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Pozvánka na VH

POZVÁKA A
VALOU HROMADU CECHU MZS Č R
DE 23.5.2009 /SOBOTA/ OD 8,00 HOD VE
FIRMĚ HOBES s.r.o. V HORÍM BEEŠOVĚ
Termín konání:
Místo konání:

23. 5. 2009 /sobota/ od 8,OO hod
Firma Hobes s.r.o.

Horní Benešov

Od 8,00- 10,00hod
exkurze v závodě s možností jednorázového nákupu
výrobků firmy Hobes s.r.o. s 15 % slevou (platba hotově, razítko firmy
s sebou.)
Objednávky zaslat písemně min. týden předem vč. fotokopie živnostenského
listu. Ceník: www.hobes.cz.
Zahájení:

10,00hod- Společenský dům Horní Benešov

Ukončení:

cca 14,00hod

PROGRAM:
1. Zahájení, přivítání hostů, pracovní předsednictvo
/občerstvení káva, minerálka/
2. Volba mandátové a návrhové komise
3. Kontrola usnesení z minulé VH ze dne 1. 3 .2008 ve Vyškově
4. Zpráva o činnosti představenstva cechu MZS od volební VH 1. 3. 2008 ve
Vyškově
5. Zpráva Dozorčí rady
6. Přijetí nových členů cechu MZS
7. Přestávka-společný oběd
8. Zpráva o hospodaření cechu a návrh rozpočetu na rok 2009
9. Organizační-různé
10. Diskuze
11.Usnesení- závěr
V případě nedostatečného počtu oprávněných účastníků Valné hromady, bude
náhradní VH svolána na stejný den v 10,20hod v souladu Jednacím řádem.
Za představenstvo Cechu MZS Ing. Dolejš-cechmistr
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ávrh na rozpočet
ávrh rozpočtu Cechu MZS ČR pro rok 2009
POLOŽKA
Členské příspěvky
Školení
Úroky

PŘÍJMY Kč
300.000,50.000,3.000,-

POLOŽKA
Zpracování zpravodaje
Uspořádání VH
Kancelářské potřeby
Poštovné, faktury apod.
Náklady na sekretariát
Náklady na školení
Telefon, internet,mobil
Příspěvek Hosp. komora
Cestovné
Náklady na zas. předst.
www.stránky
Náklady na zas. DR
Zpracování daň. přiznání
Reklamní předměty
Bankovní poplatky
Náklady na společ. večírek
Rezerva

VÝDAJE Kč
25.000,30.000,8.000,3.000,35.000,60.000,17.000,12.000,10.000,20.000,10.000,3.000,6.000,5.000,3.000,30.000,76.000,-

Celkem

353.000,-

Celkem

353 000,-

Návrh vychází z účetnictví za rok 2007 a 2008 a Valné hromady konané dne 1.3. 2008 ve
Vyškově.

V Horním Benešově 23. 5. 2009
Ing. Dolejš - cechmistr
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Zasedání představenstva Cechu MZS dne 6.2. 2009
v Blučině u Vojkovic - informace

Zasedání představenstva cechu MZS dne 6.2.2009 v Blučině u Vojkovic.
Na pozvání členů cechu MZS Pana Janíčka a Pana Polakoviče se dne 6.2.2009
od 17,00hod

uskutečnilo zasedání představenstva cechu MZS v Blučině u

Vojkovic - na jižní Moravě.Zasedání bylo pracovní s hlavním bodem jednání
příprava Valné hromady.Valná hromada se uskuteční na pozvání firmy HOBES
s.r.o. v Horním Benešově od 8,00hod exkurzí v závodě.Jednání VH od 10,00hod
ve Společenském domě v Horním Benešově. Bližší informace z jednání byly
vytištěny ve Zpravodaji č.1/2009.

Napsáno: 9.2.2009
Jméno autora: Ing.Dolejš-cechmistr
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Školení – Polští kolegové

Školení "Přípravky k nouzovému otevírání zámků a
autozámků"-zahraniční produkce dne 14.3.2009 v
Havířově-přednášející Polští kolegové.
Na základě jednání a dohody mezi Cechem MZS a Polskie stowarzyszenie licencjnowanych
kluczowych v 11/2008 bylo uskutečněno celodenní školení členů cechu MZS dne 14.3.2009 v
Havířově v Hotelu "FORMULE".Přednášející byli Polští kolegové Pan Mgr.Ing.Jozef
Matyjas a Pan Mgr.Ing.Radowan Matyjas.Školení zahájil a přivítal hosty cechmistr
Ing.Dolejš.V úvodu sdělil několik informací k právní problematice nouzového otevírání v
Česku

