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garant projektu Fandíme řemeslu

a ředitel Střechy Bohemia s.r.o.

Vážení přátelé,

vítám Vás při čtení zimního zpravodaje k projektu
Fandíme řemeslu.

Dovoluji si říct, že díky médiím toho o koronaviru a
zákazech už "víme hodně". V řemesle se ale máme ještě
co učit. A hlad po odbornících je nekonečný.

Těší mě, že díky práci firem a asociace zájem o výuční
obory roste. Je to naše priorita, ale cesta není vždy
jednoduchá a někdy nezbývá jiná možnost než metoda
pokus omyl. Víme ale, že efektivita a výkon nejdou ruku v
ruce. Proto jdeme stále dopředu i za cenu chyb.
Zůstaňme, proto prosím optimisty a pracujme dál na
podpoře a propagaci řemesla.

Na závěr doporučuji prosincový zpravodaj. Určitě Vás
nadchne svým obsahem stejně jako mě a třeba se
zaposloucháte do podcastů AMSP ČR.

Dovolte mi popřát Vám pevné zdraví a Veselé Vánoce v
kruhu rodinném.

http://amsp.cz/newsletter/
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Pozvednout reputaci gastronomických oborů a motivovat k
jejich studiu
Podpora vzdělávání a profesionalizace v gastronomii

20. 10. – 30. 11. 2021 představení projektu školám
20. 10. – 10. 12. 2021 přijímání přihlášek
10. 1. – 28. 2. 2022 soutěžní období
1. 3. – 30. 3. 2022 vyhodnocení
duben 2022 slavnostní vyhodnocení

2. ročník Studuj gastro je společným programem Asociace malých
a středních podniků a živnostníků ČR a Českého gastronomického
institutu. Vznik programu je výsledkem kulatého stolu AMSP ČR se
zástupci gastronomie a ředitelem odboru středního, vyššího
odborného a dalšího vzdělávání Ing. Bc. et Bc. Petrem Bannertem,
Ph.D. Program je součástí projektu AMSP ČR Moje restaurace a je
realizován pod záštitou MŠMT.

Cíle programu:

Motivační soutěžní koncept, ve kterém studenti všech ročníků
gastronomických škol a pedagogové a zástupci gastronomických
škol motivují studenty posledních ročníků základních škol ke
středoškolskému studiu gastronomie.

Forma soutěžního zapojení škol a studentů je výhradně přes
sociální média, prostřednictvím kterých proběhne i vyhodnocení.

Časový plán:

Kdo se může zapojit?
Střední hotelové a gastronomické školy, které vyplní přihlašovací
formulář do 10. 12. 2021 a která splňují obecně platná kvalitativní
kritéria.

PŘIHLAŠTE VAŠI ŠKOLU DO 2. ROČNÍKU #STUDUJGASTRO!

VÍCE INFORMACÍ ZDEPŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ ZDE

https://amsp.cz/
http://www.czechgastronomy.cz/
https://www.moje-restaurace.cz/
https://www.moje-restaurace.cz/index.php/studuj-gastro/
https://www.moje-restaurace.cz/index.php/studuj-gastro/
https://www.moje-restaurace.cz/index.php/studuj-gastro/
https://amsp.cz/prihlasovaci-formular-do-2-rocniku-studuj-gastro/
https://amsp.cz/prihlasovaci-formular-do-2-rocniku-studuj-gastro/
https://amsp.cz/prihlasovaci-formular-do-2-rocniku-studuj-gastro/


Celorepublikovou soutěž středních škol organizuje každoročně
Sdružení středních škol Čech, Moravy a Slezska. I letos byli
oceněni nejlepší studenti z mnoha oborů, kteří převzali ocenění v
Senátu z rukou senátorů Jiřího Růžičky a Jiřího Drahoše.
Generální ředitelka AMSP ČR Eva Svobodová předala ještě dvě
zvláštní ceny, které získal Ondřej Svoboda, obor umělecký kovář
a zámečník, pasíř ze Střední odborné školy uměleckořemeslné a
Pavel Přimda, obor gastronomie ze Střední školy gastronomické
a hotelové.

