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Zdravím všechny příznivce projektu Fandíme řemeslu!
Na úvod bych chtěl vyjádřit své poděkování za svěřenou
důvěru a možnost stát se garantem projektu Fandíme
řemeslu. Považuji to za velkou výzvu, odpovědnost, ale
také skvělou příležitost udělat něco pro společnost a
především pro řemeslníky. Velké díky patří mému
předchůdci panu dr. Jarošovi za dosavadní práci.
Dále bych chtěl říci, že společně s paní ředitelkou Evou
Svobodovou pracujeme na zajímavých projektech, kde je
nám jako řemeslníkům velkou oporou. Věřím, že dokážeme
svá řemesla společně posunout dál, nejen na jejich
důležitosti, ale také na oblibě mladých lidí.
Naší budoucí náplní práce je zaměření na rodiny, školy a
mladé řemeslníky. Sbíráme zkušenosti z praxe a uvítáme
názor každého, kdo má k řemeslu blízko. Chceme, aby
naše práce byla efektivní a měla výsledky.
Věřím, že společně dokážeme posouvat zájem a kvalitu
řemesla.
Protože jen rovný řemeslník udělá
rovnou práci.

Roman Kučera
garant projektu Fandíme řemeslu
a ředitel Střechy Bohemia s.r.o.

Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

V průběhu letních měsíců k nám doputovalo množství
inspirativních příběhů řemeslných výrobců. Rozpovídali se
například o tom, co začátky podnikání obnášejí, jaká úskalí museli
nejen během uplynulého koronavirového roku překonat, či jaké
jsou jejich vize do budoucna, a podělili se o doporučení pro ty, kteří
o vlastním podnikání třeba zatím jen uvažují.
Porota složená ze zástupců Asociace
malých a středních podniků a
živnostníků ČR a GLS vybrala deset
nejzajímavějších
podnikatelských
příběhů. Z těch na začátku listopadu
vzejdou tři vítězové.
Finálová desítka o svou výhru zabojuje prostřednictvím hlasů
veřejnosti. Svého favorita tak můžete podpořit i vy. Trojice vítězů
bude vyhlášena na Dni podnikatelů, a to 25. listopadu 2021
Výherci obdrží poukaz na přepravu balíků pomocí online aplikace
e-Balík Profi od GLS v hodnotě 15.000 Kč.
Hlasovat pro své favority můžete od 1. 10. do 31. 10. 2021:
(z jednoho e-mailu se započítává jeden platný hlas)
Luboš Ducháček (1)
Michal Fejfar (2)
Hynek Kalista (3)
Barbora Klecandová (4)
Martin Kutmon (5)

MEDAILONKY TOP 10 ZDE

Marta Mastná (6)
Martin Plůcha (7)
Magda Sedlářová (8)
Jan Weiss (9)
Martin Zach (10)

HLASOVÁNÍ ZDE

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

soutěž emanuel zná své finalisty. rozhodnout
o vítězi můžete i vy!

Na 350 odborníků z pekárenského oboru se ve středu 15. září po
dvou letech opět setkalo v městě potravinářů Pardubicích na 27.
ročníku Dnů chleba. Součástí největší pekařské akce v zemi, která
se konala v rekonstruovaných prostorách výstaviště IDEON, byl
zahajovací ceremoniál, velká výstava technologií, strojů a surovin
pro pekárny, odborný seminář s představením nových trendů v
oboru a galavečer s vyhlášením výsledků národní soutěže Chléb
roku 2021. Doprovodným programem bylo setkání čestných členů
u příležitosti 30. výročí Svazu a křest nové publikace Moderní
trendy v pekárenství. Cílem letošních Dnů chleba bylo uskutečnit
po 2 letech způsobených epidemií covidu opět osobní setkání a
výměnu informací manažerů z oboru, nabídnout pekařům novinky
z oblasti strojního vybavení, technologií, surovin a služeb, ocenit
výrobce nejlepšího českého chleba a také se trochu uvolnit a
pobavit s kolegy z branže po náročném období a načerpat energii
do další práce.

