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ÚVODNÍ SLOVO
Vážení kolegové a obchodní přátelé,

dovolte mi, abych Vás jménem organizačního výboru, co 
nejsrdečněji pozval na European Locksmith Federation 
Convention 2017 (ELF Convention 2017), který se uskuteční 
v hotelu Vienna House Diplomat Prague, ve dnech 19.–21. května 
2017.

ELF Convention 2017 se poprvé ve své historii uskuteční 
v Praze, což je pro nás, jako organizátora, velké ocenění naší 
dosavadní práce a pozice naší odborné organizace (CMZS) 
v mezinárodním měřítku. 

Věřím, že Vaše účast na ELF Convention 2017 Vám může 
do budoucna přinést obchodní zisk, neboť je skvělou příležitostí 
k navázání nových kontaktů. Zároveň si akce zachovává 
vysokou technickou úroveň a bude doprovázena atraktivním 
společenským programem. 

Přeji Vám všem krásný pobyt v Praze a upřímně doufám, že 
ELF Convention 2017 se ukáže být zajímavá, produktivní 
a nezapomenutelná událost pro nás pro všechny.

Těšíme se na setkání s Vámi během ELF Convention 2017 
v Praze.

Ing. Petr Fráz
Cechmistr
Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)

ELF Convention 2017 je pořádán 
Cechem mechanických zámkových systémů (CMZS)

pod záštitou 
European Locksmith Federation

ORGANIZAČNÍ VÝBOR
Cech mechanických zámkových systémů (CMZS)
Ing. Petr Fráz
Cechmistr

Tomáš Pospíšil
2. zástupce cechmistra

Ing. Ivo Buk
Mistr zahraniční sekce

PROGRAM
Výstava
Datum:  pátek 19. května 2017, 12:00–17:00 hodin
 sobota 20. května 2017, 9:00–17:00 hodin
 neděle 21. května 2017, 9:00–14:00 hodin
Místo:  hotel Vienna House Diplomat Prague
Cena:  vstup zdarma na základě předchozí on-line 

registrace

Konference
Datum:  pátek 19. května 2017, 12:00-14:00 hodin
Místo:  hotel Vienna House Diplomat Prague,  

jednací sál Cracow 
Cena:  vstup zdarma na základě předchozí on-line 

registrace
 kapacita je omezena velikostí sálu

Semináře
Datum:  pátek 19. května 2017 
 sobota 20. května 2017 
Místo:  hotel Vienna House Diplomat Prague 
Cena:  vstup zdarma na základě předchozí on-line 

registrace
 kapacita je omezena velikostí jednotlivých sálů

Přehled kurzů
Nouzové otevírání aut
Nouzové otevírání trezorů
Nouzové otevírání bytů
Autoklíče a čipování
Systémy generálního klíče a ochrana dat

Semináře jsou vedeny zahraničními lektory, tlumočení je 
zajištěno.

Firemní semináře
Assa Abloy, dormakaba, keyline, Silca 

On-line registrační formulář je dostupný zde

https://secure.guarant.cz/elf2017/UserPages/InteractiveAppForms.aspx?lang=cze


DŮLEŽITÁ DATA

Zahájení on-line registrace 31. ledna 2017
Datum konání konventu 19.–21. května 2017

MÍSTO KONÁNÍ KONVENTU
ELF Convention 2017 se bude konat v hotelu Vienna House 
Diplomat Prague, který se nachází v blízkosti historického centra. 
Je snadno dostupný veřejnou i vlastní dopravou.

Vienna House Diplomat Prague
Evropská 15, Praha 6
Tel.: 296 559 111
www.diplomathotel.cz

SPOLEČENSKÉ AKCE
Uvítací recepce
Datum:  19. května 2017
Čas:  19:00–21:00
Místo:  hotel Vienna House Diplomat Prague,  

restaurace Loreta/1. patro
Cena:  900 Kč na osobu
 (pro členy cechu CZMS zvýhodněná cena 700 Kč)

Gala večeře
Datum: 20. května 2017
Čas:  19:00–24:00
Místo:  Kaiserštejnský palác,  

Malostranské náměstí 23, Praha 1
Cena:  2 500 Kč na osobu
 (pro členy cechu CZMS zvýhodněná cena 2 100 Kč)

Pro účastníky bude zajištěna doprava od hotelu Vienna House 
Diplomat Prague na Malostranské náměstí historickou tramvají.

Registrace je k dispozici 
prostřednictvím on-line 
formuláře ZDE. 

VÝLETY
ELF Convention 2017 nabízí také zajímavý doprovodný 
program. Nenechte si ujít příležitost poznat krásy Prahy nebo 
nejnavštěvovanějšího hradu České republiky.

Registrace na výlety je k dispozici prostřednictvím on-line 
formuláře ZDE.

Přehled výletů:
Velká okružní jízda Prahou (19. května, 10:00) 750 Kč
Velká okružní jízda Prahou (19. května, 14:00) 750 Kč
Velká okružní jízda Prahou (20. května, 10:00) 750 Kč
Velká okružní jízda Prahou (20. května, 14:00) 750 Kč
Karlštejn (20. května, 13:00) 890 Kč

Členové cechu CZMS mají slevu 200 Kč na jeden výlet. 
Slevu lze uplatnit maximálně u dvou výletů.

Místo setkání / odjezdu každého výletu: hotel Vienna House 
Diplomat Prague.
Minimální počet osob na každý výlet: 10.

Velká okružní jízda Prahou (4 hodiny)

Během této podrobné okružní jízdy Vám představíme Prahu 
(UNESCO) jako historický a architektonický klenot střední 
Evropy. Náš průvodce, který se Vám bude věnovat po celou 
dobu, Vás během jízdy klimatizovaným busem seznámí s historií 
Prahy a jejích částí (Staré Město, Nové Město, Malá Strana). 
Ve druhé části této túry navštívíme společně areál Pražského 
hradu a interiér nejznámější dominanty Prahy, katedrálu Sv. Víta. 
Po cca 75 minutové procházce s naším průvodcem pokračujete 
opět autobusem na nábřeží řeky Vltavy, kde nastoupíte na palubu 
výletní lodi. Zde budete mít možnost si odpočinout, případně se 
občerstvit a zároveň obdivovat krásy a panoramata Prahy z jiné 
perspektivy. Z paluby lodi uvidíte též světově proslulý Karlův 
most. Odpočatí budete pokračovat příjemnou procházkou přes 
Židovské město na Staroměstské náměstí (Orloj, Týnský chrám), 
kde naše túra končí.

Karlštejn (5 hodin)
Hrad Karlštejn je jedním z nejna-
vštěvovanějších českých hradů. 
Byl postaven Karlem IV. v le-
tech 1348–1355. Původně slou-
žil k přechovávání císařského 
a královského pokladu a koru-
novačních klenotů a k archivaci 
státních dokumentů. Tento gotic-
ký hrad, který Vás okouzlí svou 
monumentální architekturou, se 
nachází přibližně 38 km jihozá-
padně od Prahy. Po zdolání kop-
ce následuje přibližně hodinová 
prohlídka interiéru, kdy Vás průvodce seznámí nejen s historií 
hradu, ale i s životem Karla IV a uměním jeho doby.
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