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Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
1.7. 2013 v kanceláři Svazu
Přítomni:, Pánek, Dušek, Durych, Holec, Hradecký
Omluveni: Krutilová, Jeřábek, Moravec, Knedla, Chomout, Dlouhý
Neomluveni: Slosiarik
Schůzi řídil předseda Bohumil Pánek
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední výborové
schůze.
Stone+tec Norimberk – vyhodnocení účasti a zájezdu
Hodnocení semináře „Uvádění stavebních výrobků na trh podle CPR“
Finanční hospodaření – závěrka 2012/2013, Rozpočet 2013/2014
Příprava Valné hromady
EUROROC – informace
Různé.
Kontrola úkolů z minulé 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 NT: 31.3.2013
O: Pánek
Záležitost byla s muzeem projednána. Smlouva se připravuje.
119/2 Pozvánky na příští Valnou hromadu zaslat písemně všem členům Svazu minimálně 45
dnů před jejím konáním.
T: květen 2013
O: tajemník
Splněno. Pozvánky zaslány na všechny e-mailové adresy
120/1 Zajistit informaci z EUROROC o případné smlouvě mezi Svazem a EUROROC
o členství Svazu (ke zjištění nutnosti placení členského příspěvku, případně jeho výši).
T: do 5.11.2012
O: Holec
Na oficiální adresu EUROROC byl zaslán dopis se žádostí o sdělení textu smlouvy.
120/3 Rozhodnout o dalším postupu ve věci EUROROC. T: 5.12.2012
O: všichni na výborové schůzi
Žádné konkrétní rozhodnutí zatím nebylo přijato.
120/6 Předložit finanční audit organizace EUROROC ke zjištění platební morálky ostatních
členů.
T: 5.112012
O: Holec
Nesplněno.
122/2 Nabídnout soudním znalcům z oboru kamene placenou inzerci na webových stránkách
Svazu.
T: 31.3.2013
O: Pánek

V jednání.
122/3 Ze všech jednání EUROROCK podávat písemné zprávy.
T: bezprostředně po jednáních
O: Holec
Zatím neplněno.
122/4 Zřídit znova institut schůzek místopředsedů. První koncem března.
T: průběžně
O: Pánek + místopředsedové
Do doby této schůze výboru se žádná schůzka místopředsedů neuskutečnila.
124/1 Vyzvednout dne 24.5.2013 v Hořicích věci na výstavu Stone+tec.
T: dle textu
O: Durych
124/2 Zorganizovat ve škole v Hořicích schůzku k přípravě stánku na výstavu.
T: 13. nebo 14.5.
O: Dušek
124/3 Poslat na výstavu jako propagační předmět publikace „Český kámen“ (sešit v češtině a
angličtině), která je prakticky neprodejná.
T: dle textu
O: Pánek, Hradecký
Splněno.
124/4 Odpovědět na žádost ve věci soutěže učňů na výstavě Stone+tec (neúčastníme se).
T: 20.5.
O: Knedla
Splněno.
124/5 Napsat žádost organizaci EUROROC ve věci smlouvy Svazu s organizací. Na
sekretariátu Svazu není k dispozici a neposkytl ji ani pan Holec.
T: 31.5.
O: Hradecký, Pánek
Splněno. Reakce ze strany Euroroc zatím žádná.
124/6 Zpracovat seznam účastníků zájezdu včetně jejich telefonních čísel a míst nástupu na
zájezd do Norimberka.
T: 23.5.
O: Hradecký
Splněno.
124/7 Zajistit schůzku místopředsedů před konáním Valné hromady.
T: dle textu
O: Knedla
Schůzka se neuskutečnila.
124/8 Zaslat dotaz všem firmám, které nereagovaly na nabídku uzavření nových
podlicenčních smluv zda budou ve spolupráci pokračovat.
T: 31.5.
O: Hradecký
Splněno.

