ROK ŘEMESEL 2016
Srpen 2016
Vážení čtenáři,
největší letošní podnikatelská aktivita vstupuje do poslední
třetiny a již v září nás čeká další řemeslná smršť.
Rok řemesel 2016 opanuje letošní veletrhy For Arch i For
Gastro & Hotel 2016, chystáme ocenění a medializaci
zemědělsko-potravinářských cechů, průzkumy, tiskové
konference,
německo-český
řemeslný
dialog
a
dokončujeme několik legislativních změn. Ale ani léto nebylo
odpočinkové. Mimo toho, že Toulky za cechy a řemesly
doslova převálcovaly všechny tradiční televizní hity, tak jsme
dotáhli do finále jak mistrovskou zkoušku, tak živnostenský
zákon a praktickou výuku na základních školách. Nechyběla
ani řada regionálních aktivit s profesními spolky. Více
v srpnovém Zpravodaji Roku řemesel 2016.
AMSP ČR
Realizátor projektu:

Partneři:

Mediální partneři:

Obsah tohoto čísla:
Co se událo v srpnu
Odkazy vybraných médií
Co připravujeme na podzim

O ROKU ŘEMESEL 2016
Asociace malých a
středních podniků a
živnostníků ČR organizuje
historicky největší tuzemskou
ofenzivu na podporu
živnostenského řemesla.
Navazujeme tím na Rok
průmyslu a technického
vzdělávání (SP ČR), a to za
podpory Komerční banky,
společnosti Mediatel,
Citroën 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 srpnu?
Letní televizní seriál Roku řemesel 2016 u konce
Když jsme začali v AMSP ČR připravovat základní koncept nového seriálu pro
Českou televizi, nikdo netušil, jak budou „Toulky za cechy řemesly“ diváky přijaty.
Klíčový projekt Roku řemesel 2016 ale předčil všechna očekávání. Seriál ČT1
porazil ve sledovanosti napříč všemi stanicemi nejosvědčenější pořady a v srpnu
patřil mezi 13 nejsledovanějších pořadů v České republice. Navíc obdržel nejvyšší
rating a výborné jsou i ohlasy jak spotřebitelů, tak profesionálních řemeslníků a
cechů. Seriál v srpnu skončil, zvládli jsme představit 32 řemeslníků, 16 profesních
spolků, několik škol a hlavně desítky nadšených podporovatelů českého řemesla.
Velké poděkování směřuje k hlavním protagonistům pořadu, Ivetě Toušlové a
Josefu Maršálovi a agentuře 16:9 Productions, dále hlavním sponzorům Komerční
bance a společnosti Citroën Česká republika. Za podporu děkujeme rovněž
Ministerstvu zemědělství, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy.
Více:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/11535906036-toulky-za-cechy-aremesly/

Mistrovské zkoušky a změny živnostenského zákona ve finále
Pokud budou přijaty návrhy a připomínky AMSP ČR v rámci přípravy mistrovské
zkoušky a změn v živnostenském zákoně a návrh na zavedení výuky povinné
praktické výuky do ZŠ, pak Rok řemesel 2016 splnil svůj legislativní účel. V srpnu
probíhaly finální úpravy všech zákonů, novel a změn a právní tým AMSP ČR tak
poctivě načítal stovky stránek zákonů, vše konzultoval s profesními spolky a
nakonec zpracoval skoro 40 stran připomínkového textu, zaměřeného na posílení
role řemesel, cechů, kvality a bezpečnosti práce. S tím byla spojena celá řada
jednání s MŠMT, MPO a Úřadem vlády. Dobrá zpráva je, že naše důslednost
přináší konkrétní výsledky. První mistrovské zkoušky pojedou od 1/7/2017 a novela
živnostenského zákona by měla být přijata do konce roku 2016.
Více: http://archiv.ihned.cz/c1-65394980-doktorat-pro-remeslniky-odlisi-kvalituod-zmetku

Velký úspěch Roku řemesel 2016: Na základní školy se vrátí dílny
To, co se zdálo jako velkým snem nebo spíše utopistickou ambicí většiny
profesních spolků aktivních v Roku řemesel 2016, se začíná stávat skutečností. Po
velkých diskusích AMSP ČR a zástupců cechů s ministry příslušných resortů (MPO,
MŠMT, MZE) a předsedou vlády se v těchto dnech intenzivně připravuje „jízdní
řád“ zavedení povinné praktické výuky do osnov druhého stupně základních
škol. V průběhu podzimu by mělo proběhnout vyhlášení celého záměru, včetně
časového harmonogramu, finančního pokrytí a rozsahu výuky.
Více: http://archiv.ihned.cz/c1-65405020-do-skol-miri-moderni-technicka-vyukas-drony-a-3d-tiskarnou
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První školní den v brněnských Bosonohách v obleku Roku řemesel 2016
Předseda představenstva AMSP ČR Karel Havlíček zahájil školní rok na jedné z
nejaktivnějších odborných škol zapojených do Roku řemesel 2016. Součástí
zahájení školního roku bylo pasování žáků prvních ročníků do stavu
učňovského. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy je v posledních
letech právem považována za celorepublikový vzor řemeslné výuky. V rámci
Roku řemesel 2016 škola letos otevřela nové vzdělávací centrum pro učně
stavebních oborů, výborně připravila další ročník učňovského klání České
ručičky a zapojuje se do pomoci základním školám v rámci praktické výuky.
Škola spolupracuje se zaměstnavateli a neúnavně připomínkuje všechny vládní
a ministerské návrhy zaměřené na odborné školství a kvalifikace řemeslníků. Pro
AMSP ČR je jedním z klíčových spolutvůrců legislativních opatření.

