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-denního.
Kromě čtyř členů CECHU a AZKS se školení dále zúčastnili dva
pracovníci z vysoké školy, jeden zástupce pojišťovnictví a jeden
pracovník bezpečnostní agentury. Slovenská strana zde byla zastoupena jedním pracovníkem MV SR.
Školení proběhlo v plánovaném časovém rámci a jeho obsah i
výklad lektorů byl všemi účastníky kladně hodnocen.

TECHNICKÁ SEKCE
Odborná školení
V prvním čtvrtletí se konala, v rámci technické sekce, pro členy
Cechu dvě školení, z nichž bylo jedno dvoudenní a jedno jednodenní, vše zaměřeno na trezorovou techniku.
Termín školení: 29. Ledna až 30. Ledna 2013
Místo školení: TREZOR TEST s.r.o., Klecany, Na Vršku 67
Lektoři: Jaromír Urbanec, Oldřich Schwarz, Petr Koktan
1. DEN
- Historie úschovných objektů – vývoj
- Základní typy a konstrukce trezorů
- Základní typy a konstrukce ohnivzdorných skříní a trezorů
- Terminologie
- Normativní požadavky pro úschovné objekty – trezory –
ohnivzdorné skříně
- Úschovné objekty pro ukládání zbraní a střeliva – kon
strukce, požadavky
- Základní informace o zkoušení a klasifikaci úschovných
objektů – praktické ukázky
- Závorové mechanismy – pasivní zabezpečovací prvky
- Destruktivní způsoby překonávání
2. DEN
- Historie trezorových zámků – vývoj ( ZVB )
- Základní typy a konstrukce – mechanické, elektronické
- Normativní požadavky pro ZVB
- Mechanické klíčové
- Mechanické kombinační
- Zásady montáže mechanických zámků – lafety, číselníky
- Sejfové zámky
- Elektronické zámky
- Vstupní jednotky elektronických zámků
- Zásady montáže elektronických zámků
- Biometrické zámky
- Základní metody překonávání – otevírání ZVB

Ing. Petr Koktan a Cechmistr
Školení BRITISH WEEKEND
Ve dnech 4. a 5. května 2013 proběhlo ve firmě Locksmith CZ
školení pod názvem „Jeden den ze života anglického zámkaře“,
a to za účasti lektorů z firmy Keyprint Security Ltd., ve složení
Nagib Jiwa, Farid Jiwa a Fernando Romero. Keyprint působí na
trhu v UK od roku 1980, kde je předním dodavatelem a distributorem veškerého klíčařského sortimentu. Keyprint je členem Master Locksmith Association a European Lockmaster Group.
Účastníci tohoto školení se dozvěděli mnoho informací z oblasti
zámkařství a otevírání zámků v Anglii. Pro naše zámkaře bylo
velmi zajímavé nedestruktivní otevírání zámků „mortice“ a „curtain“ (v anglosaských zemích nejvíce používané). Zajímavé bylo
také otvírání autozámků za pomoci u nás méně známých technik. Všichni účastníci obdrželi po absolvování školení certifikát
Keyprint Training Academy - European Lockmaster Group.
Školení bylo hodnoceno velmi kladně, což bylo patrné nejen z
reakcí účastníků, ale i z celkového písemného hodnocení školení.
Současně byli účastníci školení pozváni na MLA Expo, které se
bude konat ve dnech 13. – 15. září 2013 v anglickém Telfordu.

Cíl splněn – účastníci školení spokojeni
V prostorách společnosti TREZOR TEST s r.o. v Klecanech se dne
20. února 2013 uskutečnilo již dříve avizované školení k problematice trezorového hospodářství a zámků s vysokou bezpečností
( ZVB ). Bližší přednášená témata v aktualitách viz. níže.
Školení, na rozdíl od lednového, bylo jednodenní. Tento
formát se ukázal jako více životaschopný na rozdíl od dvou-
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pro CMZS - Mgr. Jitka Ivanovová

Toto označení bude umístěno na krabičkách samotných výrobků
a také může být v provozovnách všech členů CMZS. Členové z
řad výrobců či distributorů již projevili zájem takto své výrobky
označovat.

