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Vážení přátelé,
vítám Vás při čtení červnového zpravodaje k projektu
Fandíme řemeslu.  
Úvodem se chci podělit o radost z nové kolegyně Kateřiny,
manažerky projektu.
Věřím, že díky posile bude naše práce více efektivní.
Aktuální stav na trhu práce s řemeslníky nelze považovat
za šťastný. Ukazuje nám pouze výsledek systému nás
všech.Proto buďme stále pozitivně kritičtí a pokračujme v
práci, která má jednoznačně za cíl posílit řemeslo u nás.

Rád bych Vám doporučil červnový zpravodaj.
Naleznete zde zajímavé informace o floristech.
Mě osobně zaujal článek Brtnické kovadliny.
Na závěr bych rád podotkl, že léto se nám pomalu blíží a
já věřím, že po prázdninách se učňovské lavice začnou lépe
plnit.
Jednou snad jako v generaci našich rodičů.

Děkuji a přeji příjemné čtení zpravodaje

Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

http://amsp.cz/newsletter/


První soutěžní den jsme mohli obdivovat v rámci prvního
soutěžního úkolu s názvem „ Náruč plná tradic“, v rámci druhého
soutěžního úkolu s názvem “Krojovaná svatba“ měli soutěžící
uvázat svatební kytici. Za třetí soutěžní úkol vytvořit květinovou
kompozici s využitím pomůcky na aranžování, kenzan.

Vytvořené soutěžní práce, které jistě stály za zhlédnutí, mohli
návštěvníci v počtu 8 700 vidět v prostorách zámku Děčín do
neděle 15. 5. 2022. Akce byla součástí Městských slavností 2022
v Děčíně.

Tisková zpráva zde
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Ve dnech 11. 5. -12. 5. 2022
se uskutečnil v prostorách
areálu zámku Děčín 51. ročník
soutěže Mistrovství floristů
České republiky Děčínská
kotva.

51.ročník Děčínské kotvy – Mistrovství floristů
České republiky

Letošní ročník se nesl v duchu
Folkloru. Všechny soutěžní práce
spojovalo lidové téma, které vychází
z myšlenky návratu ke kořenům,
tradicím a osvědčeným, přírodě
blízkým technikám.

Soutěž byla vyhlášena v kategorii
senior, junior a žák. Ani letos
nechyběla oblíbená kategorie hobby,
která probíhala online a byla určena
všem příznivcům floristiky.

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

https://docs.google.com/document/d/1wdQbfR7kLhan9KBdz4dGHj2bG_PI6hmB/edit?usp=sharing&ouid=103902443523206173529&rtpof=true&sd=true
http://svazkvetinaruafloristu.cz/
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TYSLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CEN XVII. ROČNÍKU VĚDOMOSTNÍ

OLYMPIÁDA 2022 CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ
ČESKÉ REPUBLIKY Z.S.

Slavnostní předání cen XVII. ročníku Vědomostní olympiáda
2022
Cechu topenářů a instalatérů České republiky Z.S.
Finále XVII. ročníku Vědomostní olympiády Cechu topenářů a
instalatérů České republiky se letos konalo v na brněnském
výstavišti v pavilonu E, sál E4, vyhlášením tří nejlepších žáků
(soutěžících) v ČR a školy, ze které vzešel vítěz vědomostní
soutěže.

Soutěž Vědomostní olympiáda se již v letošním roce konala
sedmnáctým rokem jejího trvání, do základního kola se
probojovalo celkem 115 žáků ze středních odborných škol a
středních odborných učilišť v rámci 11 krajů. Vědomostní
olympiáda probíhala elektronicky formou písemných testů na
jednotlivých středních školách. Studijní materiál vycházel ze
znalostí probraného učiva dle osnov. Účelem této soutěže bylo
podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně
výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení
moderními učebními pomůckami.



První místo obsadil Lukáš Jánský ze Střední odborné školy a
Středního odborného učiliště Kladno Dubská 
Druhé místo obsadil Petr Valach ze Střední školy
gastronomické a technické Žamberk
Třetí místo obsadil Dominik Vašinka ze Střední školy řemesel,
Frýdek Místek
Pohár Vladimíra Valenty pro rok 2022 získala škola, ze které
vzešel vítěz XVII. ročníku Vědomostní olympiády Střední
odborná škola a Středního odborného učiliště Kladno Dubská.

