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Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

Eva Svobodová, MBA
členka představenstva

a generální ředitelka AMSP ČR

Vážení příznivci poctivého řemesla,

na srpen připravujeme setkání Řemeslné rady AMSP ČR s
ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem –
účastníky setkání budou všechny spolky sdružené na
platformě „Fandíme řemeslu“ – pozvánka bude
následovat.

Současně oznamujeme, že vedení projektu Fandíme
řemeslu od dr. Jaroše nově přebírá Roman Kučera ml. ze
společnosti Střechy Bohemia s.r.o., člen Cechu klempířů,
pokrývačů a tesařů ČR. Těšíme se na nové nápady, jak
motivovat žáky ZŠ ke studiu řemeslných oborů, jak být
průvodcem studentů či absolventů středních odborných
škol v praxi, co očekávat od mistrovské zkoušky, proč je
dobré podnikat, na co si dát v začátcích pozor a další
užitečné rady a tipy.

Dosavadní garant projektu dr. Jaroš s námi nadále
zůstává, ale jeho úloha bude zejména v daňovém, účetním
a právním poradenství pro členy AMSP ČR.

Jak je vidět, nezahálíme,
nezastavujeme, připravujeme nové
aktivity a hlavně – těšíme se na osobní
viděnou s vámi co nejdříve!

http://amsp.cz/newsletter/
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emanuel

ežena
Cílem soutěže eŽena je ocenit práci malých podnikatelek a
zviditelnit jejich schopnosti, samostatnost a kvalitu služeb. Soutěž
je určena pouze ženám, které v rámci podnikání provozují vlastní
e-shop nebo jej plánují založit a posílají z něj balíky svým
zákazníkům.

přihlaste se do naší soutěže a získejte přepravu
balíků zdarma!

Jste podnikatelský subjekt, který splňuje podmínky soutěže? Nebo
znáte ve svém okolí někoho, kdo by si zasloužil ocenit? Pak
neváhejte a využijte přihlášek do těchto soutěží!

Přihlášky do soutěží je možné posílat do 31. 8. 2021

Soutěž eManuel hledá inspirativní příběhy řemeslníků, kteří
úspěšně překonali mnohá úskalí v podnikání, zakládají si na
dobrém jménu a čestném jednání. Současně jde v soutěži o
řemeslné podnikání, jehož součástí je odesílání balíků
prostřednictvím přepravních služeb.

https://www.podnikavazena.cz/podnikani/o-soutezi-ezena
https://www.fandimeremeslu.cz/o-soutezi/
https://www.fandimeremeslu.cz/o-soutezi/
https://www.podnikavazena.cz/podnikani/o-soutezi-ezena
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VÝROBEN
Zajímá vás, jak vznikají jedinečné produkty, které se pyšní
regionálními značkami? Chtěli byste poznat jejich výrobce v
autentickém prostředí dílen, výroben a farem? Letos poprvé
budete mít tu možnost, v jeden den, na několika desítkách míst
po celé republice. V sobotu 25. září 2021 pořádá Asociace
regionálních značek první celostátní den otevřených dílen, farem
a výroben. PORTA APERTA otevře brány téměř šedesáti
řemeslných dílen, zemědělských farem a výroben potravin či
nápojů, které spojuje to, že v nich vyráběné produkty byly
oceněny některou z regionálních značek kvality.

Vedle jedinečné možnosti poznat, kde a jak certifikované
produkty vznikají, a setkat se s jejich tvůrci, bude na řadě míst
možné vlastnoručně si vyzkoušet výrobu a podle charakteru
produkce budou připravené i ochutnávky či doprovodné
programy pro děti i dospělé.

Certifikát regionální značky garantuje místní původ a kvalitu
řemeslného výrobku či potravin a přírodních produktů, služeb
v cestovním ruchu a zážitků.

Akci pořádá Asociace
regionálních značek, která už
patnáct let zviditelňuje kvalitní
regionální výrobky, služby a
zážitky. Aktuálně sdružuje 29
regionů po celé České republice,
v nichž je certifikováno přes tisíc
kvalitních    místních    produktů.

