
 

 

   

10. zápis z jednání Rady CK ČR, 

  8. 9. 2022 Online 

Přítomni:  Soukup, Macourková, Coufalík, Lužný, Lochovský, Myšková, Pešek 

Nepřítomni: Jíra, Dvořák 

 

Hosté: Bc. Temr Jan 

 

Kontrola úkolů z minulého jednání – všechny úkoly splněny. 

1) Finance CK ČR - kol. Macourková informovala o stavu na účtu CK k 8. 9. 2022. Na účtu je 

k tomuto datu 2. 310. 438,-. Kontrolu provedl Libor Soukup. 

 

2) Informace z jednání MŽP a KOZE 

Kol. Soukup informoval radu o jednání na Ministerstvu životního prostředí (16. 8. 2022), cílem je, aby 

topidla na dřevo byla zahrnuta do programu Nová zelená úsporám.  

Na tomto jednání se již diskutovaly konkrétní pracovní návrhy podmínek, za kterých bude nárok na 

podporu. Další jednání bude v září. 

Komora OZE letos v létě oslavila 10 let od svého založení, v současné době je plánovaná oslava na 20. 

9. 2022 na kterou jsme zvaní, v rámci úsporných opatření nás jako členy požádali o zvážení finančního 

partnerství. Rada projednala možnost podpory a odsouhlasila částku 5.000,-.  

 

3) Kamnářský speciál 

Kol. Macourková seznámila radu s průběhem příprav Kamnářského speciálu. V současné době se 

časopis tiskne. K dispozici pro členy i veřejnost bude na veletrhu FOR ARCH 2022. 

 

4) Webové stránky – úprava, změna 

Kol. Temr prezentoval radě návrh struktury nových webových stránek, na kterých se intenzivně 

pracuje. Rada projednala úpravy a možnosti provozu webu. V průběhu 14 dní budou webové stránky 

pro veřejnost spuštěny. 

 

U: kol. Myšková připraví návrh podoby interní části webu. Následně odešle k odsouhlasení radě.  

T: do týdne 

U: kol. Macourková obešle emailem všechny členy s žádostí o doplnění fotografií k profilům 

jednotlivých členů, dále zašle členům formulář pro doplnění kontaktů členů na webové stránky. T: do 

týdne 

U: kol. Myšková ve spolupráci s panem tajemníkem připraví článek k rubrice školství T: do týdne 

U: členové rady napíší svůj návrh textu pro sekci „O nás“ (vize do budoucnosti)  a následně zašlou kol. 

Myškové T: ihned 

 

 

 



 

 

   

5) INFOTHERMA 2023 

Výstava se uskuteční ve dnech 23. - 26. ledna 2023 na Výstavišti Černá louka v Ostravě a je tradičně 

věnována vytápění, úsporám energií a využívání obnovitelných zdrojů. Pořadatel nabídl CK ČR 

možnost prezentace. Rada projednala účast na veletrhu.  

 

U: kol. Macourková prověří zájem členů o účast a pomoc s kompletní koordinací veletrhu. T: ihned 

 

6) FOR ARCH 2022  

Kol. Macourková seznámila radu s průběhem příprav veletrhu FOR ARCH, který se bude konat 20. - 

24. 9. 2022 v Praze v Letňanech. Stánek CK ČR bude v letošním roce v hale č. 4. Všechny přípravy 

probíhají dle harmonogramu. Obsluha stánku je zajištěna.  

 

Dne 23. 9. 2022 proběhnou v rámci veletrhu dva semináře: 

   9.30 – 12.30 v sále č. 1 (pro členy CK ČR) „ Krbová norma – aktualizace“ 

 13.00 – 15.00 v sále č. 2 (pro veřejnost)  

              „ Soběstačnost, nezávislost na plynu, účinnost a ekologie, opomíjené klady vytápění dřevem“.  