MLADÍ ŘEMESLNÍCI BYLI OCENĚNI V SENÁTU

MALÍŘI SLAVILI SVÉHO PATRONU SV. LUKÁŠE VE
SLOVINSKU
Svátek patrona všech malířů v celé Evropě sv. Lukáše (18.10.)
jsme jako Cech malířů, lakýrníků a tapetářů (CMLT ČR) oslavili
jak jinak než důstojně. Kolegové ze Slovinska totiž světili svůj
nový malířský prapor v bazilice sv. Marie v Brezje nedaleko
Lublaně, a tak jsme na jejich pozvání nesměli chybět.
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Za ČR připnul pamětní stuhu na nový slovinský prapor cechmistr
Michal Rousek. Na závěr byl oceněn náš Čestný cechmistr
Radomil Konečný soškou sv. Lukáše přímo z rukou prezidenta
mezinárodní malířské organizace UNIEP Helmuta Schulze. Bylo
to ocenění za dlouholetou práci v prosazováním kvalitního
řemesla v ČR i na mezinárodní úrovni.

Středoevropské malířské cechy vzájemně velmi aktivně
spolupracují. Byli tam zástupci nejenom z České republiky, ale i
ze Slovenska, Maďarska a Rakouska. Za CMLT ČR se akce
zúčastnil výkonný ředitel Pavel Žatečka, který na chvíli převzal
funkci cechovního korouhevníka, dále nový cechmistr Michal
Rousek a Čestný cechmistr Radomil Konečný.

Slovinský cech zatím neměl žádný svůj prapor ani korouhev a
tak po vzoru ostatních cechů nechali vyrobit svůj vlastní, který se
žehnal právě v tento den (video z vysvěcení české korouhve z
roku 2003 je na YouTube kanálu CMLT ČR, který je uveden na
stránkách www.cmlt.cz). Bazilika byla plná hostů a mše za sv.
Lukáše byla zakončena připnutím pamětních stuh na prapor.
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http://www.cmlt.cz/


Děkujeme jak chlapům, kteří odvedli během krátké doby velký kus
práce, firmě Barvy a Laky Hostivař a.s. za dodaný materiál a paní
Lucii Dolfi, kastelánce Jindřišské věže, za iniciativu a podporu této
bohulibé akce, tak i zaměstnancům a dětem za připravené
pohoštění.
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VYMALOVALI DĚTSKÝ DOMOV
Další charitativní akce Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - CMLT
ČR proběhla v úterý 9.11. Akce byla kvůli covid situaci několikrát
odkládána. Nakonec to klaplo a akce úspěšně proběhla. Maloval se
dětský domov v Unhošti. Akci zorganizovala Pražská cechovní
skupina pod vedením Bc. Jana Zemana. Podíleli se na ni, jak členové
Cechu, tak i učni z SOŠ Jarov, kteří přidali jako všichni ostatní,
zdarma ruku k dílu. Malovali se pokojíky pro děti dle jimi vybraných
barevných odstínů, tak i předsíňky k pokojíkům a několik společných
prostor. Akce odstartovala po osmé ranní a skončila po šesté
večerní.

Autor článků:
Pavel Žatečka 
Cech malířů, lakýrníků a tapetářů ČR
www.CMLT.cz

Akce bude pokračovat i na jaře,
kde vymalujeme další část prostor.

