POZVÁNKA
na

VALNOU HROMADU
CECHU KAMNÁŘŮ ČR

a současně i na semináře zařazené do programu dlouhodobého vzdělávání členů CK ČR.

Akce se koná 27. – 28. 2. 2014 v Kongresovém hotelu Jezerka, který se nachází v CHKO Železné hory u
Sečské přehrady, Seč - Ústupky 278, GPS: 49°49'17.71"N, 15°39'35.77"E, www.hotel-jezerka.cz

Program prvního dne je naplánován až do večerních hodin se zábavou a posezením s kolegy. Jako obvykle
bude i tentokrát probíhat atraktivní výstavka výrobců a dovozců spotřebičů a materiálů pro kamnářskou
praxi, opět se zvlášť vyhrazenými časy pro její prohlídku v průběhu celého dne. Výstavka bude tentokráte
rozšířena jak o výstavní plochu, tak i o počet vystavovatelů.

V Kongresovém hotelu je bohatá nabídka sportovního a wellness vyžití – účast s partnery je žádoucí!

Program VH:
1) Zahájení Valné hromady
2) Schválení návrhu programu
3) Volba mandátové a návrhové komise
4) Roční zpráva o činnosti cechu a zaměření hlavních úkolů v příštím období
5) Zpráva o hospodaření cechu
6) Zpráva revizní komise
7) Návrh změn ve stanovách cechu
8) Návrh změn v Koncepci dlouhodobého vzdělávání
9) Přestávka
10) Ocenění zakládajících členů Cechu kamnářů ČR
11) Přijetí nových členů cechu, (vyloučení členů cechu neplnících si základní povinnosti)
12) Diskuze
13) Zpráva mandátové komise
14) Schválení návrhu na usnesení VH
15) Závěr, ukončení VH
Oběd
Seminář pro členy CK ČR 27. 2. 2015 /pátek/
1) Výsledky měření individuálně navržených kamen dle ČSN EN 15544 v kalorimetrické
komoře; seznámení s parametry a hodnotami využitelnými při projektování i při komunikaci
se zákazníky. Seznámení se závěrečnou zprávou Výzkumného energetického centra VŠB – TU
Ostrava.
Lektor: B. Holešínský
Seminář zdarma
6 kreditů
2) Legislativa
 zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií – osoba oprávněná
 nové kvalifikační standardy oboru Kamnář a jejich stav schvalování
 mistrovská zkouška oboru Kamnář
Lektor: Bc. J. Temr, P. Baďura
Seminář zdarma
Info

Seminář pro členy CK ČR 28. 2. 2015 /sobota/
1) Český překlad „Dimenzování kachlových kamen“, výklad a odůvodnění výpočtů normy EN
15544.
Lektor: B. Holešínský
Seminář zdarma
3 kredity
2) Modelový projekt teplovodního vytápění v RD




popis modelu vytápění: KV s TV, plynový kotel, podlahové vytápění + radiátory
základní energetické výpočty v rámci projektu
praktická realizace
Lektor: St. Němec
Cena : 950,- Kč pro členy, 2 500,- Kč pro nečleny
10 kreditů

Občerstvení v průběhu dne je v ceně.

Další informace
• Výše uvedené cenové zvýhodnění pro členy CK ČR je možné uplatnit v případě, že má člen ke dni pořádání
semináře vypořádány veškeré fin. závazky vůči pořadateli (členské příspěvky, vstupní poplatek, platby za
minulé semináře apod.) nebo byl přijat na jednání VH dne 27. 2. 2015. V opačném případě platí cena pro
veřejnost.
Váš zájem o účast na semináři a Valné hromadě prosím vyznačte na přiložené návratce, kterou zašlete
nejpozději do 12. 2. 2015. Případné poplatky je nutné uhradit ve stejném termínu na účet CK ČR
51-2256180227/0100, var. symbol prosím uveďte své evidenční číslo z členské průkazky.
VČASNÉ ZASLÁNÍ NÁVRATKY A ÚHRADA STANOVENÉ CENY JSOU PRO TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ VALNÉ
HROMADY NUTNÉ PODMÍNKY. VĚNUJTE TOMUTO SDĚLENÍ PROSÍM DOSTATEČNOU POZORNOST.
Věříme, že Vás nabídka aktuálního cechovního semináře zaujme a těšíme se na společné setkání v
Železných horách.
Prezident a rada Cechu kamnářů ČR
Pavel Rynda v.r.

Změna tématu semináře vyhrazena

NÁVRATKA

k pozvánce na Valnou hromadu Cechu kamnářů ČR a odborných seminářů ve dnech 27. 2. – 28. 2. 2015
Potvrzuji svou účast (svou volbu zakroužkujte prosím ve všech bodech):

• VALNÁ HROMADA

ANO

NE

ČSN EN 15544 v kalorimetrické komoře“

ANO

NE

• SEMINÁŘ

„Legislativa“

ANO

NE

• SEMINÁŘ

„Český překlad Dimenzování kachlových kamen“

ANO

NE

• SEMINÁŘ

„Modelový projekt teplovodního vytápění v RD“

ANO

NE

ANO

NE

• SEMINÁŘ

„Výsledky měření individuálně navržených kamen dle

• SPOLEČENSKÝ VEČER
• UBYTOVÁNÍ
z 26. 2. 2015 na 27. 2. 2015

počet osob ……………

z 27. 2. 2015 na 28. 2. 2015

počet osob ……………

Cena za ubytování od 625,- Kč/OSOBA do 2.000,- Kč/OSOBA dle typu pokoje.

JMÉNO (čitelně):
JMÉNO doprovodu:
Dne:

PODPIS:

