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Vážení přátelé,
vítám Vás při čtení srpnového zpravodaje k projektu
Fandíme řemeslu.
Úvodem chci poděkovat všem řemeslníkům za tvrdou práci
kterou odvádí. Sezóna je v plném proudu
a nikdo se nezastaví.
Ceny řemeslných služeb raketově šplhají a i přesto
poptávky každým dnem sílí.
Každého však pálí nedostatek schopného personálu, který
se snaží nahrazovat zahraničními
pracovníky.
Rád bych Vám doporučil říjnový zpravodaj. Naleznete zde
zajímavé informace soutěži v aranžování květin, milý
článek " Jak bylo na Gulášfestu" a k poslechu je i nový
podcast.

Děkuji a přeji příjemné čtení zpravodaje

Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

http://amsp.cz/newsletter/


Po roce jsme se opět sešli v Pačlavicích na 5. ročníku
GulášFestu. Tato tradice vznikla jako doprovodná akce,
když jsem se nechal vyhecovat k vytvoření českého rekordu
v chůzích na štaflích do kopce. Každý rok se vaření zúčastnil
i tým malířů z Cechu. Letos to vypadalo, že malíři budou chybět,
ale nakonec se borci dali dohromady. Týmu velel náš nový člen
– Václav Holík a s ním vařil Jiří Gruník. Jako pomocníci přijeli
Radomil a Honza Koneční.
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Honza přijel na motocyklovém veteránu DNĚPR se sajtnou
a kulometem, což byla pěkná atrakce. Soutěžilo celkem 14 týmů
a nejvzdálenější tým byl z Jablonce nad Nisou. Malíři vařili
zvěřinový guláš z kance, který se jim opravdu povedl
a jen o kousek zůstali pod bednou. K zapití guláše byla
ochutnávka 6 druhů piv včetně tradičního „pačlavského radleru“
z malinovky. K poslechu hrála Tahudba. Celá akce
se uskutečnila za podpory místních hasičů, sokolů a sportovců.
Chceme poděkovat všem soutěžícím a těm, kteří je přijeli
podpořit. Příští ročník se uskuteční v červnu, což bude lepší
pro účast než červenec.

Více informací na http://www.cechmal.cz/

http://www.cechmal.cz/
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Dne 21. září 2022 jsem se zúčastnila tradiční akce v Liberci
pod názvem „Řemesla nejsou OUT!“, kterou pořádají společně
Střední škola Kateřinky, Střední škola hospodářská a lesnická
Frýdlant a SOŠ Liberec. Na náměstí Dr. E. Beneše před libereckou
radnicí byly připraveny ukázky prací žáků středních škol
– od vázání květin floristy, přes opravy historického nábytku
čalouníky, ukázky kovářských prací, řezání dřeva motorovou pilou
až po práce pekařů, řezníků, malířů a dalších oborů.

Nejvíce mne zaujala tradičně progresivní Střední škola Kateřinky,
která si připravila ukázky
prací studentů v nedaleké
novorokokové kavárně Pošta.
Můžete se zde podívat např.
na designové dřevěné lavičky,
nově vyrobený „historický“
nábytek nebo vyzkoušet 
virtuální realitu v bytovém interiéru

STUDENTI ŘEMESEL JEDOU DO SVĚTA!

Fenomenální úspěch zaznamenala tato škola také na poli
zahraničních odborných stáží ERASMUS pro studenty. Žáci této
střední školy vyjedou na zkušenou do zahraničí, a to z oboru
Modelářství a návrhářství oděvů přímo do svatebního salónu
v indickém Dillí, z oboru Bezpečnostně právní činnost na potápění
s přístrojem a kontrolu stavu korálových útesů na ostrov Kri
(Západní Papua) a žáci oboru Design interiéru do japonského
Tokia a Kjóta.
Těšíme se, až se vrátí a obohatí nás svými zážitky a zkušenostmi!