NOVÉ OZNAČENÍ VÝROBKŮ
Pro snadnou orientaci občana-zákazníka
Velkou novinkou a zpřehledněním pro zákazníky v orientaci mezi
kvalitními a “těmi ostatními” produkty, hlavně z dovozu, je nové
označení bezpečnostních tříd RC na krabičkách výrobků, které budou splňovat veškeré legislativní, průlomové a další zkoušky a certifikace platné v ČR. Zvláště pak jde o normu ČSN EN 1627:2012.
Na myšlenku MVČR-OPK, PČR a dalších prevenčních útvarů,
kteří iniciovali potřebu takového označení pro občany, jsme vyvinuli přehledné označení-tabulku s popisem jednotlivých tříd RC.
Součástí může také být příbalový leták s vysvětlením, co která RC
třída znamená a pro jaké účely se používají takové výrobky.

Chystá se také VELKÁ akce na podporu všech členů!
Vzniká “Katalog doporučených produktů”. Tento katalog, který
je velmi podpořen záštitou Ministerstva Vnitra ČR a dalších
veřejnoprávních složek je unikátní soubor pouze kvalitních a certifikovaných výrobků, s ochrannou známkou BEZPEČNÁ ZEMĚ,
které doporučují právě jmenované státní instituce.
A co je nejpodstatnější, katalog bude obsahovat kompletní seznam
všech členů CMZS zámečníků, klíčových služeb, nouzových otvíracích služeb, obchodů a dalších, společně s informacemi o tom,
že výrobky, v katalogu uvedené, mohou občané pořídit právě u
našich členů a rovněž si je od nich nechat kvalifikovaně a odborně
namontovat na profesionální úrovni, společně s kvalitním servisem a souvisejícími službami! Občan, firma, instituce nebo kdokoliv, kdo dostane tento katalog do rukou, si tak může pohodlně
vyhledat provozovnu našeho člena v okolí či místě svého bydliště,
v daném regionu. K dispozici bude mít adresu a kontaktní údaje.

Příbalový leták s informacemi o třídách RC
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Zde je ukázka z úvodní strany katalogu. Distribuce bude probíhat
na obecní úřady, přepážky magistrátů, bytová družstva, státní
správu, a všem, kdo projeví zájem. V jednání je také distribuce v
rámci České Asociace Pojišťoven a s dalšími. Katalog společně s
označením produktů a hlavně profesionálními službami a
doporučením členů CMZS bude hlavním pilířem pro občany a
řešení jejich požadavků na zabezpečení.
CMZS

doprovodným programem prezentací nejnovějších produktů v
rámci oboru nejvýznamnějšími dodavateli a výrobci a řadou
odborných seminářů z oblasti bezpečnostní problematiky (blíže
www.elf2013.org).

TECHNICKÁ SEKCE
Nová knihovna Cechu
Vážení členové,

I v letošním roce plánujeme oficiální účast představitelů CMZS na
Kongresu, abychom mohli jako nový člen informovat zejména o
úspěšném nastartování a průběhu projektu Bezpečná Země a dále
v rámci národního reportu o situaci v rámci oboru u nás a místních
specifikách.

Ve spolupráci s Cechmistrem byla zřízena cechovní knihovna odborné literatury pro všechny členy. Níže naleznete odkaz na knihovní řád a dále seznam prvních knížek, které se Cechu podařilo
zajistit, jako stálé tituly, které budou sloužit k prohlubování
znalostí, zájmu a dobrému užitku všem členům, kteří se rádi do
takovýchto publikací začtou.

Plánujeme informovat Kongres o všech významných a úspěšných
krocích, které jsme v uplynulém roce uskutečnili, ať již jsou
to úspěšné společné projekty s Odborem prevence kriminality MV nebo s Městskou policií. Předvedeme a poskytneme k
dispozici video s tematikou Bezpečné Země, které v současné
době opatřujeme anglickými titulky. Zvláštní pozornost budeme
věnovat v národním reportu, nejen situaci v oboru, ovlivněné ekonomickou situací ale také některým zvláštnostem českého a slovenského trhu, tedy nejen tvrdším metodám zkoušení a certifikace
produktů, než je v Evropě obvyklé, ale zejména také propracované metodice zkoušení bump key metody.

