Zpravodaj RUDOLFINEA - sdružení pro umělecká řemesla

RUCE
Číslo 6

Červen 2000

ZÁPIS A USNESENÍ Z VALNÉ HROMADY SDRUŽENÍ PRO UMĚLECKÁ
ŘEMESLA RUDOLFINEA
konané dne 8. června 2000 v SOU uměleckořemeslném, , Praha 9-Vysočany, Podkovářská 4
1. Ing. Jan Lipský, ředitel SOU, zahájil zasedání a úvodem seznámil s přijetím sdružení do
Hospodářské komory ČR (dne 14. 4. 2000) a s dosavadním průběhem mistrovské školy.
2. Prezident sdružení ing. Antonín Chmelař přednesl Zprávu o činnosti za léta 1996-2000.
Na začátku připomněl ustavení sdružení a činnost prezídia, které se ke svému jednání
scházelo zpravidla jedenkrát měsíčně a snažilo se podle svých možností naplňovat
programové prohlášení sdružení. Zdůraznil, že se podařilo plnit zejména působení
sdružení v oblasti vzdělávání (přítomnost prezidenta v komisi při závěrečných zkouškách
posluchačů kurzu Sběratelství a starožitnictví, práce některých členů prezídia v oborových
skupinách Výzkumného ústavu odborného školství). Upozornil na založení Mistrovské
školy pro umělecké řemeslníky a vydávání zpravodaje RUCE, který je nejdůležitější
formou kontaktu s členskou základnou. Kriticky zhodnotil nezájem vyšších a ústředních
orgánů o problematiku uměleckých řemesel i řady uměleckořemeslných dílen o členství
ve sdružení, protože dosud neviděly pozitivní důvod ke vstupu, necítily potřebu a podporu
a spoléhají samy na sebe. Konstatoval, že kromě kolektivu pozlacovačů, kteří se
pravidelně scházejí a na své schůzky pravidelně zvou i zástupce prezídia, nebyla dosud ze
strany členů bohužel vyvíjena žádná výraznější aktivita.
3. František Holec, viceprezident Hospodářské komory ČR seznámil valnou hromadu se
strukturou HK ČR a s chystanou novelou zákona o této instituci. Ve stručnosti nastínil
budoucnost podnikatelských subjektů, které se při dodržení podmínek budou moci
účastnit spolupráce zemí EU a vstoupit na integrovaný trh práce a služeb. Upozornil na
to, že i RUDOLFINEA jako živnostenské a později profesní společenstvo by se měla
podílet prostřednictvím HK na připomínkování závažných zákonů a vyjadřovat se
k podmínkám pro podnikání. Nabídl sdružení možnost firemních kontaktů i do zahraničí
s využitím serverů HK ČR a přístupu ke zdrojům informací prostřednictvím publikací a
médií vydávaných HK ČR (CD-ROM).
4. V diskusi reagoval ing. Jan Lipský sdělením adresy domovské stránky školy:
http://www.volny.cz/souumelec/ a E-mailů : sou.podkovarska@atlas.cz
a
rudolfinea@atlas.cz. Oznámil, že se připravuje webová stránka sdružení RUDOLFINEA.
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5. Paní Eva Plánská podala zprávu revizní komise, v níž konstatovala regulérní vedení
hospodaření. Připomněla, že ji vypracovala sama, protože další člen komise pan Petr
Dostál se nestal členem sdružení.
6. Tajemnice sdružení Mgr. Milena Červená sdělila, že v současné době má sdružení 27
členů a hotovost na účtu. Vzhledem ke změně platnosti složenek bylo dohodnuto, že
budou příspěvky hrazeny převodem z účtů a nutným variabilním symbolem bude nadále
rodné číslo plátce.
7. JUDr. František Jaroš, prezident Sdružení restaurátorů a konzervátorů, jako host se ve
svém vystoupení věnoval problematice novely živnostenského zákona. Při této příležitosti
připomněl problematiku v oblasti restaurování uměleckých řemesel po přijetí nového
zákona o památkové péči. Uzavřel s tím, že se jeho sdružení nepodařilo prosadit
požadavek, aby se restaurování stalo samostatnou koncesovanou živností a nebylo ze
živnostenského zákona vyňato.
8.