VÍCE INFORMACÍ ZDE

https://www.fandimeremeslu.cz/porta-aperta-otevre-dokoran-brany-dilen-farem-a-vyroben/
https://www.fandimeremeslu.cz/porta-aperta-otevre-dokoran-brany-dilen-farem-a-vyroben/
https://www.regionalni-znacky.cz/nase-projekty/77/porta-aperta
https://www.regionalni-znacky.cz/nase-projekty/77/porta-aperta
https://www.regionalni-znacky.cz/nase-projekty/77/porta-aperta
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POMÁHAJÍ V OBLASTI ZPUSTOŠENÉ TORNÁDEM
Finanční i materiální pomoc se do oblasti postižené ničivým
tornádem schází ze všech stran. Poté, co svou práci odvedli
záchranáři, je čím dál potřebnější také každá ochotná ruka.
Zvlášť, když umí nějaké řemeslo.

„Podle informací, které máme z jednotlivých řemeslných cechů,
se už do pomoci Jižní Moravě každý z nich podle svých možností
zapojil,“ říká Josef Jaroš, člen dozorčí rady Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a většinový
vlastník poradenské skupiny Apogeo. Jaroš je zároveň garantem
projektu Fandíme řemeslu, který AMSP ČR zastřešuje.

Jako příklad mohou posloužit členové Cechu klempířů, pokrývačů
a tesařů ČR. Roman Kučera z jihočeské rodinné firmy Střechy
Bohemia z Chlebova s kolegy vyrazili do postižené oblasti ve
čtyřech autech plně vybavených potřebným nářadím a
materiálem, na provizorní zakrytí poškozených střech přivezli i
30 plachet, které měla firma zrovna na skladě.



podle něj někteří dobrovolníci musejí vrátit k nasmlouvaným
zakázkám v jiných částech republiky, o dalším víkendu jsou ale
připraveni jet na Hodonínsko pomáhat znovu.

Těm, kdo jsou fachmani jako on a chtějí pomoci, doporučuje
Kučera obrátit se na jejich cechy. Ty mohou zprostředkovat
pomoc i lidem, kteří ji teď akutně potřebují.

„Kontakty na cechy a další informace jsou k dispozici na
webových stránkách našeho projektu fandimeremeslu.cz,“
připomíná Eva Svobodová, členka představenstva a generální
ředitelka AMSP ČR. „I když tentokrát jde o zcela mimořádnou
situaci, znovu se ukázalo, že na naše členy můžeme být právem
hrdí,“ dodává.
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řemeslníky z oboru, s nimiž se
dokázali operativně spojit, aby
se k nim přidali. „Tolik střechařů
jsem v životě na jednom místě
neviděl,“ líčí Roman Kučera své
dojmy.

Za samozřejmost považuje, že
všichni pracovali zadarmo.
Během   pracovního    týdne   se
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PŘEČKAT LOCKDOWNY A KONEČNĚ OTEVŘÍT VLASTNÍ
GALERII
Až napotřetí se kvůli opakovaným lockdownům podařilo
bratrům Lukášovi a Pavlovi Kozderkovým podařilo otevřít vlastní
uměleckou galerii na pražském Arbesově náměstí. Vystudovaní
malíři skla, později pouliční portrétisté, tady mohou prezentovat
svou volnou tvorbu jedině díky tomu, že se navíc v mezidobí jako
samouci stali velmi žádanými malíři pokojů, kteří bravurně
zvládají také množství souvisejících dekoračních technik.

„Řemeslo jim umožnilo překonat dobu, která byla pro nás
všechny hodně těžká,“ říká Pavel Žatečka, výkonný ředitel Cechu
malířů, lakýrníků a tapetářů, jehož jsou oba bratři – jednovaječná
dvojčata – hrdými členy.

Jako první přišel před 13 roky do Prahy z rodného Českolipska
Pavel. „Spočítal jsem si, že tužky a papír stojí pár korun, portrét
pořízený na ulici jsem ale prodal za pět stovek,“ vzpomíná na
své umělecké začátky. Díky téhle jednoduché matematice brzy
zlákal k přestěhování i svého bratra.

https://www.fandimeremeslu.cz/poctive-remeslo-umoznilo-mladym-tvurcum-preckat-lockdowny-a-konecne-otevrit-vlastni-galerii/
https://www.fandimeremeslu.cz/poctive-remeslo-umoznilo-mladym-tvurcum-preckat-lockdowny-a-konecne-otevrit-vlastni-galerii/


POŘAD ONLINE ZDE

V prázdninovém speciálu Toulavé kamery se moderátorská
dvojice Iveta Toušlová a Josef Maršál přenese do Česka
budoucnosti. Konkrétně za firmami a vědci, kteří už dnes
předběhli svou dobu a svými objevy a prací mění svět.