Seznam prvních titulů:
1)
Technologie zpracování kovu 1 - Základní poznatky
ISBN 80-902655-5-3
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik 1, Grundkenntnisse
2)
Technologie zpracování kovů 2 - Odborné znalosti
ISBN 80-902655-1-0
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik 2, Grundkenntnisse

Jsme si jisti, že stejně tak jako v minulém roce v Lillehammeru,
přesvědčíme Kongres o přínosu jako nový člen nejen svým významem v republice (se svými aktuálními 124 členy patříme k
největším národním asociacím v rámci ELFu) ale především svou
aktivní činností přesahující národní hranice.

3)
Technologie zpracování kovů - Příklady
ISBN 80-902655-3-7
Ing.Adolf Frischherz , Ing. Paul Skop
Z rakouského originálu Metalltechnik , Grundkenntnisse

Nadále chceme rozvíjet navázané kontakty se spřátelenými asociacemi zejména z Polska, Ukrajiny a Německa a rozvést je do
fungujících obchodních vztahů mezi jednotlivými členy.

4)
Závitové nástroje, Závitové kalibry
Strejc a Nosek , Praha – Hrdlořezy
Historická publikace

Případným zájemcům z řad členů CMZS nabízíme organizaci registrace a vstupu na Kongres (netýká se doprovodných školících
programů) v ceně Euro 25,- na tři dny, případně organizaci ubytování v ceně Euro 82,- za jednolůžko, případně Euro 91,- za
dvoulůžko včetně bufetové snídaně.

5)
STROJE
4.ročník střední průmyslové školy strojní
J.Tomášek a kolektiv
Tyto knihy jsou tedy prvním vkladem a prosíme všechny, kteří
mají doma tituly, o které se chtějí podělit s ostatními, aby přispěli
k postupnému rozšiřování nabídky odborných titulů a pomohli tak
i ostatním k rozšiřování odborného povědomí. Děkujeme.
Technická sekce a Cechmistr

ZAHRANIČNÍ SEKCE
Mezinárodní konference ELF

Hotel Auditorium, ve kterém bude celá konvent Elfu probíhat.

Výroční Kongres ELFu je v letošním roce organizován španělskou
národní asociací APECS - Asociación de Profesionales de Espaňa
Cerrajería y Securidad
(tedy Asociace profesionálů Španělska v oblasti zámkařství a
zabezpečení, blíže viz též www.apecs.es) ve výše uvedeném termínu v hlavním městě Španělska
Madridu.

Závěrem je nutno dodat čerstvou novinku, vyplývající z komunikace Zahraniční sekce a prezidia ELFu, o jejich zájmu, aby Cech
MZS-ČR vystoupil na konferenci v oficiáloním bloku, a informoval, popř. přímo představil již zmiňované DVD, opatřené anglickými titulky a informoval o prvním roku společného působení
členů, výrobců a státního sektoru vč. Policie, v projektu a jeho
pozitivním vlivu na občany, nejen z hlediska prevence kriminality, ale i konkurenceschopnosti našich členů.

Kongres členských asociací ELFu je opět doprovázen bohatým
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Locksmiths Exhibition 2013

SPRÁVNÍ SEKCE

Ve dnech 2 a 3 března 2013 jsme se zúčastnili jako členové CMZS
výstavy Locksmiths Exhibition 2013 Nottinghamu.
Cílem této návštěvy bylo seznámit se s novinkami na trhu v
oblasti mechanických zábranných systémů a s prvky které zvyšují
bezpečnost. Především šlo o mechanické , mechatronické a elektromotorické prvky které rovněž používáme a úspěšně montujeme
od roku 2007 a jejich využití v projektu Bezpečná Země.

