
CECH KLEMPÍŘŮ, POKRÝVAČŮ A TESAŘŮ ČR

REGION ZLÍN

Zápis z členské schůze konané dne 29. 2. 2008 ve Zlíně.

Přítomni:p. Kučík, p. Hurta, p. Herčko, p. Kynčl, p. Loupanec, p. Hajlman
Omluveni: p. Pekárek, p. Skácel, p. Marek

P. Kučík přivítal přítomné členy a poukázal opět na nízkou účast.

Úvodem oznámil, že momentální největší činností celostátního cechu je příprava kongresu 
IFD v Praze. Pro tuto akci je nutno zajistit soutěžící pro mezinárodní soutěž učňů  řemesel 
klempíř – pokrývač – tesař. Z našeho regionu nebude nikdo vyslán, neboť nesplňujeme 
kategorii do 25 let. (prosím nepřítomné členy, pokud by se v jejich firmě někdo vhodný 
nacházel – volejte do kanceláře zlínského regionu).

Na blížící se Valné hromadě dne 21. 3. 2008 region Zlín zastoupí p. Loupanec – inspektor 
řemesla klempíř. Připomínáme, že VH je určena pro všechny členy!

Náplní našeho reg. cechu stále je zpracovávání odborných posudků. K tomu p. Kučík podotkl, 
že dochází pomalu k tomu, na co všichni několik let čekáme, a sice že firma, která provede 
špatně svoji práci nebude mít v budoucnu šanci, pokud si své chyby neuvědomí a nepoučí se.

Stále diskutovaným problémem jsou učni – pokusíme se proniknout mezi žáky devátých 
ročníků ZŠ, sdělit jim ve spolupráci s výchovnými poradci dané školy potřebné informace, 
popř. zajistíme návštěvu ve vybraných realizačních firmách tak, aby si spolu s rodiči udělali o 
řemesle K+P+T  jasnou představu.

Rádi bychom opět zorganizovali školení stále problematické oblasti folií -  a to jak pro naše 
členy a jejich zaměstnance, tak pro širší veřejnost především z řad projektantů. 

Jako poslední bod bylo diskutováno případné zřízení internetových stránek cechu našeho 
regionu. Toto bylo kladně přijato, proto zjistíme, zda je nutno držet se nějakých pravidel při 
jejich tvorbě. Vyzýváme tímto, promyslete si prosím, co by pro vás bylo v tomto směru 
přínosem,  připravte podklady – především fotografie staveb, kterými se chcete na stránkách 
prezentovat, stavby oceněné v nejrůznějších soutěžích apod.
Navrhovaným názvem je www.cechkpt.zlin.cz.  
Jednou s informací, které zde budou zveřejněny, bude možnost koupě „Pravidel“ díl II. –IV.
Jakékoli další nápady jsou vítány.

V závěrečné diskusi při občerstvení byli přítomní členové pro práci v cechu zaujati,což 
považujeme za velmi kladný postoj pro jeho další budoucnost.

Přítomným děkujeme za účast, ostatní prosíme o spolupráci (viz výše).

Ukončeno v 15,30 hod
Zapsala: Hana Ramertová Kučíková

http://www.cechkpt.zlin.cz/