https://www.facebook.com/www.bal.cz/?__cft__[0]=AZV6qctsB6p_Gp_erp6KuvlMriWfVLvIwSlyd7iS3wI6tb9cjCSMw-cYrb45Ubow46HsDijiu6ASy4phZQrvd8X7R8LwIHy6i4kTOJ62mJpcjfaX4xKcQc_4F09icwxt8Vuywq83bkWKpoKePeqshhLvExo6OiS6R6rvsh6Nz72li068057IHL-3cZmHtfsrsZo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CECHmaliru/?__cft__[0]=AZV6qctsB6p_Gp_erp6KuvlMriWfVLvIwSlyd7iS3wI6tb9cjCSMw-cYrb45Ubow46HsDijiu6ASy4phZQrvd8X7R8LwIHy6i4kTOJ62mJpcjfaX4xKcQc_4F09icwxt8Vuywq83bkWKpoKePeqshhLvExo6OiS6R6rvsh6Nz72li068057IHL-3cZmHtfsrsZo&__tn__=kK-R
http://www.cechmal.cz/


ekonomické (relativně nízká cena dřeva, jeho dostupnost,
vysoká účinnost kamen)
ekologické (příznivý dopad na životní prostředí, obnovitelný
zdroj energie, minimální uhlíková stopa)
nezávislé (fungují nezávisle na dodávce el. energie a dalších
sítí)
zdraví prospěšné s pozitivním vlivem na psychiku (sálavé teplo,
přítomnost živého ohně, generátor záporných iontů)
s výhodným faktorem neobnovitelné primární energie
(minimální energetická náročnost na výrobu a dopravu energie
k místu spotřeby)
estetické (významný středobod interiéru)

jejich uživatelé správně, což je v zájmu nás všech, pak je třeba
zdůraznit, že jde o zdroje:

A
KT

U
A

LI
TYSPALOVÁNÍ DŘEVA V MODERNÍCH TOPIDLECH JE

EKOLOGICKÉ I EKONOMICKÉ, KAMNA ANI KRBY NIKDO
NAZAKAZUJE A ANI SE K TOMU NECHYSTÁ!
Jistě jste v posledních týdnech a měsících také narazili na články,
které varují všechny současné i budoucí majitele lokálních topidel
před omezeními a zákazy, které jim když ne zítra, tak v blízké
budoucnosti zcela jistě hrozí. Než začnete panikařit a měnit
ohledně krbů či kamen své budoucí plány, vezměte rozum do hrsti,
hledejte informace u těch, kterým nejde jen o senzaci a šokování
čtenářů, a přestaňte věřit bludům, které píší tzv. „odborníci na
všechno“.

Ze všeho nejdřív je třeba zmínit
skutečnost, že nikdo nechce a
nebude zakazovat či omezovat
správně fungující kamna či
krby. Respektují-li jejich výrobci
současné přísné účinnostní a
emisní  limity   a  topí-li   v  nich 



Jak je to se spalováním dřevní biomasy

Biomasa je obnovitelný zdroj energie. Existuje mnoho druhů
biomasy, ale nás bude zajímat výhradně kusové dřevo. O jeho
obnovování se stará sama příroda, kvůli udržení harmonie mezi
čerpáním a růstem musí ale člověk vydatně pomáhat výsadbou
nových stromů a péčí o ně. Dřevo je ta nejúžasnější energetická
„baterie“ na světě a pokud je dobře uskladněno, je i po staletích
schopno uvolnit energii, kterou do ní slunce, voda a vzduch uložily.
Poměr mezi uloženou energií a energií využitelnou pro vytápění
označujeme slovem účinnost, a protože stromy rostou relativně
pomalu, je velmi moudré využívat tuto dlouhé roky ukládanou
energii co nejefektivněji. Moderní topidla to umí. Energii uvolněnou
v ohništi uloží do akumulační masy (šamoty, kachloví…) a
postupně předají do vytápěného prostoru. Současná kamna a krby
jsou účinné „stroje“, které šetří přírodu a smysluplně využívají
dřevní biomasu.

biomasy produkuje vedle tepelné energie i další plynné složky a
pevné částice. Hovoříme v této souvislosti o emisích, tedy o látkách
znečisťujících ovzduší. Čím kvalitněji dřevo spálíme, tím menší je
procento produkce nežádoucích znečisťujících látek.