Rokem řemesel 2016 podpora profesí nekončí
Ti, kteří mají strach, že podpora řemeslníků skončí s Rokem řemesel 2016, nemusí
mít žádné obavy. Vracíme se k původnímu scénáři AMSP ČR a naplno opět
rozjedeme aktivitu - Fandíme řemeslu! Profesní spolky, řemeslníci a všichni ti, co
fandí kvalifikovaným profesím, budou opět středobodem aktivit asociace. Již
nyní připravujeme desítky akcí, dohlédneme, že všechny vládní sliby
řemeslníkům budou naplněny a aby toho nebylo málo, řemeslníci si přijdou na
své i v největší podnikatelské aktivitě - Roku venkova 2017. Ten přebere štafetu
od Roku řemesel 2016 a bude opět organizován AMSP ČR. Jeho scénář je již
hotov a brzy jej oficiálně představíme.

Rok řemesel 2016 v regionech
Partnerské profesní spolky a partneři pokračují s podporou AMSP ČR v řemeslné
prezentaci.
Prázdniny patří dětem a tak v týdnu od 8. do 12. 8. 2016 jeden z partnerů Roku
řemesel 2016 – Kutil Junior v ZŠ Podbělohorská uspořádal Řemeslný příměstský
tábor. Děti se každý den seznámily s jedním, dvěma nebo i třemi řemesly, která
si prakticky vyzkoušely. Za týden tak děti poznaly několik řemesel, z nichž některá
jsou dnes již téměř zapomenuta. Zvládly vyrábět mince jako mincéř-kovotepec
a k nim ušily váčky, připravily koření jako bylinkář, koupelovou sůl jako apatykář,
vyrobily šperky jako šmukýř-šperkař, vytvořily diáře jako knihař či svíčky jako
svíčkař a vyráběly malý nábytek jako truhlář. V pátek děti postavily řemeslné
tržiště, na kterém své výrobky "prodávaly" rodičům.
Více: https://www.facebook.com/kutiljunior/
http://kutiljunior.rajce.idnes.cz/
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http://kutiljunior.cz/primestsky-tabor-kutil-junior/

Zelinářská unie Čech a Moravy nás pozvala do Zemědělské farmy Smotlacha
v Hlavenci na akci s názvem: U nás na dvoře aneb 6. rajský den. Čekala nás tam
prohlídka zeleninové farmy, farmářský trh s regionálními produkty – zelenina,
brambory, sýry, čerstvé uzeniny, med, bylinky, hrnkové květiny, trvalky, kaktusy.
Domácí bábovky, víno a burčák z Moravy, zdobení perníků, pekárna. Keramika,
hrnčířský kruh, ukázka zpracování ovčího rouna, košíkář, paličkování, dárečky a
šperky, zástěrky, utěrky. Na své si tam přišly také děti, pro které byl připraven
bohatý program v podobě tvořivých dílen, projížďky na koních nebo divadélka.
Akce se konala v sobotu 27. srpna 2016.

Co připravujeme v září?
Karavana Roku řemesel 2016 navštíví dva nejdůležitější zářijové veletrhy. Stavební
a umělecká řemesla představíme na For Arch 2016 a zemědělsko-potravinářské
profese na For Gastro & Hotel 2016. Obě akce proběhnou v Praze
v předposledním a posledním zářijovém týdnu.
Součástí budou tiskové
konference, Německo-český řemeslný dialog se skupinou padesáti německých
řemeslníků a s Komerční bankou opět vyhodnotíme nejlepší řemeslné počiny,
tentokráte profesních spolků potravinářsko-zemědělských. Připravujeme
zveřejnění dalších průzkumů, chystáme medializaci v MF DNES a na rádiu Impuls.
Profesní spolky opět zvou na další regionální akce:
Kovářské společenstvo nás již po DEVÁTÉ zve na akci Bečovská kovadlina. Konat
se bude druhý víkend v září v Bečově nad Teplou (9. - 11. 9. 2016). Těšit se můžete
na prezentaci kovářského řemesla tentokrát na téma: Botanika. Jste srdečně
zváni.
https://www.facebook.com/becovska.kovadlina?fref=ts
A pozadu nezůstává ani Zelinářská unie Čech a Moravy, která nás srdečně zve na
VI. Otické zelné slavnosti, v sobotu 10. 9. 2016 do Otic. Více a komplet program
najdete:
https://www.facebook.com/events/675963209227261/
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Průběžné akce jsou aktualizovány na: http://www.mistriremesel.cz/udalosti
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