Eva Svobodová
generální ředitelka
AMSP ČR



Patnáct členů Cechu se sešlo nedalo Znojma ve výrobním
závodě Adfors (dříve Vertex), kde je výroba sklovláknitých tapet
a dalších tkanin včetně perlinek. Továrna je impozantní, zvláště
prohlídka tavicích pecí, kde bublalo roztavené sklo na více než 1
400°C. Následné spřádání skelných vláken a tkaní tapet bylo
neméně zajímavé. Pro profesionály bylo hodně zajímavé
a poučné právě to, že viděli výrobu a princip výroby různých
ornamentů.
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 Po této prohlídce následovalo školení, aplikace, kde si naši
chlapi z celé ČR včetně firemních technik předávali zkušenosti
ohledně těchto moderních a velmi odolných tapet.
Tapety se nyní dělají již probarvěné se zajímavými vzory.
A některé mají již i aplikované lepidlo, takže je stačí jenom
namočit. Samozřejmě práce s těmito metr širokými tapetami
vyžaduje zkušenosti
a dobré nářadí. Během školení probíhala diskuze ohledně
distribuce a prodeje. Po ukončení školení jsme měli ještě
prezentaci zajímavých štětců a profi špachtlích pro zjednodušení
a zkvalitnění práce

Více informací na http://www.cechmal.cz/

http://www.cechmal.cz/
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Královnou podzimní zahrady bývá nazývána květina jiřina,
kterou pěstovali už Aztékové.

Od 18. století jiřinky obdivuje i Evropa a jejich krása bude
v následujících dnech k vidění i v Hejnicích. Hejnický Klášter září
již tradičně všemi možnými barvami. Jiřiny, odborně dahlie, sem
přiváží pěstitelé a šlechtitelé z celé republiky i sousedního Polska.
Součástí výstavy je i soutěž v aranžování květin. Výstava se koná
v prostorách bývalého františkánského kláštera z roku 1697,
které původně sloužily jako zázemí pro poutníky, přicházející
do chrámu Navštívení Panny Marie v Hejnicích.

12. ROČNÍK SOUTĚŽE VE VAZBĚ
A ARANŽOVÁNÍ KVĚTIN

SZŠ KOPIDLNO
SOŠ PRAHA 9 - JAROV
ČZA MĚLNÍK

Ocenění v soutěži aranžování jiřinek
1.
2.
3.

Tuto akci pořádá spolek
pěstitelů jiřinek Dagla
ve spolupráci s Klášterem
Hejnice a Střední školou
hospodářskou
a lesnickou Frýdlant.
Na aranžování květů do váz
a úpravě celé expozice
se kromě vystavovatelů podílí
žáci a učitelé Střední školy
hospodářské a lesnické
Frýdlant, ČZA Mělník
a učitelky odborného výcviku
SOŠ Liberec

V rámci výstavy pořádá naše škola soutěže v aranžování jiřinek
pro žáky středních škol a odborných učilišť. 
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ŘEMESLNÁ RADA AMSP ČR
JEDNALA NA MPO

Zástupci 26 řemeslných cechů sdružených na platformě
AMSP ČR „Fandíme řemeslu“ se 4. října 2022 sešli s
náměstkem ministra průmyslu a obchodu Eduardem
Muřickým. Hlavním bodem programu byly horké novinky k
legislativnímu ukotvení mistrovské zkoušky a dále návrhy na
přesuny živností v rámci živnostenského zákona.



ŘEMESLNÉ PODCASTY ZDE

PODCASTYNA SPOTIFY PODCAST NA YOUTUBE

PODCASTY fandíme řemeslu

 

Všechny podcasty si můžete poslechnout na našich
kanálech:
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Host podcastu:
Martin Kotmel - CEO, Kotmel instalatéři s.r.o.
Co se dozvíte?
- Umím řemeslo učit „jak“ a vysvětlit „proč“
- Zkušenost je velmi spjatá s prožitkem,
 proto je nepřenositelná
- Co bych udělal znova? – Ptát se. Na vše.
- Jděte na řemeslo až jako dospělí!
- Mít na začátku podnikání větší peníze je cesta
do pekel.

Podcast #70: Z Matfyzu k řemeslu

https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.fandimeremeslu.cz/rubrika/podcasty-amsp-cr/
https://open.spotify.com/episode/6iQdQFBGCBYXUGQdg3hzbU
https://www.youtube.com/channel/UC8ThBD3CBV4awmvZXhK7gJQ
https://www.youtube.com/watch?v=5L6bwXCwXdg
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