Samotné spalování dřeva je
poměrně složitý proces, který
ovlivňuje řada faktorů. Zásadní
roli hraje kvalita paliva, hlavně
jeho vlhkost, konstrukce spalovací
komory, způsob a množství
přiváděného vzduchu. I to
nejdokonalejší   spalování   dřevní 

Autor článku:
Mgr. Libor Soukup
Cech kamnářů ČR
www.cechkamnaru.cz celý článek zde
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https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs/encyklopedie/jak-se-vyznat-v-nasich-vinech/deleni-podle-regionu/vinarske-regiony/vinarska-oblast-cechy
http://www.cechcv.cz/
https://www.cechkamnaru.cz/
https://www.cechkamnaru.cz/blog/jak-je-to-s-lokalnimi-topidly-kamny-krby


a veškerými možnými doplňky převzala z rukou předsedy cechu
Josefa Voborníka Střední odborná škola Jarov v Praze a Střední
škola polytechnická Jílová v Brně. Při pražském předání si pilu
ihned vyzkoušeli jak žáci, tak i učitelé. Předseda povyprávěl o
svých podlahářských začátcích a odpověděl i na ten nejdůležitější
dotaz, kolik si takový podlahář může vydělat. Brněnské předání
bylo v jiném duchu, tam se na výdělek nikdo neptal a všichni na
své mobily natáčeli technologii SawStop, která byla vyzkoušena
na párku, který imitoval prsty obsluhy pily. Jak to dopadlo je možné
vidět na našem facebookovém profilu. Pro přítomné ostýchavé
žáky byla vyhlášena malá soutěž v řezání na přesnost bez
předchozího použití měřidla. Jeden z prváků od oka uřízl na první
dobrou požadovaný kousek o šířce 17 mm a mohl se tak těšit z
cechovního metru Hultafors. 

BEZPEČNÉ NÁŘADÍ DO ŠKOL
Zásluhou našich členů a
partnerů jsme mohli podpořit
členské školy bezpečným
nářadím. Stolní pilu Festool TKS
80 s technologií SawStop (při
kontaktu s pokožkou se pilový
kotouč zastaví  za 5 milisekund)

Na členských školách jsme také
provedli „hloubkovou kontrolu“
podlahářského vybavení a
představenstvo se rozhodlo z
rozpočtu cechu uvolnit další
finanční prostředky na jejich
dovybavení. Ale o tom až v
příštím čísle. 

Autor článku:
Cech podlahářů ČR
www.cech-podlaharu.cz
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http://www.cechcv.cz/
https://www.cech-podlaharu.cz/


a postižené oblasti. Již bezprostředně po úderu tornáda naši
učitelé odborného výcviku a pracovníci Střední školy stavebních
řemesel Brno – Bosonohy, příspěvková organizace, v postižené
oblasti působili, pomáhali a byli připraveni pomáhat i nadále.

„Po několika jednáních od zahájení školního roku 2021/2022
napříč krajem a se starosty postižených oblastí, jsme dospěli k
další konkrétní pomoci a realizaci. Na základě těchto konzultací,
jsem rozeslal ředitelům škol COVpS JMK dopis s žádostí o pomoc,“
říká Ing. Jiří Košťál, ředitel Střední školy z Bosonoh.

V zájmu začlenit do této pomoci i žáky školy, po výše uvedených
konzultacích, bylo rozhodnuto, že dne 4. 10. 2021 v 8:00 hod.
odjede z areálu školy skupina žáků společně s pedagogickým 

Garant COVpS JMK a ředitel
Střední školy stavebních řemesel
Brno - Bosonohy, příspěvková
organizace Ing. Jiří Košťál
bezprostředně po katastrofě
několikrát telefonicky konzultoval
rozsah škod a možnosti, jak
pomoci Integrované střední škole 
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BOSONOHY, POSTAVILI STŘECHU VODÁRNY PONIČENOU
TORNÁDEM
Ačkoliv ničivé tornádo prošlo několika obcemi Jižní Moravy už v
červnu, jeho následky jsou v mnoha obcích stále citelné především
na veřejných budovách a zařízeních. Centrum odborného
vzdělávání pro stavebnictví JMK (dále jen COVpS JMK), se proto
rozhodlo postiženým subjektům pomoci.

