CECHOVNÍ ŘÁD
Cechu příbramských hutníků – olovářů

1. ČLENSTVÍ
A.
Při zakládajícím sezení se všichni zakládající členové stali cechovními
mistry. V dalším období se přijímají noví členové pouze na výročním
zasedání, kde jsou přijímáni za cechovní tovaryše. Při řádném plnění úkolů je
při dalším výročním zasedání cechovní tovaryš jmenován cechovním
mistrem. V mimořádných a odůvodněných případech může být na návrh
představenstva cechu přijat nový člen cechu za řádného člena i mimo výroční
zasedání.
B.
Řádné plnění úkolů tovaryši bude posuzováno na výročním zasedání
individuálně, přičemž bude rozhodnuto o
a) povýšení tovaryše na cechovního mistra
b) prodloužením termínu plnění úkolu
c) zrušení členství
2. PŘEDSTAVENSTVO CECHU
A.
V čele cechu je slavný, vysoký, neomylný cechmistr (SVNC). Volí se tajnou
volbou na dobu dvou let. Rozhoduje prostá většina hlasů. Zvolen může být
jen ten člen, který je nebo byl ve šmelcovně Kovohutě Příbram zaměstnán
nejméně 10 let.
B.
Dalšími funkcionáři cechu jsou cechovní písař, cechovní strážce pokladu a
dva starší cechu. Volí se tajně prostou většinou hlasů. Může být zvolen jen
ten, kdo byl přijat za mistra a je nebo byl v pracovním poměru ve šmelcovně
Kovohutě Příbram.
C.
Výkonnou funkcí jsou cechovní kantor a jednotlivá kontraria, které jmenuje
SVNC.

3. ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY
A.
Platnou měnou je březohorský tolar (dále jen BT), odpovídající částce 5 Kč.
B.
Zápisné do cechu činí 20 BT.
C.
Členské příspěvky činí 3,33 BT na měsíc. Vybírají se čtvrtletně vždy
v prvním měsíci čtvrtletí. Členský příspěvek lze zaplatit dopředu na celý rok.
D.
Zasedání cechu může odsouhlasit mimořádný příspěvek pro potřeby cechu a
zasedání.
E.
Členové cechu – důchodci – platí členský příspěvek dle rozhodnutí
výročního zasedání. Výši příspěvku je nutno vždy řádně zaznamenat do
zápisu ze zasedání.

4. TRESTNÉ POPLATKY A PŘESTUPKY
A.
Za omluvenou neúčast na zasedání zaplatí člen cechu 4 BT. Za neomluvenou
absenci zaplatí člen cechu 6 BT a bude s ním vedeno disciplinární řízení.
V závažných případech (stálé výmluvy) bude s příslušným mistrem zavedeno
disciplinární řízení.
B.
Nedonesení insignie na zasedání zaplatí příslušný člen pokutu:
 Odznak
6 BT
 Klobouk
4 BT
 Švancara
4 BT
 Cechovní zpěvník
2 BT
 Kytle
6 BT
C.
Za ztracení insignie zaplatí příslušný člen cechu pokutu:
 Odznak
 Klobouk
 Švancara

30 BT
20 BT
20 BT

 Cechovní zpěvník
 Kytle

6 BT
300 BT

Po zaplacení obnosu bude vydána nová insignie. V případě opětovného
ztracení některé z insignií bude spolu se zaplacením zavedeno
s příslušným mistrem či tovaryšem disciplinární řízení.
D.
Za pozdní příchod na zasedání min. o 15 minut, zaplatí příslušný člen 2
BT (pokud není omluven).
E.
Za pozdní zaplacení členských příspěvků zaplatí příslušný člen cechu
navíc příspěvek 2 BT za každý měsíc zpoždění.
F.
Za hrubé prohřešky bude příslušný člen potrestán dle rozhodnutí SVNC.
G.
Ostatní přestupky se řeší na cechovním zasedání a zde je i vynesen trest.
Jedná se o porušení cechovních regulí včetně neomluvené neúčasti na
sezení či špatné pracovní kázni apod.
5. ZASEDÁNÍ
A.
Základem pro jednání cechu je Pivní zákon.
B.
Oslovování představenstva a funkcionářů cechu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Slavný, vysoký a neomylný cechmistr
Slavné a vysoké kontrarium
Slavný starší cechu
Vážný cechovní písař
Vážený strážce pokladu
Vážený kantor
Vážený mistr
Vážený tovaryš

C.
Další oslovování:
•
•
•
•
•

Žádám o slovo
Udělení slova
Neudělení slova
Ticho
Bezpodmínečné ticho

-

rogo verbum
habeas
non habeas
silencium
silencium absolutum

D.
Zasedání se aktivně může zúčastnit pouze ten, kdo má před sebou pivo
v jakémkoliv množství s výjimkou pivních impotentů vyhlášených SVNC.
E.
Při zasedání cechu se tyká.

Kdo řádu paměti bude, je vyvolen ke spasení,
Kdo řádu protiviti se bude, je předurčen k zatracení.

V Příbrami dne

Představenstvo cechu