PROJEKT BEZPEČNÁ ZEMĚ
Synergie projektu BZ
Projekt Cechu MZS-ČR zaznamenal v uplynulém roce úspěch,
který má zásadní vliv na postupné prosazování kvality, certifikace
a také odpovědnosti na českém trhu s produkty mechanického
zabezpečení majetku. Řeč je o synergickém efektu, který působí
přesně takovým způsobem, jaký je, domnívám se, zapotřebí, ve
společnosti obecně.
Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ ukázal synergický efekt v tom, že posloupnost vnímání relevantních informací občanem, které vedou
ke změně stavu (zabezpečil jsem se konečně tak, jak bych měl) je
správná! Občan nejprve sleduje autoritu státu (MV-ČR, Policie
ČR, MP, atd.), že zde nějaký projekt existuje. To bylo hlavní funkcí „PORADENSKÉHO CENTRA“, jehož platforma tuto synergii de-facto ještě přirozeně podpořila. Zde získává občan úvodní
informace o tom, co je třeba dělat, jak postupovat, jak se vlastně
na celou problematiku dívat. Je správné, že prvoinstanční informace a osvěta vychází z obecné autority. Tím ji lze považovat
za seriozní a pravdivou. Dále pak Cech MZS-ČR, jako neutrální
subjekt, autor a iniciátor projektu, ruku v ruce s působením této
autority předkládá ukázku, jak takové řešení může vypadat a
doporučení, kde jej hledat a na co se ptát. Ve finále pak občan
získá odkaz a informační materiály, jakým způsobem postupovat
při zabezpečování svého majetku těmi správnými produkty od
těch správných subjektů s odbornou způsobilostí, tradicí.
Výsledkem je DŮVĚRA, vložená tímto občanem v produkty,
služby a činnosti, které projekt BEZPČNÁ ZEMĚ reprezentuje a doporučuje. A že to funguje, ukázal již první rok projektu. Dostávám se tak k hlavní myšlence. Vezmeme-li v úvahu
stav trhu, makroekonomické regulace, importní politiku EU a
koupěschopnost obyvatelstva, je moudré „neházet další polínka
do ohně“. Tím mám na mysli nepodporovat negativní vývoj a
trend spíše klesající konkurenceschopnosti české podnikatelské
sféry, který se děje mnohdy volbami snazších cest – dovozem z
Asie, snižováním kvality výrobků, atd., ve snaze „udržet si hlavu
nad vodou“.
Aby se tyto nůžky dále nerozevíraly, je třeba na trh působit tak,
že zákazník nebude mít potřebu vyhledávat levné a nekvalitní
zboží. Proč? Neboť bude VĚŘIT poskytnutým informacím, bude
vědět jak důležité je zabezpečení a proč investovat do kvalitních
certifikovaných výrobků. Jelikož bude mít DŮVĚRU ve zboží,
označené logem BEZPEČNÁ ZEMĚ. Bude to pro něj punc kvality, funkčnosti, splnění všech podmínek legislativy, a hlavně, že
se jedná o certifikovaný výrobek doporučovaný státem! A To, že
takové produkty uznají všechny pojišťovny při sjednání lepší a
vyšší pojistky, to už je jeden z dalších bonusů, které občan získá.

Rovněž jsme se seznámili s vyvíjejícím trendem v oblasti nouzového otvírání jak mechanických tak elektronických systémů
včetně automobilů.
Další oblastí byly čipové a biometrické systémy a systémy otvírání dveří pro vozíčkáře.
Zároveň jsme navázali kontakty s předními výrobci a dodavateli
těchto systémů a výrobci a prodejci otvírací techniky.
Závěrem bychom chtěli upozornit na to že v České republice
držíme krok se světovou špičkou a novinkami na trhu a v některých
případech jako (magnetické a pistonové zámky )si dovolíme tvrdit
že jsme v evropské špičce.

Jestliže jde neustále dopředu celosvětový vývoj nových technologií, usnadňujících život a zvyšujících životní úroveň, proč by
se měl člověk stále obklopovat „horšími“ levnými věcmi? Proč by
nabídka trhu měla stále obsahovat množství výrobků, které neplní
svoji funkci, nemají certifikaci? Takové splňují pouze jeden faktor – zdánlivou dostupnost. Řeknete si, “ano, na tohle mám“,
nepotřebuji super drahou technologii. Ale splní takový produkt
Vaše alespoň základní očekávání? Zabezpečí Vás skutečně
účinně? Samozřejmě mnoho určuje socioekonomická pozice
každého potenciálního zákazníka. Pro někoho bude pořízení např.
3D televize otázka poloviny platu. Pro jiného to znamená šetřit 3
měsíce. Přitom mají oba případy zájem o kvalitu, jasný obraz, 3D
technologii a oba budou investovat stejnou pořizovací hodnotu.
Stejně tak by se měl člověk zamýšlet při zabezpečení svého ma-

Za CMZS - Bc.Daniel Šimandl
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-jetku. I když to není záležitost image, módy nebo čehokoliv viditelného. Jde o klid, bezpečí, ochranu, duševní zdraví – na tom
přece nechce šetřit nikdo z nás!