V poměrně bohaté a věcné diskusi vystoupila řada členů. Její výsledky byly zahrnuty do
usnesení. Ing. Lipský srovnal původní představy a cíle mistrovské školy, zahájené
v profesních oborových skupinách už v září roku 1997 a pokračující nyní od loňského
roku už druhým cyklem s podmínkami, vytvořenými po vzniku Akademie řemesel a
služeb jako vzdělávacího centra HK ČR. S Mgr. Červenou připomněli skutečnost, že
dosud není ze strany HK ČR pevně dohodnut režim mistrovských zkoušek, což bohužel
znamená problémy absolventů s ukončením mistrovské školy. Dr. Miloslav Vlk
v několika krátkých připomínkách zdůraznil nutnost zachovat specifičnost a náročnost
jednotlivých oborů uměleckého řemesla vůči normativním řemeslnickým oborům.
Varoval před nebezpečím velkého ohrožení uměleckého řemesla v souvislosti se
započatou hospodářskou integrací evropských zemí a světovou globalizací. v budoucnosti
a nabádal k úsilí pro zachování jedinečné uměleckořemeslné práce v ČR. Na připomínku
ing. Chmelaře, který zmínil vnitřní boje o vliv a funkce v HK ČR namítl, že přes všechny
kritické připomínky může být pro naše sdružení malých výrobců HK ČR jediným a
nejdůležitějším partnerem pro další spolupráci.

9. Po uplynutí funkčního období odstoupilo stávající prezidium a proběhly nové volby.
V tajném hlasování byly z navržených deseti kandidátů zvoleny nové orgány sdružení
RUDOLFINEA:
Prezídium:

ing. Antonín Chmelař - umělecký truhlář a restaurátor
Mgr. Milena Červená - pedagog SOU Podkovářská
ing. Jan Lipský - umělecký kovář
Eva Plánská - umělecká pozlacovačka
Alena Čáková - umělecká keramička
Robert Ritschel - umělecký pasíř a restaurátor
PhDr. Miloslav Vlk - historik umění.

Revizní komise: Jaroslav Beran - umělecký pozlacovač
Miroslav Slanina - puškař a restaurátor
10. Valná hromada sdružení pro umělecká řemesla RUDOLFINEA ze dne 8. června 2000
přijala a schválila následující usnesení:
•

vyslechla vystoupení Františka Holce, místopředsedy Hospodářské komory ČR o
struktuře HK ČR a o možnostech zapojení sdružení RUDOLFINEA do její činnosti a
příspěvek JUDr. Františka Jaroše o novele živnostenského zákona a postavení
uměleckých řemeslníků-restaurátorů po přijetí nového zákona o památkové péči
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•

vzala na vědomí a schválila zprávu o činnosti, zprávu o hospodaření a zprávu o stavu
členské základny

•

schválila připomínky vplývající z diskuse a to následující: Mluvčí oborové (profesní)
sekce má právo účastnit se jednání prezídia. Se souhlasem valné hromady může být
jméno, název firmy, adresa a spojení používáno v nabídkách a obchodním styku ve
prospěch sdružení.

•

zvolila nové sedmičlenné prezídium a dvoučlennou revizní komisi

•

novému prezídiu ukládá:

1. v připravované čísle věstníku RUCE zveřejnit zprávu o valné hromadě a jejím
usnesení
2. na další schůzi stanovit vedle již zvoleného prezidenta další funkce ostatních členů
nového prezídia a oznámit je členům ve věstníku RUCE
3. využít nabídky HK ČR a zapojit své údaje do jejich serverů
4. zlepšit propagaci navenek vytvořením, aktualizováním a doplňováním webové
stránky sdružení pro umělecká řemesla RUDOLFINEA a to v co možná nejkratší době
5. spojit se k co nejužší spolupráci se Sdružením restaurátorů, členem HK ČR, které by
vedly k jejich sloučení s námi
6. všem členům získávat další příznivce a nové členy sdružení RUDOLFINEA
Zapsal PhDr.Miloslav Vlk

