ROK ŘEMESEL 2016
Leden 2016
Vážení čtenáři,
Rok řemesel 2016 má nejen podnikatelský, ale rovněž velký
celospolečenský význam. Denně se nám hlásí další a další
podporovatelé, tuzemská média informují o českém řemeslu
jako nikdy v historii a státní instituce se předhánějí
v nabídkách spolupráce. Moc nás to těší, děkujeme
především profesním spolkům za spolupráci a pro
přehlednost předkládáme Zpravodaj Roku řemesel, kde vždy
jednou za měsíc zrekapitulujeme nejdůležitější aktivity Roku
řemesel a současně představíme některé akce měsíce
příštího.

Obsah tohoto čísla:
Co se událo v lednu
Odkazy vybraných médií
Co připravujeme na únor

Děkujeme za podporu.
AMSP ČR

O ROKU ŘEMESEL

Realizátor projektu:

Partneři:

Generální mediální partner:

Asociace malých a
středních podniků a
živnostníků ČR zahajuje
historicky největší
tuzemskou ofenzivu na
podporu živnostenského
řemesla. Navazujeme tím
na Rok průmyslu a
technického vzdělávání
(SP ČR) za podpory
Komerční banky,
společnosti Mediatel a
vydavatelství MAFRA. Rok
řemesel 2016 získal záštitu
prezidenta republiky,
předsedy vlády, MPO,
MŠMT a MZe. K podpoře
projektu a spolupráci se
rozhodlo 23 profesních
spolků.
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Co se událo v lednu?
Ostrý start Roku řemesel 2016
Tiskovou konferencí za účasti ministra průmyslu a obchodu Jana Mládka,
ministra zemědělství Mariana Jurečky, téměř dvaceti představitelů profesních
spolků, partnerů a celé řady dalších institucionálních a podnikatelských subjektů
a osob, byl u příležitosti veletrhu Střechy/Řemeslo/Solar Praha dne 21. 1. 2016
zahájen Rok řemesel. Nejvýznamnější podnikatelská aktivita letošního roku budí
mimořádný zájem médií i státních činitelů.
Odkaz: http://www.amsp.cz/amsp-cr-a-profesni-spolky-zahajuji-zmeny-vtuzemskem-remesle

Nejlepší profesní spolky dekorovány
Stavební, umělecké nebo například dekorativně orientované profesní spolky
převzaly ceny za konkrétní společenské aktivity, které zviditelnily tuzemskou
dovednost, řemeslné počiny a konkrétní obory. AMSP ČR společně s Komerční
bankou rozdělily 350 tis korun mezi 15 nejlepších zástupců řemeslníků. Pro obory
potravinářské a zemědělské proběhne obdobná akce konci září u příležitosti
veletrhu FOR GASTRO & HOTEL.
Odkaz: http://www.amsp.cz/vyznam-profesnich-spolku-roste-amsp-cr-a-kbocenily-nejlepsi

Katalog Mistři řemesel dominuje internetu
Nejobsáhlejší seznam řemeslníků, členění dodavatelů na garantované a ostatní,
možnost hodnocení jejich kvality, filtry podle profesí a regionů a vše o profesních
spolcích. To jsou jen některé parametry největšího vyhledávače řemeslníků,
www.mistriremesel.cz, který připravila společnost Mediatel, AMSP ČR a všechny
důležité cechy a řemeslná společenstva. Jeho hlavním cílem je podpořit
kvalifikované řemeslníky a umožnit spotřebitelům vybírat prověřené
dodavatele.
Odkaz: www.mistriremesel.cz
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Stánek Rok řemesel 2016 překvapil
AMSP ĆR připravila pro návštěvníky veletrhu Střechy/Řemeslo/Solar Praha celou
řadu doprovodných akcí a seminářů. Součástí veletrhu byl i krásný stánek Rok
řemesel 2016, který sloužil profesním spolkům jako příjemné zázemí při jednání se
svými partnery. Návštěvníci veletrhu byli překvapeni i velkou interaktivní
řemeslnou stěnou (www.smart-i-wall.cz ), poskytnutou vítězem Rodinné firmy
roku 2014, firmou LIKO-S, kde byla prezentována vida k řemeslům.
Odkaz: https://goo.gl/photos/GiiUrLke6xX6ZTuN9

Předseda vlády fandí Roku řemesel 2016
Předseda AMSP ČR Karel Havlíček a GŘ Asociace Eva Svobodová představili na
osobní schůzce předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi všechny akce Roku
řemesel 2016. Premiér obratem poskytnul záštitu celé akci a zařadil se tak
k dalším rozhodujícím podporovatelům, kterými jsou prezident Miloš Zeman,
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy. Pan premiér si vyžádal průběžné zprávy o Roku řemesel
2016, zejména participaci resortů a projevil zájem o setkání s představiteli
profesních spolků, zapojených v projektu, které již připravuje AMSP ČR.

