126
Zápis z výborové schůze Svazu kameníků a kamenosochařů ČR, která se konala
7. 10. 2013 ve škole ve Světlé nad Sázavou
Přítomni:, Pánek, Dušek, Durych, Chomout, Jeřábek, Moravec, Dlouhý, Hradecký
Omluveni: Krutilová, Knedla, Holec
Neomluveni: Slosiarik
Schůzi řídil předseda Bohumil Pánek
Program:
Kontrola plnění úkolů z minulé výborové schůze.
Rozpracování závěrů Valné hromady
Eurorock – stav a jednání o normách
Finance Svazu
Organizační záležitosti
Různé
Na začátku schůze poděkoval předseda za možnost uspořádání schůze v prostorách školy a za
připravené pohoštění. Pan Dlouhý omluvil ředitele školy, který je v době schůze na dovolené
v zahraničí.
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
Smlouva je u podepisuje.
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. Žádná
odpověď do doby konání této schůze nepřišla.
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.
Ve věci Eurorock byly stanoveny nové úkoly.
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
Další schůzka by se měla uskutečnit 25.10. v Hájku. Hlavním programem by měla být situace
kolem EUROROCKu.
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.
Na schůzi dohodnuto napsat urgenci.
T: 31.10.
Rozpracování závěrů Valné hromady
Rozpracování závěrů Valné hromady nebylo na schůzi provedeno. Proběhla pouze diskuze
k některým záležitostem týkajícím se Valné hromady. Pan Chomout kritizoval malou účast
a nedůslednost v přípravě. Mimo jiné mu chyběly informace jednotlivých členů výboru
o jejich činnosti ve svěřených oblastech.
Eurorock – stav a jednání o normách
Vzhledem nepřítomnosti pana Holce se záležitost neposunula. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto projednat záležitost na schůzce místopředsedů dne 25. 10. a napsat urgenci naší
žádosti o postoupení smlouvy Svazu kameníků s EUROROCkem.
Finance Svazu
Tajemník oznámil, že se finanční situace podstatně zlepšila. V době konání schůze činila výše
prostředků na účtu 147 532,30 Kč. Neuhrazena zůstává pohledávky za tisk publikací ve výši
110 tis. Kč. Školám byl nabídnut prodej publikací se sníženou cenou 200 Kč za kus.
Organizační záležitosti
Předseda svazu informoval o blížící se valné hromadě 2014 a o nutnosti zahájení přípravy
v předstihu protože se bude jednat o volební valnou hromadu. V této souvislosti přidal
informaci ředitel školy Hořice Ing. Moravec. S ohledem na malý zájem vystavovatelů se
pravděpodobně neuskuteční výstava Kámen Hořice 2014 a valná hromada tak bude o tuto
akci ochuzena. Výbor doporučil výstavu realizovat.
Předseda svazu oznámil, že s ohledem na své velké pracovní i osobní vytížení nehodlá
v dalším období kandidovat na funkci ve výboru svazu a požádal o řešení na příštích
výborových schůzích.

