
Zápis
 z jednání cechu KPT jihovýchodní Moravy se sídlem ve Zlíně – region 016,

konaného dne 25. 11. 2005

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluven: P. Straka – SANIZO, p. Urbánek - zástupce SOU stavební Uherský Brod

     Jednání řídil p. Kučík dle programu:

Činnost celostátního CECHU KPT 
- úvodem byl zmíněn fotbalový turnaj CECH CUP, kterého se náš region neúčastní z již 

dávno prezentovaných důvodů – náklady související s dopravou, ubytováním a
      startovným nehodláme hradit z prostředků regionu
- informace o jednání zástupců celost. CECHU u ministryně školství v únoru t.r.  – 

především pak o neutěšené situaci v učňovství. Přislíbeno postupné řešení 
jednotlivých problémů s odpovědnými pracovníky ministerstva, krajskými úřady a 
odbornými učilišti 
K tomuto bodu jsme pozvali na naši schůzi zástupce SOU Uherský Brod, aby nás 
informoval o aktuální situaci – bohužel se omluvil. Členové však mají vlastní 
zkušenosti s učni a tak diskuse nevázla. P. Odstčilíkem byl zmíněn také problém,

      že pracovní úřady zajišťují rekvalifikační kurzy, kdy je nevyučenému zájemci po 
      tříměsíční praxi vydán živnostenský list. Na nás je, abychom tyto „řemeslníky -   
      živnostníky“ nenechali páchat škody na stavbách a buď je sami zaučili nebo je z trhu 
      vyloučili.
- kongres IFD 2008 v Česku – zmínka o této plánované velké akci – naši členové již 

všichni zaplatili požadovaný příspěvek
- Valná hromada v Seči  - pokud bude zájem ze strany členů, bude opět zajištěna 

hromadná doprava
- Soutěž Velux – pořádaná ve spolupráci s celostátním Cechem – naši členové bohužel 

o této akci nic neví, nikdo nebyl písemně obeslán – kde je chyba ?
- Soutěž Střecha a Detail – podklady rozdány, nepřítomným budou zaslány spolu 

s tímto zápisem

Regionální CECH KPT 
- p. Kučík informoval přítomné o případném sloučení našeho regionu a 

Moravskoslovácka, kdy on sám tuto skutečnost nevylučuje, naopak by přivítal 
spolupráci s aktivním učilištěm Kyjov a také by se snažil o prosazení před několika 
lety vytvořeného a již téměř zapomenutého kroje, který by se tímto mohl stát krojem 
Moravského CECHU. 

      Po krátké diskusi se také členové vyjádřili pro přidružení s tím, že celou záležitost 
      nechají na regionu Slovácko.Žádáme vyjádření a kontaktování celost. cechem. 
- Přihláška nového člena – p. Zycháček z Hulína – prověříme jeho úroveň práce –

předběžnou kontrolu provede p. Loupanec
- předplatné časopisu Střechy, fasády, izolace 2006 – všem členům budou časopisy 
      uhrazeny a automaticky zasílány na adresu
- je plánována opět hromadná návštěva výstavy Střechy Praha v lednu 2006, přesné 

informace členové včas obdrží 



- prosíme všechny členy, aby si zkontrolovali, zda mají průkazku člena Hospodářské 
Komory 

- Kalendáře 2006 – požadujeme je nejpozději na výstavě v Praze v lednu 

Závěrem – p. Kučík:
      Všichni členové našeho reg . cechu slíbili plnou podporu činnosti vč. užší spolupráce při 
kongresu IFD.  Myslím si, že pohled na cech jako takový je víc než kladný, což svědčí o 
vysoké profesionální úrovni našich členů.
     Soutěž Řemeslník roku pořádanou při výstavě Ostrava 2006 budeme s firmou 
COLEAMAN SI zajišťovat na vysoké úrovni. 

     

Jednání bylo ukončeno v 17.00 hod 
Zapsala: Hana Ramertová Kučíková
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