Optický průmysl
Letecký průmysl
Kosmický průmysl
Nanotechnologie,
nanoprůmysl
Biomedicínské
technologie
Stavební průmysl
Kreativní průmysl
Farmaceutický průmysl

Můžete se těšit na tyto díly:

TOULKY ČESKEM BUDOUCNOSTI
LETNÍ TV SPECIÁL S ČESKOU TELEVIZÍ

Z jednotlivých firem v
pořadu Toulky Českem
budoucnosti vybere
pětičlenná odborná
porota první tři místa a
firma      s      nejvyšším 

počtem hlasů od poroty získá Cenu projektu Rok nových
příležitostí 2021.

Seriál Toulky Českem budoucnosti, ve kterém jsou soutěžní firmy
představovány, probíhá od 9. července 2021 každý pátek do 27.
srpna 2021 v 18:25 na ČT1.
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https://www.ceskatelevize.cz/porady/13375839333-toulky-ceskem-budoucnosti/dily/
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V rámci příprav na evropskou soutěž EuroSkills se konala
28.5.2021 pracovní schůzka ve společnosti MUREXIN, která
navázala na setkání v Plzni, kde se v dubnu sešly zúčastněné
strany českého obkladačského týmu. Předmětem schůzky byla
právě příprava reprezentanta za obkladačské řemeslo, pana
Davida Voráčka, který přijel v doprovodu svého trenéra z Cechu
obkladačů ČR pana Martina Lukeše. Znalosti po stránce technické
i materiálové jsou stejně tak důležité  jako samotná praktická část.

SPOLEČNOST MUREXIN – PARTNER SOUTĚŽE
EUROSKILLS 2021

Právě přítomnost znalce pana
PhDr. Eduarda Justy byla velmi
přínosná, stejně jako konzultace s
technickými a produktovými
specialisty ze společnosti MUREXIN,
který je partnerem soutěže.
Vzácným hostem na tomto setkání
byl i pan Roman Pommer –
předseda Cechu obkladačů ČR a
víceprezident Hospodářské komory,
který poskytl rozhovor. Celý den se
tak nesl vpříjemné atmosféřea    
 odborné diskuzi.    Otázkou    
 pouzezůstává, zda bude schváleno konání soutěže, neboť koronavirová

krize není úplně za námi a právě konání větších evropských
soutěží je tak stále ještě diskutováno.

Rozhovor nejen o řemeslu a o soutěži s panem Romanem
Pommerem – předsedou Cechu obkladačů ČR a víceprezidentem
Hospodářské komory:

Jak jste se dostal k obkladačskému řemeslu?
Po střední průmyslovéškole, která byla ve své době jedna z
prestižních  v  Praze,  jsem  přešel  do  praxe,  kde  jsem  dostal  na
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jsem stále v kontaktu. V průběhu let jsem se vydal právě tímto
směrem. Po revoluci jsem si založil vlastní stavební firmu a
pohyboval jsem se i v oblasti prodeje stavební chemie.

Jak na Vás působí značka MUREXIN?
MUREXIN se řadí mezi výrobce stavební chemie, které vnímám na
českém trhu již od devadesátých let a u mě osobně hraje roli mezi
TOP 5 značkami. I z pocitu předsedy Cechu obkladačů
samozřejmě pohlížím na značky stavební chemie v souvislosti s
podporou fungování Cechu obkladačů a zde vnímám právě
dlouhodobou podporu a spolupráci se značkou MUREXIN.

Autor článku:
Cech obkladačů ČR
www.cech-obkladacu.cz

Člen Cechu obkladačů pan Lukáš
Marek (28 let), který také pracuje se
stavební chemií MUREXIN, se stal
představitelem projektu TV Prima-
ŘEMESLO      NENAHRADÍŠ.       Tento

DALŠÍ DÍL POŘADU ŘEMESLO NENAHRADÍŠ:
LUKÁŠ MAREK - OBKLADAČ

pořad přináší zajímavé a inspirativní příběhy mladých lidí, kteří se
rozhodli vyučit se řemeslu a řemeslem se živit. Právě i pan Lukáš
Marek je příkladem řemeslníka, kterého jeho práce baví a
výsledkem je skvěle odvedená práce a spokojený zákazník.