Živelnou pohromou byla také výrazně zasažena i Integrované
střední škola Hodonín, příspěvková organizace, která je členem
COVpS JMK.



doprovodem do obce Mikulčice, kde se bude podílet na opravě
střechy obecní vodárny, kde byla původně plochá střecha, která
bude nahrazena střechou sedlovou. Jako další budeme provádět
opravu a výstavbu nové hřbitovní zdi.  Popřát účastníkům akce
hodně štěstí v jejich práci přijel i hejtman Jihomoravského kraje
Mgr. Jan Grolich se svým týmem.

Autor článku:
SŠSŘ Brno-Bosonohy
www.soubosonohy.cz

Dvořáčkem. Žáci byli ubytování v prostorách ISŠ Hodonín,
příspěvková organizace a stravu jim zajistila obec Mikulčice. 

„Materiální zabezpečení oprav jsme zvládli, ale personálně to teď,
když skončila doba dovolených, kdy nám tu pomáhala řada
dobrovolníků soukromě, je velmi náročné. Zkrátka lidská práce je
to nejcennější a jsme vděční, že žáci se svými mistry přijedou a
pomohou nám před nástupem podzimních plískanic dát naši obec
do stavu, ve kterém přečkáme zimu,“ řekl starosta Mikulčic Ing. Bc.
Josef Dvořáček.

Po 9 pracovních dnech se může vodárna v Mikulčicích pyšnit
novou, sedlovou střechou, kterou v červnu odneslo tornádo.
Vyrobilo ji 12 žáků Střední školy stavebních řemesel Brno-
Bosonohy za dohledu svých mistrů. Na nové střeše pracovali
klempíři, tesaři, pokrývači 
 a zedníci. 

Pracovní skupiny se střídaly v
týdenních cyklech. Předpokládaná
doba poskytnutí výpomoci byla
stanovena na několik týdnů s
ohledem na počasí a také na
průběhu dodání materiálů. Vše
jsme průběžně konzultovali se
starostou   Mikulčic,  Ing.  Bc.  Josef 

celý článek zde
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https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs/encyklopedie/jak-se-vyznat-v-nasich-vinech/deleni-podle-regionu/vinarske-regiony/vinarska-oblast-cechy
https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs/encyklopedie/jak-se-vyznat-v-nasich-vinech/deleni-podle-regionu/vinarske-regiony/vinarska-oblast-cechy
https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs/encyklopedie/jak-se-vyznat-v-nasich-vinech/deleni-podle-regionu/vinarske-regiony/vinarska-oblast-cechy
https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs/encyklopedie/jak-se-vyznat-v-nasich-vinech/deleni-podle-regionu/vinarske-regiony/vinarska-oblast-cechy
https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs/encyklopedie/jak-se-vyznat-v-nasich-vinech/deleni-podle-regionu/vinarske-regiony/vinarska-oblast-cechy
https://www.vinazmoravyvinazcech.cz/cs/encyklopedie/jak-se-vyznat-v-nasich-vinech/deleni-podle-regionu/vinarske-regiony/vinarska-oblast-cechy
http://www.cechcv.cz/
https://www.soubosonohy.cz/
https://drive.google.com/file/d/1cqXhdXDD36d0mpXG8dvMrnsr8lu_HNxi/view?usp=sharing


soutěže Českého zahrádkářského svazu, kterých soutěžilo celkem
7. Pro hodnocení všech soutěžích byl využit 100 bodový sytém
organizace Florint.
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ČESKÉ REPUBLIKY
Ve dnech 14. a 15. září se stal areál Střední školy zahradnické a
zemědělské A. E. Komerse Děčíně - Libverda dějištěm jubilejního
50. ročníku Děčínské kotvy – Mistrovství floristů ČR. Tato nejstarší
a nejvýznamnější soutěž se řadí mezi akce Rodinného stříbra
Ústeckého kraje. Děčínská škola ji pořádá společně se Svazem
květinářů a floristů ČR, díky kterému mají vítězové možnost
postoupit do mezinárodních soutěží jako je Eurofleurs nebo Europa
Cup. 

