ROK ŘEMESEL 2016
Květen 2016
Vážení čtenáři,
Rok řemesel 2016 pokračuje ve strhujícím tempu a jediným
protivníkem už je pouze čas a fyzické kapacity AMSP ČR.
Držíme se ale hlavního scénáře, který zahrnuje skoro stovku
akcí v regionech a hlavní legislativní cíle. Pod zastřešením
AMSP ČR proběhlo setkání představitelů profesních spolků
s premiérem, blížíme se zavedení povinných dílen do škol,
dotahujeme parametry živnostenského zákona, mistrovských
zkoušek a na plné obrátky jede příprava seriálu ČT 1 Toulky za
cechy a řemesly. Hlavní akcí v květnu ale bylo spuštění jarní
kampaně Roku řemesel 2016, zaměřené na podporu
využívání lokálních potravin, surovin a jejich producentů.
Projekt „…a teď česky“ tak startuje další fázi Roku řemesel
2016,
zaměřenou
na
podporu
zemědělských
a
potravinářských profesí. Více v květnovém Zpravodaji.
AMSP ČR

Realizátor projektu:

Partneři:

Generální mediální partner:

Obsah tohoto čísla:
Co se událo v květnu
Odkazy vybraných médií
Co připravujeme na červen

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 květnu?
Rok řemesel 2016 u premiéra: Historické změny v českém řemesle
Opětovné zavedení předmětu „dílny a pozemky“ na základních školách, klíčové
změny v živnostenském zákoně, zavedení mistrovských zkoušek a cílená podpora
regionálních produktů. Více než dvacet cechmistrů a šéfů klíčových řemeslných
sdružení v čele s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP
ČR) s předsedou vlády projednalo rozhodující cíle spojené s největší letošní
podnikatelskou aktivitou Rokem řemesel 2016. Jednání vzbudilo velký mediální
zájem, po skončení setkání proběhl brífink s předsedou vlády a všemi spolky,
pozornost byla věnována především povinným dílnám. Podle rychlé ankety
serveru Nova TV (TN.cz) si zavedení praktické výuky na základních školách přeje
90 % čtenářů: http://tn.nova.cz/clanek/vyzeneme-deti-ze-skol-na-pole-a-dodilen-planuje-vlada.html
Více na: http://www.amsp.cz/amsp-cr-a-profesni-spolky-u-premiera-historickezmeny-v
Kampaň Roku řemesel 2016 pro lokální producenty zahájena: …a teď česky
Společenskou prestiží nesmí být konzumace a zpracování potravin z cizích
destinací, ale využívání lokálních zdrojů. Pomáháme tím nejen našim pěstitelům
a regionálním firmám, ale zachováváme tím tradiční profese, ráz naší krajiny a
přirozený ruch venkova. Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR
v rámci projektu Rok řemesel 2016, za podpory Ministerstva zemědělství a
rozhodujících odborných svazů, zahajuje velkou kampaň k podpoře
regionálních potravinářských a zemědělských produktů, lokálních producentů a
původních českých profesí spojených s venkovem. Kampaň jede v denících
DNES, připravili jsme krásný web (www.atedcesky.cz ) a pokračujeme na Radiu
Impuls.
Více na: www.atedcesky.cz
Léto v České televizi bude řemeslné
Jeden z nejnáročnějších projektů Roku řemesel 2016 je příprava exkluzivního
letního seriálu Toulky za cechy a řemesly. Hlavní tvář pořadu Iveta Toušlová
v těchto dnech jede na plné obrátky a připravuje představení 16 profesí, které
jsou zastoupeny profesními spolky, cechy a asociacemi sdruženými v Roku
řemesel 2016. Jeden z nejatraktivnějších pořadů České televize pojede ve
spolupráci s AMSP ČR po celé léto v nejlepších vysílacích časech. Zachycujeme
příběhy skvělých řemeslníků, sledujeme jejich vybraná díla, historii řemesla i
současné výzvy. Točí se v regionech a hlavními protagonisty jsou živnostníci a
malé firmy.
Rodina Roku řemesel 2016 se rozrůstá
Není dne, abychom nejednali s žadateli o partnerství, podporu nebo členství
v kampani Roku řemesel 2016. Moc všem děkujeme, nesmírně si zájmu vážíme,
ale nejsme schopni všechny profesionálně uspokojit. Dobrou zprávu ale můžeme
prozradit již nyní. Rokem řemesel 2016 masivní podpora tuzemských profesí
nekončí a v dalších letech pokračujeme opět v aktivitě Fandíme řemeslu, která
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pojede v podobném režimu jako Rok řemesel 2016. Jsme připraveni rozšiřovat
počet profesních spolků, které hájíme, podporovat je, ale musíme být
přesvědčeni, že se jedná o kvalifikované zástupce řemeslníků, kteří jsou připraveni
sdílet strategii společného postupu. Počet komerčních partnerů v tuto chvíli
rozšiřovat nehodláme. Komerční banka, Mediatel, Mafra a nově Citroën
spolupracují výborně a další partnetsrví již nepovažujeme pro všechny strany za
smysluplné. Stojíme určitě o nové odborné podporovatele, kterým se snažíme
zaštiťovat jejich tematické akce, vystupujeme na jejich setkáních s podnikateli
nebo je mediálně či legislativně podporujeme. V mnoha případech je zařazujeme
i do SOS programu AMSP ČR a řešíme jejich konkrétní problémy.
Řemeslná smršť v regionech
Ve dnech 11. a 12. května se v Centru Pivovar v Děčíně uskutečnil 45. ročník
nejstarší a nejprestižnější floristické soutěže v České republice, Mistrovství floristů ČR
- Děčínská kotva 2016, jako součást městských slavností v Děčíně. Veřejnost měla
možnost vidět dokončené práce v Centru Pivovar a na terasách děčínského
zámku od 13. do 15. května 2016. Rok řemesel 2016 byl samozřejmě u toho.
Sledovali jsme, jak se letošní ročník nesl v duchu oslav 700. výročí narození
významného evropského panovníka, českého krále Karla IV. Přihlášení floristé
soutěžili celkem ve čtyřech disciplínách, tři z nich byly předem zadané a jedna
zůstala až do soutěže tajná. Všechny disciplíny byly provázány hlavní myšlenkou –
společným názvem, který letos zněl: „Království květin a Karel IV., otec vlasti,
řemesel, obchodu a zahradnictví”.
Začátek měsíce přivedl řemesla a řemeslné dílny také do Prahy, a to rovnou na
Novoměstskou radnici. Spolu s některými profesními spolky zapojenými do Roku
řemesel 2016 si Novoměstská radnice ve spolupráci s odbornými středními školami,
učilišti, řemeslníky a řemeslnými spolky zaplnila své historické prostory více jak 30
řemeslnými workshopy. Hlavním cílem akce Řemesla živě totiž bylo, aby si
návštěvníci vyzkoušeli řemeslo na vlastní kůži.
Druhý květnový den byl vyhrazen mladým podlahářům. Republiková soutěž
dovedností žáků středních škol PODLAHA CUP zavítala do Uherského Brodu jako
součást projektu Rok řemesel 2016. Do Středního odborného učiliště v Uherském
Brodě zavítala podlahářská budoucnost. Reprezentanti 5 středních škol, kde se
podlahařině vyučuje, předvedli svoje znalosti a dovednosti.
Více
na:
http://www.cech-podlaharu.org/aktuality/skoly/1120-uspesnaobhajoba-podlaharu-z-jilove