Informace předsedy, členů výboru a tajemníka o událostech od konání poslední
výborové schůze.
Pánek
Přivítal účastníky a konstatoval velice nízkou účast a nespokojenost s plněním úkolů
z minulých výborových schůzí. Dále se věnoval hodnocení účasti Svazu na veletrhu
v Norimberku. Tímto tématem se ve svých vystoupeních zabývali i ostatní účastníci výborové
schůze, proto bude uvedeno společně. Účast Svazu na dalším veletrhu (za 2 roky) zatím
nebude připravována.
K organizaci Valné hromady uvedl, že s ohledem na nepřítomnost 1. Místopředsedy Ing.
Duška pověřuje jejím vedení Ing. Knedlu. Program Valné hromady byl schválen výborem
Svazu již, dříve, při této schůzi byl potvrzen.
Navrhl termíny výborových schůzí na druhou polovinu t.r. takto:
termín (vždy pondělí)
2. 9. 2013
7. 10.
4. 11.
2. 12.

místo konání
Alt penzion
Lipnice
Hudčice
Hradec Králové

Dušek
Příští rok se bude konat veletrh v Carraře. S ohledem na úspěch zájezdu do Norimberka bude
vhodné uvažovat o uspořádání zájezdu i do Carrary. Zejména pokud bude možné získat
finanční příspěvek podobně jako tomu bylo u zájezdu do Norimberku.
Je třeba se začít připravovat na výstavu kámen Hořice v roce 2014 v jejímž rámci se uskuteční
i Valná hromada.
¨
Vonasa pořádala s Polským svazem architektů nekolikadenní seminář na téma „kámen“, Bylo
by vhodné nabídnout něco podobného i Obci architektů a Českému svazu architektů s cílem
větší podpory a propagace použití kamene ve stavebnictví.
Seminář „Uvádění stavebních výrobků na trh podle CPR“ hodnotil jako výborný po všech
stránkách. Jen pár citací: „Organizace perfektní, občerstvení moc, absolutní morálka, dlouhé
ale stále poutavé, pro Svaz finančně výhodné, bylo by dobré opakovat někdy v únoru 2014“.
Bylo by dobré přizvat dva školitele z ČOI.
Dal podnět k projednání představ škol o další spolupráci se Svazem.
Holec
Adresy na internetovém portálu EUROROC jsou opravené. V termínu 3. – 6. 9 se uskuteční
další schůze v Norsku. Náklady na případnou účast našeho zástupce by činily cca 30 tis. Kč.
Další schůze se uskuteční ve Veroně při veletrhu. V listopadu se bude konat ve Vürzburgu
seminář o normách (EUROROC a zajišťuje to Německý svaz kameníků).
Hradecký

Zopakoval informaci o hospodaření Svazu na účetní období 2012/2013 a předložil návrh
rozpočtu Svazu na účetní období 2013/2014. Údaje jsou uvedeny v zápisu z minulé schůze.
K žádným změnám nedošlo.
Hodnocení účasti Svaz na veletrhu v Norimberku
Tlumočnice u našeho stánku byl skvělá. Perfektní znalost několika jazyků, byla
komunikativní a se znalostí problematiky.
Negativa:
- design stánku
- nebyla podpora českého kamene, nebyly adresy členů Svazu, nebyla aktivní těžební ložiska,
nebyly reklamy firem
- gramatické chyby v textech panelů škol
- chyběla česká vlajka a vizitky Svazu
- obrazovka s DVD v cizích jazycích nebo alespoň s titulky by stánek výrazně pozvedla
- chyběla nějaká vysekaná ukázka kamenické práce, chyběly památkové záležitosti
Zkušenosti z veletrhu
- byl to nejslabší veletrh v historii
- veletrhu se účastnilo málo firem a ty které se účastnily, měly jen malé stánky
- soutěž mladých německých kamenosochařů byla velice dobrá, Svaz (a jeho prostřednictvím
i naše školy) se o této možnosti dozvěděl až na veletrhu
Zájezd na veletrh
Zájezd byl velice dobře zorganizován a neměl žádná negativa (s výjimkou nočního dojezdu
do Hradce).
Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
125/1
Projednat se školami jejich představy o další spolupráci se Svazem.

T: 7. 10.
O: Pánek

125/2
Sdělit Zkušebně informaci o semináři o normách který se bude konat v listopadu ve
Vürzburgu
T: splněno zápisem
O: Hradecký

Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

