
ELF Konvent 2016 Kodaň 
Ve dnech 18.-22. května 2016 proběhl v dánské 
Kodani již tradiční Konvent ELFu - Evropské zámkař-
ské federace. Jednalo se již o sedmadvacátý ročník 
tohoto setkání evropských zámkařů a klíčařů na 
nejvyšší úrovni. 
Konventu se zúčastnilo na přes 40 vystavovatelů 
od globálně činných výrobců, jako jsou např. Assa 
Abloy, Kaba, Silca, Abus,Mul-T-Lock, Dorma, Keyli-
ne a další, až po lokální dodavatele zabezpečovací 
a otvírací techniky. Konvent navštívilo přes 2000 
návštěvníků z odborné veřejnosti. 
Pro nás bylo toto setkání o to důležitější, že se 
neslo v duchu příprav a pozvání na Konvent v roce 
2017 v Praze. Za CMZS se Konventu zúčastnila 
delegace ve složení: přípravný výbor konventu ELF 
- Ing. Petr Fráz, Ing. Ivo Buk, p. Tomáš Pospíšil a Ing. 
Ivana Srbová, která zastupovala agenturu Guarant 
International, která má organizaci setkání v Praze 
ve své profesionální režii. Členové delegace vedli 
rozhovory s presidentem ELFu p. Davem O´Toolem 
a sekretářem pí. Onou Gardemeister ohledně orga-
nizačních otázek pro příští rok. Ing. Srbová po celou 
dobu trvání aktivně propagovala mezi účastníky ná-
vštěvu pražského Konventu a významně podpořila 
ostatní členy delegace při oslovování potenciálních 
návštěvníků a sponzorů pro setkání v Praze. 
Jako doklad o tom, že Konvent ELFu 2017 bude or-
ganizovat CMZS v Praze, byl cechmistrovi Ing. Frá-
zovi u příležitosti slavnostní večeře předán putovní 
messenger, kde na koženém svitku jsou zaznáme-
nány všechny konventy ELFu od roku 1990 v Bir-
minghamu. Kožený svitek je uložen ve vykládaném 
dřevěném pouzdře a je v současné době vystaven 
v kanceláři cechmistra. Příští rok bude slavnostně 
předán představitelům asociace, která bude orga-
nizovat Konvent v roce 2018. Detailní prezentaci 
prvního „českého“ konventu ELF v jeho historii 
přednesla Ing. Srbová na zaseddání představenstva 
ELF hnedd druhý den po našem příjezdu. 
Ve finále chtěla delegaci CMZS v ulicích Kodaně 
pozdravit i dánská královna, nakonec však bohužel 
neměla čas. 

Za CMZS - přípravný výbor a Ing. Srbová
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