podkladně regionu (prověříme možnosti).

Protože zůstatek na našem účtu v Praze je poměrně vysoký, rozhodli jsme se na tomto jednání, že
pro naše členy a jejich partnerky zorganizujeme v listopadu t. r. víkendový pobyt spojený
s odpočinkem. Místo konání bylo navrhnuto Znojmo – zde zajistíme program, druhý den bude
uskutečněn výlet do rakouských lázní Laa. Dohodli jsme se dále, že bude objednán autobus, tzn.že
členové se dostaví vlastními vozy do Zlína v pátek v dopoledních hodinách, následně budou
autobusem převezení do Znojma. Sobotní výlet do Laa proběhne autobusem a v podvečerních
hodinách bude předpokládaný návrat zpět do Zlína. Prověříme možnosti převodu peněz do pokladny
regionu. Termín „víkendového výjezdního zasedání“ bude včas oznámen, podrobnosti projednáme
v rámci představenstva. Těšíme se na hojnou účast!

Důležitým bodem byla školení, která chceme uskutečnit v měsících leden a únor 2010 – navrhnutá
témata jsou fotovoltalické články, solární kolektory,nadstřešní tepelné izolace a podobné záležitosti,
kterým patří budoucnost. Pro spolupráci budou osloveny např. firmy Prefa, Tegola, Bramac (p.
Bajčík) a další,

Druhé školení by mělo být zaměřeno na nejčastější problémy střech – pokusíme se pozvat jako
přednášejícího Doc. Ing. Fajkoše CSc. Obě školení budou jak pro členy cechu a jejich zaměstnance,
tak pro širší odbornou veřejnost. Místo konání bylo navrhnuto v lázních Kostelec u Zlína. Na zajištění
se budou podílet všichni členové představenstva.

Nově jmenovaný přednosta p. Loupanec vyvolá jednání s učilištěm Valašské Meziříčí, ředitelka p.
Bryolová má zájem účastnit se se svými učni klempíři (kterých je mimochodem nyní 8!) soutěží,
pořádaných celostátním cechem.

Závěrem jednání byla diskutována možnost inzerce v místním tisku – jako vhodný se zdá měsíčník
Okno do kraje, jež je vydáván ve výtisku 256 tis. a do domácností je distribuován zdarma. Pro region
severní Moravy zajistí vhodné noviny p. Hajlman. Máme představu uveřejnit zde stručný popis



činnosti cechu, nabídnout poradenskou činnost a posudky. Další informace by byly sděleny formou
připravovaných www.stránek. Inzerce bude uskutečněna v měsíci červen 2009 tak,aby navazovala na
spuštění internetových stránek v průběhu května t.r.

p. Loupanec dále navrhuje možnost výroby tabulí či plachet, který by byly vyvěšeny na prodejních
místech střešních materiálů a obsahovaly by názvy všech firem regionálního cechu. Prosím o
spolupráci v tomto bodě, prověřte prosím možnosti prodejců v našem regionu.

Po občerstvení byl čas vyhrazen vytvářeným internetových stránkám. O spolupráci byl požádán webmaster 
z firmy Skill Production, který na jednání přinesl návrhy. Členové byly seznámeni
s předpokládanou vizualizací – navrhujeme doplnit hlavní stránku motivem vystihujícím náš region,
např. idylický pohled na krajinu tvořenou z kopců doplněnou typickým kostelíkem (víte o takovém
místě?). Členům bude e-mailem zaslán stručný dotazník, prosíme o jeho vyplnění obratem
(nejpozději do 15. 4. 2009), doplnění významnými oceněními v soutěžích, fotografiemi apod. tak, aby
mohla být na neveřejných stránkám Vám všem předložena zpracovaná verze. Během měsíce bude
možnost se vyjádřit, informace změnit či doplnit a 15. 5. 2009 budou stránky oficiálně spuštěny.
Název bude www.cechstrechy.cz. Na minulém jednání navrhnuté www.cechkpt-zlin.cz se jeví jako
složitý a špatně zapamatovatelný. Odměna za tvorbu stránek nepřesáhne 10tis. Kč, následně bude za
cca 2tis. ročně prováděna aktualizace (kdykoli a v co nejkratším termínu). Pro ochranu stránek před
zneužitím navrhujeme také odkoupit název s pomlčkou, tedy www.cech-strechy.cz (poplatek činí
275,- Kč)

V průběhu několika měsíců bude veškerá agenda kanceláře regionálního cechu přesunuta od p.
Kučíka novému přednostovi p. Loupanci, kde budou také zpracovávány doklady, zápisy apod.
Samozřejmě budeme kdykoli k dispozici pro řešení příp. problémů (jak p. Kučík, tak i já).

Hana Ramertová Kučíková

Schůze byla ukončena v 17 h.

Každý z přítomných členů obdržel zdarma 24 kusů cechovních pečetí. Nepřítomných budou rozdány
na příštím jednání.

Spolu s tímto Zápisem bude zaslán aktuální seznam členů našeho regionu vč. kontaktů.