Letošní ročník nesl název Kouzla
barev. Zúčastnili se ho soutěžící ve
třech kategoriích. V kategorii
senior soutěžilo 6 profesionálních
floristů, v kategorii junior 17
studentů zahradnických škol. Už
podruhé dostali prostor i žáci –
finalisté    celorepublikového    kola 

Junioři i senioři se utkali cekem ve čtyřech
disciplínách. První z nich nesla název „Proti
sobě, přesto spolu“. Úkolem bylo vytvořit
svatební dekoraci pro nevěstu nesenou v
ruce nebo na ruce a využít při tom principu
kontrastu. Ve druhé soutěžní disciplíně
„Mnoho tónů“ měli soutěžící vytvořit vázanou
kytici a uplatnit soulad barev. Třetí disciplína
byla tajná. Co se skrývá pod názvem „Nad
hlavou“ se účastníci dozvěděli až těsně před
jejím začátkem. Z připraveného sušeného a
umělého materiálu měli ozdobit černý
deštník tak, aby byl nositelný.



tisková zpráva zde

Do soutěžního klání se zapojili i žáci ve dvou disciplínách. V první
„Kouzlení barev“ vytvořili vypichovanou mísu na slavnostní stůl k
oslavě 50. výročí soutěže. Druhou disciplínou byla i pro ně vázaná
kytice s názvem „Mnoho tónů“. Odpoledne proběhla v prostorách
auly inspirativní floristická show předního polského floristy
Tomasze Maxe Kuczyńského, který byl zároveň i jedním z
hodnotitelů soutěže.

Celé mistrovství vyvrcholilo slavnostním galavečerem s napjatě
očekávaným vyhlášením výsledků. Vítězkou a mistryni ČR ve
floristice v kategorii senior pro rok 2021 se stala Vlasta Sekyrková
z květinového ateliéru V ráji z Lázní Bohdaneč. Druhé místo patří
Ivě Bouzkové ze Zahradního centra Děčín Bynov. Bronzový
stupínek mezi seniory obsadila Simona Synková z Hroznětína. 

A
KT

U
A

LI
TYDruhý soutěžní den patřil „Všem

barvám duhy“ a na soutěžící čekal
nejtěžší úkol. Měli vytvořit květinovou
bránu, inspirovat se obloukem duhy a
použít aspoň 3 barvy. Tato soutěžní
disciplína probíhala v botanické
zahradě Střední školy zahradnické a
zemědělské A. E. Komerse v Děčíně -
Libverdě

Autor článku:
Svaz květinářů a floristů ČR
www.svazkvetinaruafloristu.cz

https://drive.google.com/file/d/15RtROnZJpWBZpey-aEfURoJASuRliDGM/view?usp=sharing
http://www.cechcv.cz/
https://www.svazkvetinaruafloristu.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

 PODCASTY NA SPOTIFY PODCASTY NA YOUTUBE

Všechny podcasty si můžete poslechnout na našich kanálech:
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PODCAST AMSP ČR K PROJEKTU FANDÍME ŘEMESLU,
VÝHODY A VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET

Pojem "akceptace platebních karet"
Výhody a budoucnost platebních
karet
Projekt Česko platí kartou
Výhody využití platebních karet pro
řemeslníky

Co se v podcastu dozvíte?

Host podcastu: Miloslav Bouček - generální ředitel KB SmartPay

podcast na youtube

https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.fandimeremeslu.cz/rubrika/podcasty-amsp-cr/
https://open.spotify.com/show/0JjeAd6ppShGoOsPqTeX25
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.youtube.com/watch?v=YUkuUxQfhLM


PRODUKT MOJE FIRMA OD ALLIANZ POJIŠŤOVNY

https://www.kbsmartpay.cz/cs
https://www.youtube.com/watch?v=I4DfHs_xQU4


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

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

http://amsp.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/
tel:+420739405068
mailto:roman.mladsi@strechybohemia.cz
http://amsp.cz/
https://www.fandimeremeslu.cz/
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