Akci uspořádal Svaz pekařů a cukrářů v ČR prostřednictvím své
servisní organizace Pekař a cukrář s.r.o., za podpory strategického
partnera společnosti Tesco Stores ČR a.s. a dlouholetých patronů
akce firem Pfahnl Backmittel, spol. s r.o., J 4 s.r.o. a SPŠ
potravinářství a služeb Pardubice.
Autor článku:
Svaz pekařů a cukrářů v České republice
www.svazpekaru.cz
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DNY CHLEBA PARDUBICE – CHLÉB ROKU 2021

Na největší pekařské akci v České republice „Dny chleba
Pardubice“ se už po sedmadvacáté sešli pekařští odborníci, aby
společně vybrali vítěze prestižní celonárodní soutěže Chléb roku. V
pěti kategoriích spolu soutěžily desítky pekařských výrobců z celé
republiky. Mezi posuzované parametry patřily vzhled, tvar a
objem, kůrka, střídka, vůně a samozřejmě chuť chleba. Mezi vítězi
jednotlivých kategorií jsou pekárny z Choustníkova Hradiště,
Přerova, Prahy a Židlochovic.
O tom, že titul Chléb roku je
prestižní záležitostí, svědčí také
fakt, že pekaři do letošního
ročníku přihlásili 80 soutěžních
vzorků. „Pro pekaře je záležitostí
cti
kontinuálně
usilovat
o
vysokou kvalitu chleba, a to
navzdory překážkám, které přináší koronavirová epidemie,“ říká
Ing. Jaromír Dřízal, výkonný ředitel Svazu pekařů a cukrářů v České
republice, a doplňuje: „Je potřeba si uvědomit, že díky českým
pekařům si spotřebitelé vybírají z velmi bohaté nabídky sortimentu,
co do tvarů, hmotnosti i surovinového složení. Mají v prodejnách
vysoký podíl nebaleného čerstvého chleba, kvalitní zákaznický
servis a 5. nejlevnější chléb v EU.“
Chléb roku 900–1 200 g: BEAS, a.s., pekárna Choustníkovo
Hradiště
Chléb roku 500–800 g: Pekárna Racek, s.r.o., Přerov
Chléb bez hranic: United Bakeries a.s. – pekárna JZM Praha
Novinka roku: BEAS, a.s., pekárna Choustníkovo Hradiště
Chléb mladých: Karlova pekárna, s.r.o., Židlochovice
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NÁRODNÍ SOUTĚŽ CHLÉB ROKU 2021

Cech čalouníků a dekoratérů a truhlářů, z. s. pořádal, spolu se
svými partnery Veletrhy Brno, a.s., Textilní zkušební ústav s. p. a
Klastr českých nábytkářů, družstvo, v pondělí a úterý, 6. a 7. září
2021 na brněnském Výstavišti, a v akreditovaných laboratořích
TZÚ s.p.,, 3. Mezinárodní konferenci čalouníků, dekoratérů a
truhlářů. Cílem konference bylo představit nábytkářům v
přednáškách a na výstavách funkční nové šicí stroje pro průmysl
4.0., nové materiály včetně recyklovaných, linek na recyklaci
nábytkářských materiálů, lepidla pro truhláře i čalouníky, nová
zařízení pro nanášení tavných čalounických lepidel, těžce
zápalné samozhášivé textilie, hygienické potahové a technické
textilie pro zdravotnictví, technické textilie s přídavky stříbra,
programová vybavení CNC linek na dělení čalounických
potahových, dekoračních, a další. Přednášky byly zaměřeny na
předcházení reklamacím dodržováním právních předpisů,
ověřováním kvality v předvýrobní etapě, používáním vhodných
materiálů, technologií, konstrukcí, strojů a zařízení, nebylo
zapomenuto na design nábytku a dekorací na DESIGNBLOKU
2020 a na nadčasovou kvalitu ohýbaného nábytku.
O současném stavu Mistrovské
zkoušky informovali více než 100
účastníků konference zástupci
Národního
pedagogického
ústavu České republiky spolu se
zástupcem
Ministerstva
průmyslu a obchodu ČR.
Povinností výrobců a prodejců je uvádět na trh výhradně bezpečný
nábytek. Ale bez odzkoušení výrobku je obtížné poznat skrytá
rizika. Zkoušky urychleně ukáží, zda nábytek obstojí v náročných
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3. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE ČALOUNÍKŮ, DEKORATÉRŮ
A TRUHLÁŘŮ

Autor článku:
Ing. Helena Prokopová - Cech čalouníků
a dekoratérů a truhlářů, z. s.
www.cech-cal.eu