Co připravujeme na červen?
Kampaň pro zemědělské a potravinářské profesní spolky
7. 6. 2016 proběhne v sídle AMSP ČR tisková konference za účasti ministra
zemědělství Mariana Jurečky, kde bude představena dlouho připravovaná
analýza AMSP ČR zemědělského podnikání, a to včetně exkluzivních dat za rok
2015, prezentovaných premiérově. Tiskové konference se zúčastní představitelé
nejdůležitějších zemědělsko-potravinářských spolků Roku řemesel 2016, ministr
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zemědělství představí novou strategii pro podporu podnikání na venkově a bude
oznámen Rok venkova 2017, který připravuje AMSP ČR, jako klíčovou aktivitu pro
podporu podnikatelských aktivit v regionech.
Kampaň …a teď česky
Červen bude pokračovat v intenzivní podpoře lokálních producentů a jejich
profesních zástupců. Kampaň „…a teď česky“ pojede v deníku MF DNES, na
internetu (www.atedcesky.cz ) a na vlnách Radia Impuls. K akci se začínají
připojovat
lokální
výrobci,
velkoobchody
s tuzemskými
potravinami,
maloobchodní a restaurační provozovny, které nabízejí zboží od regionálních
výrobců.
První mezinárodní řemeslná mise – Řemeslo 4.0 v Regensburgu
Bez vládního speciálu, zato s řemeslným mikrobusem bude probíhat historicky
první zahraniční řemeslná mise, kterou organizuje AMSP ČR pro tuzemské profesní
spolky. V Regensburgu proběhne 8. 6. 2016 „Visegrád potkává Bavorsko II.“
Expertní kulatý stůl bude k tématům: digitalizace – Řemeslo 4.0, odborné
vzdělávání – profesní kvalifikace, odbourávání byrokracie.
Příprava regionálních akcí s profesními spolky
Začátek měsíce bude patřit rozsáhlé prezentaci českého sklářského a bižuterního
průmyslu v pražském Toskánském paláci, kterého se zúčastní přední sklářské a
bižuterní firmy, sklářské školy a výtvarníci. Zahojovat bude výstava Concerto
Glassico 2016.
První červnový víkend bude patřit kovářům a jejich setkání v areálu bývalé
učňovské školy v katastru městyse Liteň. Jedná se o celostátní setkání
amatérských a profesionálních uměleckých řemeslníků pracujících s kovem v
profesích kovář, podkovář, dráteník, klempíř, šperkař, pregléř a další.
10. výstava kamenických strojů, kamene, kamenických výrobků a technologií
Kámen Hořice proběhne 9.-11.6.2016 v Hořicích v areálu Střední průmyslové školy
kamenické a sochařské.
Ostatní akce na: http://www.mistriremesel.cz/udalosti
.
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