Vítězové celorepublikového finálového XVII. ročníku Vědomostní
olympiády 2022. Tři nejlepší žáci převzali diplom, poháry CTI ČR z
rukou Evy Svobodové MBA generální ředitelky AMSP ČR a
prezidenta CTI ČR Bohuslava Hamroziho, hodnotné ceny od
Generálních partnerů Kermi s.r.o., KORADO, a.s., a věcné ceny od
hlavních partnerů společností:
Hansgrohe CS s.r.o., Bosch Termotechnika s.r.o., NOVASERVIS
spol. s r.o
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Tisková zpráva zde
Autor článku: 
Cech topenářů a instalatérů ČR
(www.cechtop.cz/)

https://drive.google.com/file/d/1MLe2B5RUFiQPFW3EWvBJhwmnFJVOmgCw/view?usp=sharing
http://www.cechtop.cz/


Poslední dobou stále silněji vnímám
společenskou diskusi na téma
prospěšnosti či škodlivosti různých
způsobů vytápění. Je možné, že díky své
profesi projektanta, posledních pár let se
zaměřením na stavbu krbů a kamen, toto
téma vnímám intenzivněji.
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PŘÍBĚH REKONSTRUKCE KACHLOVÝCH KAMEN A
ZAMYŠLENÍ NAD JEJICH VLIVEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Máme chalupu v jižních Čechách. Vlastně to není tak úplně
chalupa. Jde o prvorepublikovou vilu, kterou postavili předkové
mé ženy jako letní sídlo rodiny notáře.
V hlavní obytné a reprezentativní místnosti
stojí od samého počátku sloupová
kachlová kamna – tzv. „tahovky“. 

Po rekonstrukci domu přišel čas i na kamna,
protože bez nich by obnova
vily nebyla kompletní.
Dohodli jsme se, že dvířka budou větší a
prosklená – to především pro lepší
kontrolu průběhu hoření. Topeniště musí
mít přívod 
vzduchu pro hoření z exteriéru, aby bylo zajištěno dostatečné
množství vzduchu a neplýtvalo se ohřátým vzduchem
z místnosti. A když už, tak postavíme moderní biotopeniště. 

A pak přišel ten den. Dorazili jsme na
chalupu, vyklidili celou místnost, kamna a
dveře na terasu jsme od zbytku domu
oddělili provizorní příčkou z igelitu a
parkety na podlaze zakryli kartóny.
Všechny kachle jsme pomocí papírové
pásky pečlivě označili, abychom je pak
dokázali zase poskládat. Přívod vzduchu
pro hoření jsme zajistili provrtáním stropu
do sklepa. 



celý článek zde

Kamna po rekonstrukci používáme
druhou sezónu, takže už můžeme
hodnotit. Topí podobně jako před
rekonstrukcí.
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V souvislosti s aktuální debatou o
dopadu vytápění na životní prostředí, se
zamýšlím, jak by mohlo dopadnout
srovnání našich kamen se standardními,
ale i současnými ekologickými

Pokud začneme životností, tak tady nemají moderní zařízení
oproti kachlovým kamnům žádnou šanci. Naše kamna dobře
sloužila téměř sto let a po rekonstrukci budou, věřím, fungovat
dalších sto let.

zdroji jako jsou fotovoltaické panely, tepelné čerpadlo, nebo
automatické kotle na biomasu. Srovnání má samozřejmě řadu
nástrah a výhody jednotlivých řešení se budou měnit podle
konkrétní situace, typu a polohy domu, nároků jeho uživatelů na
obsluhu a komfort. 

Z hlediska ekologie je rozumné a objektivní nahlížet jednotlivé
systémy v širších souvislostech.

Dřevo je jednoznačně lokálně dostupný obnovitelný zdroj tepla.
Vedle slunečního svitu jediný, který je u nás k dispozici. 

Vlastní provoz kamen, je z hlediska ekologie nejproblematičtější
fáze. Spalováním dřeva vzniká CO2, jemný prach a další prvky.
Zde je důležité si uvědomit, že kvalitní kamna mají oproti starým
spotřebičům, nebo dokonce otevřeným krbům, výrazně vyšší
účinnost, a tedy nižší spotřebu dřeva a nižší emise.

Já jsem přesvědčen, že naše sto let stará kamna, stejně jako
kvalitní moderní topidla, ve srovnání s ostatními zdroji tepla
z pohledu vlivu na životní prostředí vždy obstojí. 