a

Polsku.Polští

kolegové

provádějí

nouzové

otevírání

na

základě

průkazky"Licencja pracownika zabezpeczenia technicznego drugiego stopnia" vydany
Komendant wojewodzski policii.
Školení probíhalo ve dvou místnostech.Polovina účastníků se zabývalo ukázkami přípravků
na nouzové otevírání vložek a zámků a druhá polovina účastníků v jiné místnosti ukázkami na
nouzové otevírání autozámků.Celkem bylo předvedeno cca 60 různých přípravků a
možností.Po společném obědě se skupiny účastníků vyměnili.Školení probíhalo formou
praktických ukázek v používání přípravků na zámcích,vložkách a autozámcích.Dále ukázky
přípravků na projektoru a v televizi.Polští kolegové svými odbornými

znalostmi,

vědomostmi a přístupem, přesvědčili všechny účastníky školení,že jsou profesionálové ve
svém oboru i přes částečnou jazykovou bariéru.Všem účastníkům školení bude na Valné
hromadě

dne

23.5.2009

v

Horním

Benešově

předáno

osvědčení

Certifykát".Předběžně bylo dohodnuto opakovat školení v 09-10/2009 např.v Praze.

apsáno: 22.3.2009
Jméno autora: Ing.Dolejš-cechmistr
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"Polský

Článek od firmy Rostex Vyškov s.r.o.

ROSTEX – pro Váš bezpečný domov
Alarmující informace Policie České republiky hovoří o celkovém počtu téměř
padesáti pěti tisíc vloupání v loňském roce. Vykradených privátních domů a bytů bylo
z toho více než deset tisíc. Statistiky přitom jasně dokazují, že do přízemních bytů se
zloději dostávají dveřmi i okny, ve vyšších patrech si nejčastěji vybírají cestu špatně
zajištěnými dveřmi. Tyto části nemovitostí je tedy třeba zabezpečit primárně.
Způsob, jak se proti nezvaným návštěvníkům bránit nabízí společnost ROSTEX
VYŠKOV, s.r.o.. Firma se s úspěchem specializuje na různé typy kování, a to stavební,
nábytkové, ale především bezpečnostní. Jen za poslední tři roky v ROSTEXU takových
bezpečnostních kování vyrobili přes půl milionů kusů. Mezi nejkvalitnější na českém trhu
bezesporu patří bezpečnostní kování s označením ASTRA nebo OFFICE, kde se využívají ty
nejkvalitnější materiály. Výrobce doporučuje používat speciální cylindrickou vložku odolnou
proti odvrtání.
Při zabezpečování bytu a domu je třeba dodržet určité zásady. Především se jedná o
použití výrobků stejné kategorie. Bezpečnostní kování by mělo být vždy namontováno
v bezpečnostních dveřích spolu s bezpečnostními zámky. Kvůli lepší přehlednosti ROSTEX
využívá při označování svých výrobků systém zvaný Pyramida bezpečnosti. Čtyři barevně
odlišené stupně reprezentují jednotlivé úrovně zabezpečení a definují odolnost výrobku proti
odvrtání, vyhmatání, vytržení, hrubému násilí, atd. Hodnocení a certifikaci výrobků zajišťuje
nezávislá akreditovaná zkušební laboratoř a certifikační orgán. Systém certifikace výrobků
podle Pyramidy bezpečnosti akceptují všechny pojišťovny, které jsou členy České asociace
pojišťoven. ROSTEX všemi atesty kvality bezpečnostního kování prošel a v současné době
dodává na trh kování ve 3 a 4 stupni Pyramidy bezpečnosti.
Kování společnosti ROSTEX patří mezi špičku na českém trhu. Firma nabízí širokou
škálu různých barev a povrchových úprav. U všech provedení bezpečnostního kování
ROSTEX máte navíc jistotu, že budou splňovat požadovanou úroveň zabezpečení majetku a
kvalitu.
Na zabezpečení domu a bytu není nikdy pozdě. Konkrétní výrobky najdete na
www.rostex.cz.
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Článek
Článek a několik fotografií z polského časopisu „PEWNY KLUCZ“ 01-03/2009
Jednání s polskými klíčníky dne 6. 12. 2008 v hotelu „Katowice“
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Zajímavosti
Několik fotografií ze školení „Přípravky k nouzovému otevírání zámků a
autozámků zahraniční produkce“
Přednášející: Mgr.Inž.Jozef Matyjas, Mgr.Inž. Radoslav Matyjas
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Historie Cechu MZS

Historie Cechu MZS od 19.4. 1994 - Zpravodaj č. 3
1996 - únor
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Uzávěrka tisku 20.4.2009
Zpracovali:Ing.Dolejš,Sl.Císařová
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