
Efektivita na celé čáře.

Při využití energie hraje nejdůležitější roli efektivita. 

Náš kompletní program poskytuje pro všechny oblasti 

použití a všechny energetické nosiče individuální 

řešení s efektivními systémy – ať už na olej, plyn, solár-

ní energii, biomasu nebo teplo ze vzduchu a země.

www.viessmann.cz

Olejová/plynová 
kondenzační technika

Příklady z kompletní nabídky:

Topné systémy 
pro dřevo

Tepelná 
čerpadla

Kombinovaná výroba 
elektrické energie a tepla

Solární 
systémy

Mikrokogenerační 
jednotky
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Oblasti našeho zaměření: Olejová a plynová kondenzační technika, topné systémy na dřevo, tepelná čerpadla, solární systémy, bioplynové stanice a kogenerační jednotky.
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Zemřel pan Mgr. František Meitner

Vážené čtenářky a čtenáři,
na tomto místě jste mohli od roku 1995 číst pravidel-
né úvodníky od našeho šéfredaktora a vydavatele 
cechovního časopisu CTI INFO. Již se tak nestane. 
S lítostí Vám oznamujeme, že František Meitner, 
narozený 3. 8. 1947 v Rousínově, zemřel 5. dubna 
2012 v Brně.

Obětavý člověk se zasloužil o to, že vydávání cechovního časopisu po dobu 
17 let bylo vždy finančně nezávislé, což určitě není jednoduché. Jeho náměty 
na zlepšení činnosti cechu byly velice často realizovány. Bez nich by byla 
aktivita cechu chudší. Jednalo se zejména o pořádání vědomostních soutěží 
na informačním stánku cechu pro návštěvníky Mezinárodních stavebních 
veletrhů v Brně. Připravil a vydal knihu známého topenáře-kreslíře „100 vtipů 
Vladimíra Fridricha“.
Na CD vydal Sborník moderních výrobků z oboru vytápění. Zasloužil se 
o vydávání cechovních kalendářů a diářů a o pořádání cechovních plesů. 
Také ustanovil Cenu Franze Zieglera „Thermia“, určenou pro osoby i firmy 
nejvíce napomáhající cechu. Založil soutěž Dílo roku. Spolupracoval na sou-
těži o nejlepší Bakalářské práce. Nyní připravoval Almanach ke 20. výročí 
založení cechu.
Jeho další velká aktivita patřila sportu a to konkrétně stolnímu tenisu,  kte-
rému se v mládí věnoval závodně a posléze se věnoval výchově a trénování 
mládeže. Založil oddíl TTC Komořany, nadále se věnoval organizování turnajů, 
přeborů a hlavně trénování mládeže a žen. Družstva oddílu TTC Komořany 
dosáhly pod jeho vedením mnoha sportovních úspěchů. Hráči Komořan se 
v krátké době trvání oddílu mohou pochlubit několika přebornickými titu-
ly v kategorii jednotlivců. Věnoval stolnímu tenisu veškerý volný čas. Byl 
vyškoleným trenérem i rozhodčím, ale hlavně neúnavným funkcionářem 
a organizátorem.
V posledním úvodníku cechovního časopisu mj. napsal:
„Chceme dát dohromady špičkové výrobky firem, které na tuzemských či za-
hraničních výstavách dobře prezentují precizní práci našich konstruktérů 
a dělníků. Mnohé získávají ocenění, zlaté medaile či diplomy, na některé se 
však z nejrůznějších důvodů nedostane. A tak nejen budeme o těchto kvalitních 
výrobcích psát, představovat je odborné i laické veřejnosti, ale chceme ty nejlepší 
a srovnatelné se zahraničím, i oceňovat, a to Topenářskou či Instalatérskou 
značkou kvality. A na závěr dnešního úvodníku, bych chtěl, Vás čtenáře našeho 
časopisu, požádat o příspěvky k 20. výročí založení Cechu topenářů a insta-
latérů ČR. Tentokrát na téma jak ovlivnil cech Vaši osobní či firemní činnost. 
Vaše příspěvky i s fotografiemi budeme postupně otiskovat.“

Čest jeho památce.
Vedení cechu, 12. 4. 2012

STAVEBNÍ VELETRHY BRNO 2012
24.–28. 4. 2012 

BRNO – VÝSTAVIŠTĚ

Informační a poradenské centrum  Cechu topenářů a instalatérů ČR
pavilon F přízemí, číslo stánku 083.

Těšíme se na Vaši návštěvu .
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