CELÝ ČLÁNEK ZDE

VIDEO ZDE

https://www.cech-obkladacu.cz/
https://www.cech-obkladacu.cz/spolecnost-murexin-partner-souteze-euroskills-2021/
https://www.cech-obkladacu.cz/spolecnost-murexin-partner-souteze-euroskills-2021/
https://primadoma.tv/video-294644-3-dil-serie-3-lukas-marek-obkladac
https://primadoma.tv/video-294644-3-dil-serie-3-lukas-marek-obkladac


Hurá! Dočkali jsme se. Po dvou letech se uskutečnilo Neformální
setkání (NFS), které proběhlo v rekreačním středisku Želivka u
Humpolce. Program se nesl v podobném duchu jako v předchozích
letech, jen s tím rozdílem, že kapela PANTOCK v čele s naším
členem Martinem Surým už hrála v pátek a výstava čestných
partnerů, kteří prezentovali své novinky, byla v sobotu po obědě. V
pátek se opékaly buřty a koukalo se díky společnosti Festool na
mistrovství ve fotbale promítané na plátně. S ročním zpožděním se
slavily kulaté narozeniny Pavla Žatečky.
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Autor článku:
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
www.CMLT.cz

Po celou dobu nám přálo počasí,
možná až moc, proto někteří využili
možnosti osvěžit se v nedaleké
nádrži. V sobotu nechyběly soutěže
a tombola pro děti. Zlatý hřeb akce
obstaraly legendární závody v běhu
na štaflích. Letos byly rozšířeny o
zvláštní cenu Barvy a laky Hostivař.
Šampionem se stal Jaromír Vierer z
Jihlavy, druhý skončil Stanislav
Zdražil z Pačlavic u Kroměříže a třetí
místo připadlo Janu Zímovi z Prahy.

Zvláštní dík patří právě Honzovi Zímovi a Pavlu Lužnému za
originální doprovodný program a pomoc při pořádání, Honzovi
Zemanovi za moderování závodů a stejně tak i dalším členům za
pomoc s organizací.

Děkujeme všem, co přijeli, podpořili tuto akci, bavili se.

http://www.cechmal.cz/


Cech českých vinařů,
spolek vinařů a
vinohradníků z vinařské
oblasti Čechy pořádá ve
středu   dne   11.   srpna
 

VÍCE INFORMACÍ ZDE

Svou účast prosíme potvrďte na weitosch@lany.czu.cz nebo
rudolfsky@cechcv.cz

16:00 slavnostní zahájení profesorem Petrem Skleničkou,
rektorem ČZU, a panem Stanislavem Rudolfským, předsedou
Cechu ČV
Vyhlášení výsledků a předání cen Národní soutěže vín VO
Čechy
Degustace soutěžních vzorků

Prezentace jednotlivých českých vinorodých měst a obcí,
řízená degustace oceněných vín

2021 v Aule České zemědělské univerzity v Praze od 16 do 21
hodin prezentaci nejlepších českých vín za osobní účasti vinařů.

Program:

Doprovodný program:

Vážení milovníci českých vín,

přijměte, prosím, pozvání od českých vinařů na slavnostní gala
degustaci vín z Prahy, Karlštejna, Mělníku, Roudnice, Litoměřic či
Kutné Hory.

SLAVNOSTÍ GALA DEGUSTACE ČESKÝCH VÍN
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http://www.cechcv.cz/
http://www.cechcv.cz/


ročník akce v objektu Solnice, program: výstava dodavatelů,
odborný seminář, společenské setkání – partnerem akce
společnost Zeelandia, pro zájemce možnost návštěvy
výstavy Země živitelka
odborný seminář: obchodní témata, postcovidové trendy na
trhu, online prodej pečiva, edukace k vyjednávání na
řetězcích, digitalizace v oboru, panelová diskuze – atraktivní
hosté
společenský večer v restauraci Solnice a open air, raut pro
hosty, živá hudba

setkání se uskuteční v rámci největší pekařské akce v ČR –
Dny chleba Pardubice 2021
program: účast na slavnostním ceremoniálu, přivítání
čestných členů, slavnostní oběd, oslava 30. výročí, možnost
účasti na společenském večeru s vyhlášením výsledků
národní soutěže Chléb roku

rámcový program a časový harmonogram akce je uveden na
str. 8 časopisu

koncept programu akce se aktuálně připravuje, vzhledem k
četnosti podzimních svazových akcí proběhne oslava svátku
chleba v režimu on-line a bude podpořena informační
mediální kampaní o chlebu