Tajemník oznámil, že jeho smlouva končí dne 31. 3. 2014 a požádal o stanovení svého
nástupce, kterého (kterou) by mohl průběžně uvést do agendy. I přes ukončení smlouvy
předpokládá spolupracovat na přípravě a případně i průběhu valné hromady 2014.
Různé
Dušek navrhl použít peníze které zbudou z ochranné známky EUROROCK na inzerci
známky a zejména přírodního kamene. Jako vhodná média byly jmenovány časopisy ERA a
Rezidence. Dále bylo jednáno o možnosti oslovit v této věci Svaz architektů. Pan Chomout
přislíbil napsat text případných článků (inzerátů).
Tajemník v této věci podotkl, že žádné peníze nezbývají, naopak, že je akce ochranných
známek ztrátová.
Dále informoval o připravované výstavě v Carraře. Všem členům bude rozeslána informace se
žádostí o sdělení zájmu o případnou ´část na zájezdu. S ohledem na velkou vzdálenost (1 200
km) se ale záležitost zájezdu jeví bez poskytnutí příspěvku z MPO jako prakticky
nerealizovatelná. Z České republiky tam asi nikdo vystavovat nebude. Problémem poslední
doby je přesun zájmu odběratelů na nové materiály a způsoby jejich zpracování (NC stroje,
ornamenty atd.). Zájem o krásu vlastního kamene a jeho kamenické zpracování mizí. Pro
kameníky je to špatná vize.
Pan Karel Krutil uvažuje o odchodu do důchodu. Pro kamenickou veřejnost to bude velká
ztráta v oblasti norem. Ještě před jeho případným odchodem bude vhodné uspořádat další
seminář o normách v lednu nebo únoru.
Podrobně informoval o jednání organizace Vonasa a o jejích cílech (cíle byly popsány
- včetně přílohy - již dříve).
Informoval o nedorozumění s předsedou ve věci FOR ARCHu. Všichni by měli usilovat o to,
aby se svaz udržel v činnosti. Tajemník musí pracovat na jiné bázi než se to děje dosud.
Navrhl poskytnout tajemníkovi za práci nějakou odměnu.
Má pozvánku od německého svazu kameníků na jednání o normách ve Vurzburgu. Jednání se
zúčastní spolu s panem Holcem. Zkušebna má o jednání informace.
Má informaci o společném jednání zástupců německého, českého a polského svazu kameníků.
Jednání se má uskutečnit ve dnech 22. – 24. 11. 2013 v Polsku. Záležitost bude projednána na
schůzce místopředsedů.
Jeřábek uvedl, že záležitost předsedy a tajemníka je závažná a považuje její řešení za
důležitý úkol. Negativně hodnotil absenci schůzek místopředsedů a podotkl, že kritika
1. místopředsedy na činnost výboru a tajemníka se týká především také jeho. Negativně
hodnotil opakované neplnění úkolů z výborových schůzí.
Na žádost členů výborů stručně informoval o činnosti klastru pod vedením Ing. Žočka. Ing.
Žoček bude požádán, zda by nemohl podat podrobnou informaci na výborové schůzi
v Hradci. Podrobnosti budou projednány na příští výborové schůzi. Klastr prozatím se svazem
nespolupracuje.

Moravec má problémy ve škole (někdo pokazil počítač od robota, je tam stížnost z české
školní inspekce). Poděkoval za možnost pro žáky při zájezdu na veletrh. Bylo to pro ně
významné ocenění. Rozjíždí projekt dalšího vzdělávání v high 3D technologiích. Pošle
harmonogram. V době konání valné hromady bude ve škole výstava k jejímu výročí.
Informoval o nabídce ředitelky Těžební unie o zprostředkování kontaktu na svaz ve věci její
nabídky zvláštního členství pro svaz v jejich unii.
Požádal o možnost uvádění loga svazu a ochranné známky do učebnic. Výborem byl tento
požadavek jednomyslně schválen.
Dlouhý poděkoval za bezplatnou možnost účasti studentů školy na zájezdu. Letošní soutěž na
FOR ARCHu hodnotil jako jednu z nejlepších a informoval členy výboru o velké
spokojenosti účastníků. Přenesl podnět vedení festivalu na způsob hodnocení prací našich
mladých sochařů. Navrhl pro příští ročníky zřídit něco jako cenu diváků. Tuto informaci
obdržel od pana Surmaje.
Po projednání všech záležitostí byly stanoveny následující úkoly:
126/1
Připravit všechny věci, které byl zveřejněny o EUROROCku při jednáních výboru a zaslat je
členům výboru.
.
T: 31. 10.
O: Hradecký
126/2
Svolat schůzku místopředsedů a projednat na ní záležitost EUROROCku. T: 25.10.
O: Pánek, Hradecký
126/3
Napsat urgenční dopis na EUROROC.

T: 31.10.
O: Pánek, Hradecký

Na závěr schůze poděkoval předseda všem účastníkům a pozval je na další výborovou schůzi.

Zapsal: Hradecký
Schválil: Pánek