SOUTĚŽ EUROSKILLS 2021 GRAZ
- POHLED CECHU MALÍŘŮ
Ve dnech 20.-27.9. jsme se zúčastnili v rakouském Grazu soutěže
EuroSkills, kterou lze téměř vnímat jako Olympiádu řemesel a
služeb. Soutěž je vypsaná pro mladé řemeslníky do 25 let.
Soutěžilo se cca v 45 oborech z 25 zemí a bylo 400 soutěžících.
Celá akce probíhala na Výstavišti v Grazu za přísných
bezpečnostních podmínek na covid-19. Soutěž byla opravdu
festivalem řemesel se zaměřením ukázat veřejnosti a mladým
lidem, že studovat a pracovat v řemeslech nebo službách, není
ostuda, ale naopak prestižní záležitost. V tomto směru prezentace
máme ještě co dohánět. Na soutěži se střídaly televizní štáby ze
sousedních zemích, novináři, návštěvy vysoce postavených
politických představitelů účastnických zemích a samozřejmě tisíce
rodičů s dětmi, pro které byl připraven doprovodný program, ale
vždy založený zábavnou formou na řemeslné činnosti.
Za ČR jsme se zúčastnili ve 4 oborech: malíř (David Ryšavý),
obkladač (David Voráček), mechanik těžkých nákladních vozidel
(Tomáš Eichler), technik chladicích zařízení (Patrik Procházka).
Všichni účastníci své soutěžní úkoly splnili a někteří se dostali
bodově poměrně vysoko, ale i přes to byly medaile pro nás velmi
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podmínkách praktického užívání, o čem se v
úterý při exkurzi v akreditovaných
laboratořích TZÚ s. p. a Technologickém
centru
českých
nábytkářů
účastníci
konference přesvědčili

pilovat. Bereme pozitivně tuto naši účast po velmi dlouhé době v
této soutěži jako sbírání zkušeností, jak se na další ročník lépe
materiálově, technicky, i po stránce tréninku připravit. Otázkou je,
zda nějaké příště bude, protože účast na samotné soutěži je
finančně náročná a to nemluvím o přípravě na soutěž a špičkovém
technickém vybavení.
Letošní ročník finančně zaštítila Hospodářská komora ČR,
zúčastněné cechy a asociace, sponzorské firmy, ŠTORCH,
Caparol, RAKO atd., dopravu busem zajistila Scania a za to všem
patří veliké poděkování. Pokud chceme v této soutěži ukázat, že
patříme mezi země, které řemeslo ještě umí, tak se tato soutěž
musí stát akcí národního zájmu a měla by být finančně podpořena
i ze strany státu. V opačném případě jsme tam asi byli zase na
dlouhá léta naposled. Jsme odhodláni zúčastnit se EuroSkills v
Rusku v roce 2023 a z naší strany vytvoříme maximální podmínky
pro přípravu soutěžících i odborných expertů.
Závěrečné poděkování patří všem soutěžícím, kteří na týden odešli
ze svých firem reprezentovat ČR, že se připravovali ve svém
volném čase, že soutěž zvládli, jak fyzicky, tak psychicky a vydrželi
pracovat pod velkým tlakem soutěže a okolí až do konce.
Soutěž sice skončila, ale přípravy na rok 2023, kdy bude soutěž v
Petrohradu, již začínají. Ať žije EuroSkills2023 Petrohrad!
Autor článku:
Pavel Žatečka
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
www.CMLT.cz
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vzdálené. Při první účasti se
jen málokdy podaří dosáhnout
soutěžícím metu 550 bodů.
Naši soutěžící se všichni
dostali nad 600 bodů. V
evropské konkurenci jsme
obstáli a víme, co je třeba dále

Několika obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní
Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 2021 okolo 19,20 hodin večer
extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Podle hodnocení
Českého hydrometeorologického ústavu se jednalo o silné tornádo
doprovázené savými víry, které prošlo úsekem dlouhým 26
kilometrů a širokým zhruba půl kilometru. Kriticky zasaženo bylo
sedm obcí. Nejvíce postiženy byly Moravská Nová Ves, Mikulčice,
Hrušky, Lužice a městské části Hodonína Bažantnice a Pánov. V
dotčených obcích bylo zničeno asi 1 200 staveb včetně veřejných,
zemědělských a průmyslových budov, dále velký počet stromů a
vozidel. Silně zasažena byla infrastruktura včetně druhého
železničního koridoru. Škody na soukromém i veřejném majetku
byly vyčísleny na 15 miliard korun. Ke zbourání bylo určeno asi
200 domů. Bezprostředně po katastrofě bylo ošetřeno několik set
zraněných osob, nenahraditelnou ztrátou je sedm obětí, které za
sebou tornádo zanechalo.

