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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
3. 9. 2012 na Pražském hradě
Přítomni:, Pánek, Dušek, Knedla, Holec, Krutilová, Chomout, Jeřábek, Moravec, Hradecký
Omluveni: Dlouhý
Neomluveni: Slosiarik
Hosté: G. Vincíková
Schůzi řídil předseda Bohumil Pánek
Program:
Zhodnocení Valné hromady
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové
schůze.
FOR ARCH.
Různé.
Schůze se konala na Pražském hradě v místnosti bývalého archivu Metropolitní kapituly.
Předlohou sochy podpírající jednu z kleneb byl pan arcibiskup Antonín Podlaha, velký
historik a jednatel Spolku pro dostavbu katedrály.
Zhodnocení Valné hromady
Valná hromada proběhla klasickým způsobem bez problémů. Zápis je na stránkách
www.kamenici.cz a byl zaslán nepřítomným členům Svazu písemnou formou. Členové
výboru se dohodli, že informace o konání příští Valné hromady v roce 2013 bude zaslána
všem členům Svazu v dostatečném předstihu písemnou formou.
Kontrola úkolů z minulé schůze:
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.
Splněno. Mgr. Kateřina Krutilová se již zúčastnila 119. výborové schůze.
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. V průběhu jednání této schůze bylo doporučeno požadovat cenu ve výši 20 tis. Kč.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední
výborové schůze.
Předseda Svazu Bohumil Pánek přivítal na jednání paní Mgr. Kateřinu Krutilovou ze
Zkušebny kamene a kameniva, s.r.o. z Hořic a popřál jí mnoho úspěchů v činnosti ve výboru
Svazu kameníků a kamenosochařů ČR.

Spolu s panem Bohumilem Chomoutem předali slavnostně paní Gabriele Vincíkové cechovní
list za celoživotní činnost v oboru kamene, poděkovali jí a popřáli pevné zdraví a zachování
přízně oboru.
Navrhl doplnit termíny a místa konání výborových schůzí do konce roku 2012. Dohodnuty
byly tyto termíny a místa:
15.10.2012
5.11.2012
3.12.2012

Hořice
Liberec (Ing. Hörbová)
Hájek (Alt penzion)

10.00 hodin
10.00
15.00

Po vystoupení Ing. Moravce (viz dále) konstatoval, že jsme si vědomi tíhy minulého času a že
jsme jako Svaz rádi, že celá akce výběrového řízení na ředitele školy v Hořicích dopadla
dobře.
První místopředseda Ing. Karel Dušek konstatoval, že význam ochranné známky na
přírodní kámen jakoby klesá. Je třeba být ale vizionáři, protože právě nyní nastává čas návratu
k osvědčeným přírodním materiálům pro jejich nedostižitelné hodnoty. Ekonomická krize
skončí a je třeba být připraveni, a právě zde má ochranná známka své nezanedbatelné
postavení a význam. Navrhl, aby v tomto duchu vystoupil na jednání organizace
EUROROCK ve Veroně zástupce Svazu Ing. Holec.
Dále navrhl připravit reklamní kampaň přírodního kamene ve vybraných médiích (časopisy
Rezidence, Architekt, Moderní bydlení, - požádal pana Durycha, aby sdělil adresy na další
vhodné časopisy). Reklama by měla být neagresivní, ale měla by vyzdvihnout především
klady použití přírodního českého kamene (dobývání je nenáročné na energii /např. ve
srovnání s betonem/ – prakticky je ho možno nazvat BIO, kámen je kompatibilní s přírodním
prostředím, je individuální, stárne lépe než kterýkoli jiný materiál, je nadčasový atd.). Článek
na toto téma bude i v našem svazovém Zpravodaji.
Informoval o skutečnosti, že velcí dodavatelé keramiky si vynucují autorizaci materiálů.
I v této souvislosti je na místě zvýšit propagaci nabídky přírodního kamene. Nabídky by měly
být rozeslány co největšímu počtu architektů.
Informoval o zasedání organizace VONASA (podrobnosti viz zápis z Valné hromady).
Předseda bude z Indie. Velkou váhu v oboru kamene začínají mít celosvětově brazilské
a indické firmy.
Bohumil Chomout informoval o přípravě vystoupení našich studentů na výstavě FOR
ARCH. Zúčastní se dva studenti z Hořic a jeden z Lipnice. Téma je květ leknínu s listy.
Kámen pískovec o rozměrech 40x40x15 cm. Kámen nabídl jako sponzorský dar Ing. Barták.
Hodnocení bude společné, ne již odděleně podle škol. Hodnotící komise byla určena ve
složení Pánek, Dušek, Chomout. Vyhodnocení proběhne ve čtvrtek odpoledne. Ceny pro
všechny účastníky zajistí jako sponzorské dary Pánek, Dušek, Barták. Propagační panely
k jednotlivým pracovištím zajistí školy ve vlastní režii.
Informoval o své účasti na Valné hromadě Východočeských kamenosochařů, které se
zúčastnilo cca 20 lidí, včetně celé řady hostů. Předsedovi Svazu předal perníkové logo
Společenstva kamenosochařů východočeské oblasti jako dárek i jako poděkování za
vzájemnou spolupráci obou organizací.

Vznesl dotaz jak naložit s cechovními listy, které nebylo možno předat oceněným členům na
valných hromadách. Následně bylo dohodnuto, že tyto listy předá osobně nebo je předá
některý z pověřených členů výboru.
Ing. Josef Moravec poděkoval Svazu za pomoc při výběrovém řízení na ředitele školy. Dále
informoval o cyklu Anežka Přemyslovna, umístění jednotlivých soch a vydání reprezentační
publikace, která bude stát cca 50,- Kč. Tuto publikaci nabídl Svazu k využití jako propagační
materiál (je v ní i logo Svazu). Dále informoval o úžasných vlastnostech a schopnostech
scanneru. Připravuje se projekt na vzdělávání pro práce na scanneru v hodnotě 2,8 mil. Kč.
V otázce dříve navrhované změny školského zákona sdělil, že na MŠMT není v současné
době vhodná situace pro úspěšné jednání. Záležitost proto odkládáme.

Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
119/1 Zakoupit pro propagaci Svazu a Střední průmyslové školy kamenické a sochařské
v Hořicích 50 kusů reprezentačních publikací o svaté Anežce Přemyslovně.
T: dle nabídky školy
O: tajemník
119/2 Pozvánky na příští Valnou hromadu zaslat písemně všem členům Svazu minimálně 45
dnů před jejím konáním.
T: květen 2013
O: tajemník
119/3 Připravit reklamní kampaň na větší využití přírodního kamene.
T: listopad 2012
O: Dušek, Pánek
119/4 Zajistit předání cechovních listů, které nemohly být předány při Valných hromadách
Svazu.
T. do konce roku 2012
O: Chomout

Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