Autor článku: Jan Kotlářík 
Cech kamnářů ČR
(www.cechkamnaru.cz)

https://drive.google.com/file/d/1MLe2B5RUFiQPFW3EWvBJhwmnFJVOmgCw/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/19ggSM--s7yULhAeB7DUOocV45HzLBmSw/edit?usp=sharing&ouid=103902443523206173529&rtpof=true&sd=true
http://www.cechkamnaru.cz/


více informací zde
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TYSOUTĚŽ BÍLÁ VRÁNA 2022

Přinášíme Vám možnost zapojení do soutěže Bílá vrána.
AMSP ČR je partnerem této soutěže. 
Cílem ocenění Bílá vrána je poukázat na nesmyslnost předsudků,
které máme jako společnost, a představit veřejnosti mladé lidi
z dětských domovů a z pěstounské péče jako osobnosti stejně
schopné, jako jsou jejich vrstevníci.

Ocenění Bílá vrána organizuje společnost yourchance a nominace
do všech tří kategorií spravuje tým projektu Začni správně. Snahou
v konečném důsledku je sejmout z nich pomyslný cejch, že
vyrůstali v ústavu, a pro ty, které cesta z dětského domova teprve
čeká, přinést pozitivní vzory a inspiraci. Oceněni budou také
zaměstnavatelé, kteří byli ochotni těmto lidem dát šanci začít
správně, a také tety, strejdy a ředitele z dětských domovů, kteří
dávají mladým lidem svou lásku a péči..

Letošní velké finále proběhne
18. října 2022 v Rezidenci
primátora hlavního města
Prahy pod záštitou primátora
hlavního města Prahy,
Zdeňka Hřiba.

Cenu Bílá vrána může získat
každý, kdo splňuje nominační
podmínky. Jednotlivci se
mohou nominovat sami za
sebe, a nebo je může
nominovat někdo, kdo si
myslí, že si daná osoba
ocenění v dané kategorii
zaslouží.

https://www.fandimeremeslu.cz/soutez-bila-vrana-2022/
http://q15000445.amsp.cz/newsletter/c7ab864547c6b025fb5c1adcfef64664b253bb8ff546190688a492d986eb9dda/


Svou účastí dáte najevo svoji podporu této na vysočině ojedinělé
akci a věříme, že naše akce neztratí nic ze své přátelské atmosféry,
kterou je Brtnice pověstná.

Kování by mělo trvat 1,5 – 2,5 hodiny. Bude připraveno pět
kovářských pracovišť s patřičnou výbavou. Kovářská pracoviště
budou osvětlena a připravena i na večerní kování. Vykovaná
znamení budou hodnocena odbornou porotou.

U šestého kovářského pracoviště účastníci setkání, kteří ještě
nemají v Brtnickém hřebíkovníku svůj „podpis“ vykovají hřebík se
svojí signaturou, reliéfem, figurální nebo zdobnou hlavou. 
U této kovadliny bude probíhat i kování hřebíků pro veřejnost pod
dozorem kováře. 

Registrace: Pro aktivní kováře a vystavovatele bude registrace
zdarma.
                    Pro účastníky za poplatek 50,- Kč

Pozvánka zde
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Na tomto již tradičním setkání kovářů z
celé České republiky a ze zahraničí
podporované Společenstvem uměleckých
kovářů Čech a Moravy, Městem Brtnice,
Krajem Vysočina a velkou spoustou
sponzorů máte jedinečnou možnost
předvést své umění u kovadlin široké
veřejnosti, přihlásit svá díla do
hodnocených kategorií, prohlédnout si
práce jiných kovářů a v neposlední řadě
se setkat se svými kolegy, přáteli a
kamarády. 

Autor článků: Kovářské společenstvo
(www.kovari.org/)

http://www.brtnickekovadliny.cz/


ŘEMESLNÉ PODCASTY ZDE

PODCASTY NA SPOTIFY PODCASTY NA YOUTUBE

podcast na youtube

PODCASTY fandíme řemeslu
V rámci našeho projektu jsme pro Vás natočili 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:

 

Všechny podcasty si můžete poslechnout na našich kanálech:
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PODCAST AMSP ČR K PROJETKU FANDÍME ŘEMESLU: JAK
OVLIVNIL COVID MYŠLENÍ A PŘÍSTUP PODNIKATELŮ I
POJIŠŤOVEN

Jak Covid-19 ovlivnil Allianz v jejím
podnikání a její přístup k
podnikatelům?
Současní podnikatelé nemají
mnoho času a rychlejší rozhodování
způsobuje chyby

Co se v podcastu dozvíte?

Host podcastu: Martin Jaroš, generální reprezentant Allianz
pojišťovny

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=ekLHM9G4Xr4
https://www.youtube.com/watch?v=YUkuUxQfhLM
https://apps.allianz.cz/m.jaros


Kateřina Vostatková
manažerka projektů AMSP ČR
+420 736 414 283
vostatkova@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/


partneři projektu

Mediální partner