Média si oblíbila české řemeslníky
Rok řemesel 2016 začíná plnit svojí mediální úlohu. Nikdy v historii se nemluvilo o
českém řemesle jako v posledních týdnech. Řemeslná smršť reportáží a příběhů
v MF DNES a iDnes, téměř každý den řemeslník v České televizi, několik
speciálních pořadů v Českém rozhlase nebo krásné představení tuzemského
řemesla v 71 regionálních vydání Deníku jsou jen některé výsledky práce AMSP
ČR.
Odkazy vybraných médií k Roku řemesel:
29.1. Deník: Rok řemesel a analýzy AMSP ČR v přehledné infografice
https://g.denik.cz/1/78/2901-remesla-remeslnici-web.jpg
29.1. Deník: Počet řemeslníků ubývá, Rok řemesel to chce změnit
http://www.denik.cz/ekonomika/pocet-remeslniku-klesa-chybi-reznici-i-maliri-20160129.html
23.1. Parlamentní listy. Marian Jurečka k Roku řemesel: Chceme k řemeslu přitáhnout mladé lidi
http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Ing-Marian-Jurecka-3398/clanek/Chceme-k-remeslupritahnout-mlade-lidi-66786
22.1. Parlamentní listy: Svaz průmyslu podporuje aktivity Roku řemesel a předává štafetu
http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Svaz-prumyslu-podporuje-aktivity-Rokuremesel-418399
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21.1. Česká televize. Karel Havlíček: Řemeslníky z Číny nedovezeme
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10095417821-ekonomikact24/216411058020121/obsah/447764-jak-prilakat-mlade-lidi-k-remeslu
21.1. Blesk: AMSP ČR a profesní spolky mění kvalitu českého řemesla
http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-live-ekonomika/368855/amsp-a-profesni-spolky-chteji-zlepsitkvalitu-ceskeho-remesla.html
21.1. Český rozhlas. Karel Havlíček v Radioforu: Zahajujeme největší tažení na podporu řemesel
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3553974
21.1. iDNES.cz: Řemeslníků ubývá, AMSP ČR spouští kampaň
http://ekonomika.idnes.cz/projekt-rok-remesel-asociace-malych-podniku-mafra-fvk/ekonomika.aspx?c=A160121_145236_ekonomika_jvl

20.1. Česká televize. AMSP ČR a řemeslníci: Podnikatelé neočekávají, že jim stát v důchodu pomůže
a spoléhají sami na sebe
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/216411000100120/obsah/447492-vlivvyse-zaloh-na-vyplaceni-duchodu
21.1. Hospodářské noviny: Ubývá kvalifikovaných řemeslníků, přibývá hodinových manželů. AMSP
ČR hodlá trend otočit.
http://byznys.ihned.cz/c1-65117690-ceskych-remeslniku-ubyva-mladi-o-remeslo-nemaji-zajemzmenit-to-maji-povinne-pracovni-dilny-na-skolach
21.1. ČTK: AMSP ČR a profesní spolky chtějí změnit kvalitu českého řemesla
http://www.financninoviny.cz/zpravodajstvi/zpravy/amsp-a-profesni-spolky-chteji-zlepsit-kvalituceskeho-remesla/1305791
21.1. iDnes.cz a AMSP ČR představují řemeslné příběhy: Lidé chtějí honosné domy, o kamenické
práce je zájem
http://finance.idnes.cz/remeslo-zje-kamenici-0rp/podnikani.aspx?c=A160119_104611_podnikani_kho
18.1. Profit. Karel Havlíček v bilančním rozhovoru otevírá téma Roku řemesel
http://www.amsp.cz/18-1-2015-profit-karel-havlicek-v-bilancnim-rozhovoru-hrajme
16.1. iDNES.cz a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Čeští šperkaři umějí dělat něco, co se
jen tak nevidí
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-sperkarska-rodinna-firma-dx7/podnikani.aspx?c=A160114_132756_podnikani_sov
7.1. iDNES.cz a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Je jich málo a žádají si je i ze zámku.
Čalouníci umí vydělat peníze
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-calounici-07e/podnikani.aspx?c=A151014_2198345_podnikani_sov
iDNES.cz a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Dělají práci, která má lesk. Lakýrníka ale
pečlivě vybírejte
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-maliri-a-lakyrnici-d3t/podnikani.aspx?c=A151229_113453_podnikani_kho
iDNES.cz a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Florista žije se svým zákazníkem od svatby až
po pohřeb
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-kvetinari-a-floriste-augustin-kotil-f7o/podnikani.aspx?c=A151223_004240_podnikani_kho
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iDNES.cz a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Podlahář, který přijde druhý den, je
podezřelý
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-podlahar-0ue/podnikani.aspx?c=A151202_104221_podnikani_kho
iDNES.cz a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Co dnes uživí kováře?
http://finance.idnes.cz/remeslo-zije-kovari-a-zamecnici-d34/podnikani.aspx?c=A151125_123018_podnikani_kho
iDNES.cz a AMSP ČR představují příběhy Roku řemesel: Z bláta odešel k řemeslu, které dobře
vydělává. A nelituje
http://finance.idnes.cz/smycar-horcicka-vyrabi-smycce-dka/podnikani.aspx?c=A151009_163039_podnikani_ven

Co připravujeme na únor?
Vnímání učňovských oborů v české populaci
AMSP ČR a IPSOS zveřejní největší průzkum 500 respondentů z řad rodičů
doprovázený kvalitativní rozhovory se skupinami dětí 13-15 let. Průzkum je
doprovázen tiskovou konferencí a odbornou rozpravou.
Velké téma učňovského školství v MF DNES
AMSP ČR a Mafra připravují velkou reportáž o českém odborném školství
profesního charakteru, která vyjde 13. 2. 2016.
Zahájení pracovních týmů Roku řemesel 2016
Zahajujeme diskusi s MŠMT, MPO a MZe nad konkrétními legislativními
opatřeními, která budou provázet Rok řemesel 2016.
Akce profesních spolků
Odkazy na hlavní akce profesních spolků v Roku řemesel 2016 v kalendáři akcí
na webu http://www.mistriremesel.cz/udalosti
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