Živelnou pohromou byla velmi
výrazně zasažena i Integrované
střední škola Hodonín, příspěvková
organizace, která je členem Centra
odborného
vzdělávání
pro
stavebnictví Jihomoravského kraje.
Budova školy byla částečně
poškozena a zůstala bez střechy.
Budova dílen byla zcela zničena a
určena k demolici. Rozsah škod
dokumentují následující fotografie.
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ŽIVELNÁ POHROMA NA JIŽNÍ MORAVĚ A JEJÍ DŮSLEDKY
PRO INTEGROVANOU STŘEDNÍ ŠKOLU HODONÍN

Šampionem Národní soutěže vín vinařské oblasti Čechy se letos
stal Ryzlink rýnský 2016, pozdní sběr ze Školního statku
Středočeského kraje. Národní soutěž vín jako celek je největší a
nejvyšší soutěž vín v České republice, probíhá pod garancí
Svazu vinařů ČR, za organizačního zajištění Národním
vinařským centrem a za finanční podpory Vinařského fondu.
Soutěž ve vinařské oblasti Čechy pořádá Cech českých vinařů.
Školní statek Středočeského kraje, který sídlí v Mělníku, slaví s
Ryzlinkem rýnským 2016, pozdní sběr, titul českého Šampiona a
také vítězství v kategorii bílých suchých a polosuchých vín. Je to
již poněkolikáté, kdy neoficiální Král Ryzlinků, pan Vojtěch
Kušina dosáhl na nejvyšší soutěžní metu v konkurenci dalších
českých vín. Dříve to bylo třeba v roce 2018 nebo 2017.
Výjimečnost vín tohoto vinařství navíc letos podtrhlo ještě
vítězství v kategorii bílých polosladkých vín. Šampion získal
navíc barikový sud od partnera soutěže, České zemědělské
univerzity v Praze.
„Jedná se o 5 let starý
Ryzlink rýnský, krásně
vyzrálý. Má harmonickou
chuť s velmi příjemnou
mineralitou, doplněnou o
výjimečnou
šťavnatou
kyselinu. Typický rýňák
pro Mělnicko, který ve
finálovém
rozstřelu
hodnocení
naprosto
dominoval a jasně tak
zvítězil.“
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AKTUALITA Z CECHU ČESKÝCH VINAŘŮ

Autor článku:
Cech českých vinařů
http://www.cechcv.cz/

PODCASTY fandíme řemeslu
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:

ŘEMESLNÉ PODCASTY ZDE
Všechny podcasty si můžete poslechnout na našich kanálech:

PODCASTY NA SPOTIFY

PODCASTY NA YOUTUBE

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Vinařská oblast Čechy nabízí díky svému rozptýlení na velkém
území na svých cca 659 hektarech vinic mimořádně rozmanité
spektrum půdních a klimatických podmínek, a tedy i množství
velmi zajímavých a nezaměnitelných vín. Vinice jsou po Čechách
roztroušeny od malebných vinic na mnoha místech Prahy, přes
Beroun, Kutnou Horu, Litoměřice a podél Labe od Kuksu, Mělníka
až po Ústí nad Labem. Nejvíce se zde daří odrůdám Müller
Thurgau, Ryzlink rýnský, Rulandské šedé a bílé a z červených
vyniká Svatovavřinecké, Modrý Portugal, Zweigeltrebe a
Rulandské modré.

Řemeslo má zlaté dno, jak se říká, a aby se Vaše myšlenky
mohly ubírat pouze ke zlatým představám, jak potěšit zákazníky,
čím je překvapit, co za nové nářadí pořídit, hodí se mít čistou
hlavu a jistotu, že je o Vás dobře postaráno.
My, Allianz pojišťovna, sice neumíme obchodovat s výrobky jako
Vy, ale rozumíme Vašim obavám, aby se všechno dařilo, a kdyby
při Vás nestálo náhodou štěstí, jsme tu pro Vás.
V těchto dnech přinášíme nový typ pojištění Moje Firma, které je
určeno živnostníkům, řemeslníkům a mnohým dalším drobným
podnikatelům, a nabízí velmi jednoduchou formou pojištění celé
firmy od A do Z.
Výběrem jednoho ze čtyř balíčků v produktu Moje Firma
zajistíme pojištění Vašeho majetku, provozovny, nákladu v autě,
důležitou součástí je oblast pojištění odpovědnosti z Vaší
provozní činnosti či odpovědnosti za výrobek. Určitě oceníte
široké asistenční služby, k odvrácení stavu nouze, když si
například zabouchnete klíče, nebo Vás překvapí prasklý
vodovod.
Rádi si s Vámi sjednáme schůzku, ať už osobní či na dálku, pro
rychlý kontakt můžete využít telefonické spojení 774 084 713
našeho obchodního zástupce, Martina Jaroše, či nás
kontaktovat prostřednictvím mateřské Asociace malých a
středních podniků a živnostníků ČR.
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CHRÁNÍME VAŠE SNY

Roman Kučera
garant projektu Fandíme řemeslu
+420 739 405 068
roman.mladsi@strechybohemia.cz
www.amsp.cz
www.fandimeremeslu.cz

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

partner projektu

Mediální partneři

