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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 srpnový zpravodaj. Naleznete zde
zajímavé informace o soutěži EMANUEL
do které se můžete přihlásit. Dozvíte se o výsledcích na PCI
- ALPENCUP. Na závěr Vás čeká pozvánka
na ochutnávku vín.
Užívejte si letní teploty a sluníčko.

Děkuji a přeji příjemné čtení zpravodaje

Registrace na odběr novinek AMSP ČR ZDE

http://amsp.cz/newsletter/


Přihlášky můžete zasílat od 1. července do 31. srpna
2022

Více informací zde

1. místo: poukaz na e-Balík Profi v hodnotě 20 000 Kč +
členství v AMSP ČR na rok zdarma
2. místo: poukaz na e-Balík Profi v hodnotě 15 000 Kč
3. místo: poukaz na e-Balík Profi v hodnotě 10 000 Kč
Hlasování veřejnosti: poukaz na e-Balík Profi v hodnotě 

Ocenění pro vítěze:

10 000 Kč

Registrace
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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.

2. ročník soutěže emanuel je tady!

„Služba e-Balík Profi představuje jednoduché, spolehlivé a
profesionální řešení přepravy balíků doma i do zahraničí. Tím, že
umožňuje platbu kreditem lze za zasílání balíků navíc výrazně
ušetřit,” říká Pavel Včela, ředitel GLS Česká republika. 

https://www.fandimeremeslu.cz/o-soutezi/
https://amsp.cz/prihlasovaci-formular-do-souteze-emanuel-2/
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Čím lépe inspirovat mladé, kteří se rozhodují na jakou školu
se vydají, než inspirativním příběhem?
Hledáme proto mladé řemeslníky a absolventy, kteří by se s
námi podělili o svou motivaci k tomu věnovat se řemeslu.

Rádi s vámi sepíšeme rozhovor nebo nahrajeme podcast!

Stačí se ozvat na mail vostatkova@amsp.cz nebo zavolat
na číslo 736 414 283.

Přijměte, prosím, pozvání od českých vinařů na slavnostní gala
degustaci vín z Prahy, Karlštejna, Mělníku, Roudnice, Litoměřic či
Kutné Hory. Cech českých vinařů.
Spolek vinařů a vinohradníků z vinařské oblasti Čechy pořádá ve
čtvrtek dne 18. srpna 2022 v Aule České zemědělské univerzity v
Praze od 16 do 21 hod. prezentaci nejlepších českých vín za
osobní účasti vinařů.

POZVÁNKA NA OCHUTNÁVKU VÍN

Více informací na www.cechcv.cz 
Svou účast prosíme potvrďte na 
weitosch@lany.czu.cz

http://www.cechcv.cz/
mailto:weitosch@lany.czu.cz
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Dobojováno. Po třech náročných dnech v pátek večer (8.7.) došlo
k vyhlášení výsledků. Naši zástupci bratří Markové si vedli velmi
dobře a porazili tým Švýcarska a zůstali těsně za minulými vítězi
z Německa. Soutěž PCI – Alpencup byla jako malé mistrovství
Evropy, kterého zúčastnili týmy Rakouska, Německa, Švýcarska,
Francie, Jižního Tyrolska, Dánska a České republiky. Všechny
konkurenční týmy před soutěží prošly speciálním tréninkem pod
dohledem zkušených trenérů – expertů z World Skills. 

PCI-ALPENCUP 2022

Náš tým si opravdu nevedl špatně a splnil veškerá zadání.
Pracovalo se s novými formáty. Obklad formátu 1200 mm * 600
mm s tloušťkou 5 mm, dlažba byla klasická 600 mm * 600 mm *
10 mm a mozaika 100 mm * 100 mm * 9 mm. 

Při hodnocení se pracovalo s odchylkami 1 – 2 mm. Takže
výsledky byly velmi těsné.
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a podali velmi dobrý výkon za který se nemusí stydět. Jejich práce
je vizitkou kvality, což jim může dále pomáhat. Jejich práce byla
neustále pod dohledem kamer, protože soutěž byla silně
mediálně podporovaná

Jaký byl PCI-Alpencup?

Jednoznačně úspěšná akce. Organizačně a materiálně
profesionálně a mimořádně zvládnutá. Právě špičkové podmínky
prezentují péči PCI o mladé obkladače. Za to je třeba PCI
poděkovat, ale také se zamyslet nad tím, kdo nás bude
reprezentovat v příštím ročníků, který bude zřejmě rozšířen o
další země.
Poděkování patří i PCI CZ a zejména panu Janu Richtrovi, který o
nás po celou dobu pečoval
Naše účast potvrdila, že máme dobré obkladače, ale také, že
musíme o ně pečovat.
Bratrům Lukáši a Patrikovi Markovým přejeme hodně zdaru v
jejich práci.

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

https://www.cech-obkladacu.cz/
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Libor Soukup je prezident Cechu kamnářů ČR. Má rád moderní
technologie v kombinaci s tradičními kamnářskými postupy.
I když ho kamnářství pohltilo až po čtyřicítce, patří dnes mezi
vyhledávané stavitele kamen. „Jen málo oborů je tak široce 
různorodých a komplexních jako kamnařina. Spojují se
v ní aspekty ekonomické i ekologické, estetické i technické,“ říká Libor
Soukup.

Rozhovor s LIBOREM SOUKUPEM, prezidentem Cechu kamnářů ČR.
Když se řeknou kamna, mnoho lidí si představí stará výhřevná kamna
Petry či možná ještě nějaký krb. Co se pod tím vše skrývá, aby bylo
doma teplo?
Rozhodně je nejdříve potřeba udělat si pořádek v terminologii 
a důležitým hlediskem pro třídění je funkce topidla.