Den českých pekařů a cukrářů – čtvrtek 26. srpna České
Budějovice

Setkání čestných členů k „30“ výročí Svazu – středa 15. září
Pardubice

Dny chleba Pardubice – středa 15. září výstaviště IDEON
Pardubice

Světový den chleba – pátek 15. října Břevnovský klášter Praha

PŘEHLED AKCÍ SVAZU PEKAŘŮ A CUKRÁŘŮ
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https://www.svazpekaru.cz/prehled-akci-svazu-2-pololeti-2021/


CELÝ ČLÁNEK ZDE

ročník strojně-technologického semináře, návštěvníky
oblíbená akce byla přesunuta na listopad
program: výstava dodavatelů, odborný seminář, společenský
večer v Hotelu Zámek s ochutnávkou moravských vín a
cimbálovkou

vzhledem k situaci v členských školách a učilištích (dlouhá
distanční výuka, omezená praktická příprava ve školních
dílnách) se národní soutěž pekařských talentů uskuteční v
jarním termínu roku 2022

volební valná hromada a pekařský ples se uskuteční v
sobotu 15. ledna 2022 v Hotelu International Brno
organizátoři připravují atraktivní večerní program: program
Havana

Strojně-technologický seminář – čtvrtek 25. listopadu Čejkovice

Národní soutěž Pekař roku – junior

Valná hromada Svazu a pekařský ples – 15. leden 2022

Bližší informace o konání jednotlivých akcí zašle Kancelář svazu
členské základně v dostatečném předstihu.

Všechny zájemce srdečně zveme na podzimní svazové akce!
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Autor článku:
Svaz pekařů a cukrářů v České republice
www.svazpekaru.cz

http://www.cechcv.cz/
https://www.svazpekaru.cz/prehled-akci-svazu-2-pololeti-2021/
https://www.svazpekaru.cz/


https://decinska-kotva.cz/


http://www.vzdelaniaremeslo.cz/
https://www.kbsmartpay.cz/cs


PODCASTY fandíme řemeslu

Helena Prokopová, cechmistr a tajemník Cechu čalouníků a
dekoratérů a truhlářů, z.s., soudní znalec, pedagog

Bohuslav Hamrozi, prezident Cechu topenářů a instalatérů
ČR

Roman Kučera, nástupník v rodinné firmě Střechy Bohemia
s.r.o., člen Cechu klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Pavel Žatečka, výkonný ředitel Cechu malířů, lakýrníků a
tapetářů ČR

Čalouník i truhlář musí znát lidské tělo

Poradenský a právní servis cechu je pro členy klíčový

Řemeslník je umělec, ne dělník

Malíř je prodloužená ruka bytového architekta

 PODCASTY NA SPOTIFY PODCASTY NA YOUTUBE

V rámci našeho projektu jsme pro Vás natočily celkem 4
podcasty se zástupci cechů. Moderátorkou podcastů je Eva
Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka AMSP
ČR. Paní Svobodová také přijala pozvání do Videožurnálu Svazu
pekařů a cukrářů v České republice.

Všechny podcasty na téma řemesel nyní můžete také nalézt na
webové stránce Fandíme řemeslu v záložce Podcasty AMSP ČR: M

O
H

LO
 B

Y 
V

Á
S 

ZA
JÍM

A
T

Všechny podcasty si můžete poslechnout na našich kanálech:

ŘEMESLNÉ PODCASTY ZDE

SEZNAM NATOČENÝCH PODCASTŮ

https://www.fandimeremeslu.cz/podcast-fandime-remeslu-2-poradensky-a-pravni-servis-cechu-je-pro-cleny-klicovy/
https://www.fandimeremeslu.cz/podcast-fandime-remeslu-3-remeslnik-je-umelec-ne-delnik/
https://www.fandimeremeslu.cz/podcast-fandime-remeslu-4-malir-je-prodlouzena-ruka-bytoveho-architekta/
https://open.spotify.com/show/0JjeAd6ppShGoOsPqTeX25
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.fandimeremeslu.cz/rubrika/podcasty-amsp-cr/


Bc. Iveta Kocmanová
koordinátorka projektů AMSP ČR
+420 604 306 800
kocmanova@amsp.cz
www.amsp.cz
www.fandimeremeslu.cz

Dr. Ing. Josef Jaroš, MBA
garant projektu Fandíme řemeslu
+420 606 667 111
jaros@amsp.cz
www.amsp.cz
www.fandimeremeslu.cz

http://amsp.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/
http://amsp.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/
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