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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
1.6.2012 v ALT Penzionu, Pod Markétou 155, 104 00 Praha 10 - Hájek
Přítomni:, Dušek, Knedla, Chomout, Holec, Hradecký
Omluveni: Slosiarik, Pánek, Durych, Dlouhý, Moravec, Jeřábek
Neomluveni: Chlupsa
Schůzi řídil 1. místopředseda Ing. Karel Dušek
Program:
- Kontrola úkolů z minulé schůze
- Informace jednotlivých členů výboru
- Příprava Valné hromady
- Různé
Schůze se konala v milém a pohostinném prostředí ALT Penzionu. Poděkování za možnost
jejího bezplatného uspořádání patří panu Ing. Jiřímu Holcovi.
Kontrola úkolů z minulé schůze:
116/4 Připravit pro členy přehlednou informaci o výhodách plynoucích z účasti v systému
ERURO ROCK a nabídnout jim ji v rámci Zpravodaje.
T: 31.3.2012
NT: 30.4.
O: Holec, Pánek, Hradecký
Uvedeno ve Zpravodaji č. 1/2012
116/9 Připravit vydání prvního čísla Zpravodaje/2012.

T: vydání do 31.3.2012
O: Pánek
NT: 30.4.

Splněno, rozesláno..
116/10 Požádat správce svazových webových stránek o předběžnou kalkulaci nákladů na
jejich rozšíření o část propagující práci jednotlivých členů Svazu, která by usnadňovala
uživatelům jejich vyhledávání.
T: 9.3.2012
O: Hradecký
Informace předány na jednání výboru dne 1.6.2012. Bude dořešeno v dalším období.
117/1 Nejpozději do 30.4. zaslat předsedovi a jednateli informace pro zpracování zprávy
o činnosti Svazu v minulém účetním období.
T: do 30.4.2012
O: všichni
Viz úkol 116/6. Podklady předložil pouze Bohumil Chomout za oblast školství, cechovních
listů a soutěže učňů (FOR ARCH).
117/2 Projednat s vedením muzea barokních soch v Chrudimi možnost prodeje našeho DVD
pro jeho produkci v tamním kinosále.
T: 31.5.2012
O: Pánek
Trvá.
117/3 Zaslat panu Nešetřilovi DVD Svazu a dopis s poděkováním za bezplatné poskytnutí
prostor pro konání výborové schůze a za milé pohoštění. T: 30.4.2012

O: Hradecký
Splněno.
117/4 Zaslat muzeu ve Skutči poděkování za bezvadné přijetí členů výboru Svazu a za
zajištění odborného výkladu. Obdobný dopis zaslat starostovi města Skuteč s poděkováním za
zřízení kamenické části muzea v roce 2009 s tím, že členové výboru Svazu hodnotili tuto část
jako velice zdařilou.
T: 30.4.2012
O: Hradecký.
Splněno
116/12 Obnovit spojení se zkušebnou kamene v Hořicích s cílem kooptování slečny Krutilové
ml. za členku výboru.
T: 31.3.2012
O: Dušek
NT: 31.5.
Vzhledem k napjaté situaci na škole v souvislosti s konkurzem na ředitele školy nebylo
možno úkol splnit. Stanoví se náhradní termín.

Ing.Karel Dušek
Škola Hořice
Na místo ředitele bylo 5 kandidátů. Dva byli vyřazeni pro nedostatky, jeden se jednání
nezúčastnil a další měl slabou prezentaci. V průběhu doby bylo podáno několik petic proti
panu řediteli Ing. Moravcovi. Pan ředitel Ing. Moravec zajistil 5.5.2012 pro vedení kraje
velice úspěšnou prezentaci robotnického ramene (Betlém v Kuksu).
Výstava CARRARA 2012
Úroveň letošního ročníku byla velice nízká. Nic excelentního tam nebylo. Malé stánky,
celkově menší rozsah. Kámen v Carraře všichni kupují celý rok, tak proč výstava? Těžařské
firmy v Carraře jsou na tom dobře. Pozvánku na účast pro vybrané firmy italská strana ještě
před výstavou zrušila.
Ing. Karel Lorenc - revize normy ČSN 733251 – doplatek
Faktura ve výši 61 200,- Kč byla proplacena pouze částkou 51 000,- Kč. Zbytek 10 200,- Kč
je třeba proplatit z prostředků Svazu. Norma byla schválena ve znění po provedené revizi.
„Robot“ , rameno pana Hromádky v Hořicích
Rameno již udělalo jednu sochu.
Výstava Kámen Hořice 2012
Bude cca 40 vystavovatelů. Bude vhodné pozvat školy z okolí, předat každé škole osobně
plakát a 2 volné vstupenky. V době výstavy proběhnou v Hořicích i Valné hromady SKK
a Společenstva kamenosochařů Východních Čech. V rámci Valné hromady SKK bude panu
Ing,. Eriku Tichému předáno významné hornické vyznamenání za přínos oboru.
Valná hromada
V programu Valné hromady byly provedeny drobné změny. Zahájení a závěr provede
předseda Svazu pan Pánek a přestávka se přesunuje před slavnostní předání cechovních listů.
Jinak se program uvedený v minulém zápisu nemění. Všichni oprávnění účastníci obdrží

tradiční modré kartičky, na kterých jim bude vyznačen počet jejich hlasů (odvislé od výše
placeného příspěvku kdy za každých 500,- Kč je jeden hlas).
V rámci zprávy o činnosti vystoupí za své oblasti také jednotliví místopředsedové a pan
Chomout.
Italský časopis MARMOMACCHINE
Svaz obdržel informaci, že uvedený časopis poptal české kamenické firmy o informace, které
budou sloužit k informacím o současné situaci v kamenickém průmyslu ČR. Informace budou
zveřejněny v průběhu letošního roku a budou sloužit i propagaci, přesto bude jejich
uveřejnění bezplatné. Výbor Svazu svým členům účast v akci doporučuje.
Bohumil Chomout
Cechovní listy
Navrhl povolat do hodnotící komise mladší generaci, která zná nové firmy a nové kameníky.
Oznámil, že pro Valnou hromadu připravuje udělení cca 7 cechovních listů.
Ing. Zdeněk Knedla
Změny internetových stránek Svazu.
Navrhuje zařadit firmy a členy do kategorií podle jím zpracovaného a výborem schváleného
návrhu systemizace.. Po výběru požadavku ze systemizace se klientovi zobrazí příslušné
firmy, zařazené do dané kategorie spolu s mapou umístění jejich provozoven a kontaktem na
jejich www stránky.
Ing. Jiří Holec
Informace z EUROROC
Na podzim se v Istanbulu uskutečnilo setkání na kterém účastníci doporučili přijetí Tureckého
svazu kameníků do organizace EUROROC. Zástupce ČR se jednání nezúčastnil a přijetí
Tureckého svazu nepodporuje.
Svaz obdržel od EUROROC fakturu na zaplacení členského podílu ve výši 2 200 EUR, kterou
bude třeba uhradit (cca 55 000,- Kč).
Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
117/1 Oslovit školy v regionu kolem Hořic a nabídnout jim možnost návštěvy výstavy (plakát
a 2 volné vstupenky).
T: před konáním výstavy
O: Dušek

Zapsal: Hradecký
Schválil: Dušek