Kamna jsou na vytápění. Chceme po nich, aby byla schopna vyhřát
prostor, pro který byla výkonově uzpůsobena. Jsou-li hlavním zdrojem
určeným pro vytápění, musí pokrýt tepelnou ztrátu vytápěného místa i
v těch největších mrazech, abychom se doma cítili příjemně. Moderní
akumulační kamna jsou těm starým známým „kachlákům“ podobná už
jen zvenčí. Uvnitř totiž ukrývají moderní technologii, která umí využít
maximum energie z paliva a uložit ji tak, aby kamna topila sálavým
teplem mnoho hodin poté, co v ohništi oheň dohoří. Do takových kamen
pak přikládáte jednou až dvakrát denně a po zbytek času si užíváte
příjemnou tepelnou pohodu násobenou pozitivními účinky sálavého
tepla na lidský organismus.

ŽIVOT S
AKUMULAČNÍMI
SÁLAVÝMI KAMNY JE
PROSTĚ SUPER!
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ním dá topit, ale jeho hlavní funkcí je příprava pokrmů. Na sporáku
zkrátka hlavně vaříme. Jeho plotna se rychle rozpálí a v troubě
upečeme ty nejvoňavější dobroty. I u sporáků se v posledních letech
mění technologie spalování dřeva. Ústup od roštových ohnišť je dán,
stejně jako u kamen, snahou o vyšší účinnost a minimalizování emisí.

Krb, ať už ten prapůvodní otevřený, kde je plamen v přímém kontaktu s
interiérem, nebo ten moderní, kde je prostor ohně ohraničen sklem, je
hlavně prvkem designovým. Pohled do plamenů člověka uklidňuje, u
ohně se cítíme bezpečně, proto je místnost s krbem ideální pro relaxaci
a odpočinek. Kdo někdy zkoušel vytápět místnost otevřeným krbem,
tak mi asi dá za pravdu, že to moc rozumný způsob, jak se ohřát, není.
Výrobci moderních krbových kamen a vložek už ale dávno problém s
šířkou využitelnosti svých výrobků řeší. Reagují jednak na přísné emisní
normy a také na fakt, že se stále více topidel instaluje uvnitř dobře
izolovaných domů. To samozřejmě vede k přibližování kategorií „sálavá
kamna“ a „sálavý krb“.

Jaké další obory se váží k oboru kamnářství?

Kamnářství je s námi po staletí a prvními kamnáři byli vlastně hrnčíři,
tedy keramici, kteří rozšířili svůj obor působení díky objevu schopnosti
keramického materiálu akumulovat a předávat teplo. Keramika proto
ke kamnařině úzce patří a chce-li dnes kamnář dělat tohle řemeslo
opravdu od píky, měl by ji do svého dovednostního portfolia také
zahrnout. Kamnářské řemeslo je hodně individuální obor, co člověk, to
jiný nápad, jiný způsob práce, jiné estetické vyjadřování a logicky i jiný
zákazník. Dá se říct, že podle „rukopisu stavby“ poznáte kamnáře a
platí i obráceně, že za kamnářem jde zákazník, který chce topidlo
přímo od něho, protože mu vyhovuje jeho styl. Kamnář musí umět
stavbu vymyslet, vykomunikovat, nakreslit, spočítat, naplánovat a
postavit. Otázka by proto spíše měla znít, které obory se ke kamnářství
neváží.



Celý článek zde
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Kamnářů, kteří topidla staví, se covid nijak negativně nedotknul. Ani
firmy, které vyrábějí kamnářské materiály a komponenty, tahle situace
výrazně nepostihla. Zaznamenaly ho ale kamnářské obchody, které
musely zůstat během prvních vln pandemie zavřené.

Mnoho lidí, rodin a dětí zůstalo doma na homeofficech a online
výukách. Takže byla zvýšená spotřeba domácího vytápění. Zvýšila se
poptávka po řemeslnících z tohoto oboru?

Kamnáři teď doslova neví, kam dřív skočit. Mnoho lidí si během
pandemie uvědomilo, že nejsou připraveni na takovéto nenadálé
krizové scénáře, a že lokální topidlo spalující kusové dřevo jim vždy, ať
se kolem děje cokoli, ať je zima či léto, zajistí nezávislost a pomůže
relativně jednoduše překlenout těžké časy. Pandemie covidu navíc tak
trochu zesílila to, co říkají kamnáři o moderních kamnech už roky. Že jde
o ekonomická, ekologická, estetická topidla, která musí i ve 21. století
patřit mezi podporované zdroje pracující s obnovitelnou energií
uloženou v biomase.

Jak se promítají do spotřeby tepla a oboru kamnářství vysoký růst
cen energií a inflace?

Tady je rovnice poměrně jednoduchá. Nárůst cen na vstupu musí
výrobci, prodejci i samotní kamnáři promítnout do cen na výstupu.
Nevím o nikom, kdo by měl v cenové politice v minulosti takovou
rezervu, chcete-li marži, že by v rámci ní mohl teď držet staré ceny.
Výroba kamnářských materiálů je energeticky náročná, spousta
provozů (např. šamotárny) je závislá na dodávkách plynu, takže
předpokládám, že nás vývoj v příštích měsících může ještě pěkně
překvapit.

Autor článků: Cechu kamnářů ČR
(www.cechkamnaru.cz)

https://e-news.cz/2022/07/libor-soukup-zivot-s-akumulacnimi-salavymi-kamny-je-proste-super/
https://www.cechkamnaru.cz/


ŘEMESLNÉ PODCASTY ZDE

PODCASTY NA SPOTIFY PODCASTY 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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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
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Mediální partner