7) ME 2023 

Kol. Macourková informovala radu o průběhu příprav účasti mladého kamnáře Pavla Knopa, který 

bude reprezentovat Cech kamnářů ČR na významné kamnářské soutěži (koná ve dnech 25. až 27. 

ledna 2023 v Rakouském Welsu). V současné době se Pavel Knop připravuje v dílně kol. Rakušana. 

Obdržel materiál na nácvik stavby kamen. CK ČR objednal pro našeho reprezentanta „soutěžní 

pracovní dres“, na kterém budou vytištěna loga sponzorů.  

 

8) Seminář týkající se rakouského výpočtového programu  

Vzhledem k plnému využití počítačové učebny školou Jarov, není možné uspořádat seminář v běžném 

pracovním týdnu. Byl nám nabídnut termín pro pronájem učebny pouze takto: pátek v odpoledních 

hodinách a víkendy (říjen – listopad).  

U: kol. Macourková prověří v členské základně zájem o seminář. T: Ihned 

U: tajemník prověří možné termíny s lektorem 

 

9) Sponzorské dary, materiál pro školy 

Na základě materiálových požadavků od jednotlivých škol (Ostrava, Horní Bříza, Praha-Jarov) jsme 

obdrželi potvrzení o uskutečnění větší části dodávek. Vstřícně reagovala většina firem. Tímto 

děkujeme všem firmám, které materiál dodaly. Jména a poděkování jednotlivým sponzorům, pro 

jednotlivé školy, jsou zveřejněny na úvodní stránce v novém čísle Kamnářského speciálu. 

Nejštědřejším sponzorem kamnářského učňovského školství a rekvalifikačních oborů zůstala firma 

Banador. Dle domluvy se zástupcem firmy Rath p. kolegou Kazmirowskim zaslala aktuálně firma RATH 

cvičné ohniště do školy na Jarově, kde ho budou využívat žáci a rekvalifikanti školy. Firma Rath bude i 

nadále poskytovat 1x ročně komplet stavebnici ohniště včetně pojiv a všeho co k tomu patří vždy pro 



 

 

   

jednu školu (2022 Praha, 2023 Ostrava, 20254 Horní Bříza, …atd.). Vždy po třech letech bude do škol 

dodána „stavebnice“ nová.  

 

U: tajemník  - zjistit souhrnnou poptávku materiálového zajištění škol pro školní rok 2023-2024.   

T: do konce října 

 

10) Aktualizace normy ČSN 73 4230 

 

Nové znění krbové normy je dokončeno, do konce tohoto týdne bude rozesláno k připomínkám.  

23. 9. 2022 se v rámci FOR ARCH bude konat seminář zaměřený na novinky v normě ČSN 734230 

Ú: informace kol. Pešek  T: příští jednání rady 

 

11) Nekvalitní práce členů CK ČR 

Technická komise obdržela několik stížností na nekvalitní práci členů. Rada projednala jednotlivé 

stížnosti.  

U: technická komise připraví podklady stížností a zašle radě. T: do příštího zasedání rady.  

 

 

12) Image PR kampaň sázení stromků 

Snaha navázat konkrétní spolupráci se státními správci lesů se ukázala jako velmi komplikovaná. Proto 

dalším logickým směřováním je hledat cestu ke spolupráci se soukromými vlastníky lesů. A odtud už 

to je jen kousek k myšlence kol. Václava Swietelského, pokusit se navázat dlouhodobou spolupráci 

s jednotlivými šlechtickými rody, tradičními podporovateli kamnářského řemesla a vlastníky lesů. 

Tajemník zajistil kontakty a připravil dopis, kterým oslovíme s nabídkou spolupráce hraběte Františka 

Kinského, známého z  oblíbené televizní série o české aristokracii Modrá krev. 

 

U:  p. tajemník informace  T: příští rada 

 

 

 

Zapsala:  Macourková Jana      Schválil: Soukup Libor 

Další zasedání rady: on-line, 25. 10. 2022, začátek 8:00 hod.  

Vysvětlivky: U = znění úkolu a odpovědná osoba, T = termín pro splnění úkolu, H = téma pro hlasování, 

V = výsledek hlasování   