-rénu – co nejblíže občanům. Setkání s občany budou postupně
probíhat v různých městech, kde MP pořádá v centrech a
frekventovaných městských lokalitách tzv. setkání, což je jakési
„stanoviště“, kde jsou informační panely o projektu a názorné
ukázky mechanických zábranných prostředků, za přítomnosti
našeho člena, který společně s příslušníky MP zodpovídá a
vysvětluje veškeré dotazy občanů ohledně správného zabezpečení.
Lidé si samozřejmě mohou odnést informační brožury a letáky,
aby měli kontakt na Cech a jeho členy v místě jejich bydliště.
První společnou akcí i první veřejnou akcí projektu byl veletrh
PRAGOALARM, kde se návštěvníci mohli dozvědět vše ohledně
zabezpečení od Policie ČR, MP Praha a následně o produktech,
způsobech a možnostech realizace od členů Cechu MZS-ČR.
Občané snadno naleznou ve své oblasti člena cechu. Členové Cechu MZS-ČR mají svá prodejní místa označena logem projektu
BEZPEČNÁ ZEMĚ. Všude, kde občané tuto samolepku uvidí,
mají jistotu, že jim bude nabídnuto pouze kvalitní, prověřené
certifikované zboží a produkty. Dostane se jim profesionálního
přístupu a korektního jednání.
Dalším zdrojem, jak najít prodejny a provozovny našich členů
jsou webové stránky www.cmzs.cz , kde je seznam všech členů
CMZS-ČR a jejich kontakty.
V loňském roce 2012 jsme začali tiskovou konferencí dne 30.
5. na MV ČR. Zde byl projekt prezentován pod záštitou Odboru
situační prevence kriminality MV ČR. Následovala první velká
akce v rámci Poradenského centra a společné působnosti cechu s MV ČR na Pragoalarmu 4. -7.6. Na konferenci jsme zde
široké odborné i laické veřejnosti projekt dále představili. Následovali četné semináře v průběhu roku nejen ve spolupráci s MV
ČR, ale i s Městskou policií Praha. Absolvovali jsme také četné
prevenční přednášky občanům. Na mezinárodním poli jsme projekt bezpečná země představili též při konferenci ELF v Norsku,
kde jsme jako členové organizace získali uznání a podporu v naší
činnosti. Rok jsme uzavřeli další větší prezentací v rámci veletrhu
FS Days a For Arch v Praze Letňanech. Kde jsme se setkávali s
občany, zástupci bytových družstev, SVJ a správních společností,
kterým jsme poskytovali odborná doporučení zabezpečení majetku bytových domů a objektů.
Plány na rok 2013
Téma pro rok 2013 zůstává jednak stále všudypřítomná mechanika, resp. mechanické zábranné prostředky a jednak mechanotronika. Mechanotronika jako nadstavba mechaniky. Jedná se o elektromotorický, automatický a elektronický systémy. Toto zvláště
ocení obyvatelé bytových domů. Zejména bytová družstva a
SVJ, které se s problémy zabezpečení vstupů setkávají nejčastěji.
V rámci projektu BZ chceme spolupracovat na tvorbě technické normy jako spolupracující subjekt s ÚNMZ. Dále budou
pokračovat semináře po celé ČR, o kterých budeme informovat na
našich webových stránkách www.cmzs.cz . Též budeme prezentovat BZ v rámci poradenského centra a za podpory MV ČR na
veletrhu ISET v Brně a na Pragoalarmu v Praze. Materiály určené
pro propagaci renovujeme, vše má svůj vývoj a reagujeme tak na
podněty našich spoluobčanů, kterým je projekt určen hlavně.

Tomáš Pospíšil - Správní sekce
Z rozhovorů o BZ
V prvé řadě je třeba říct, že hlavním a podpůrným subjektem
zároveň je v tomto projektu Ministerstvo vnitra ČR, konkrétně
Odbor prevence kriminality. Další subjekty vyplynuly právě z tohoto spojení a jsou jimi veřejnoprávní složky. Tedy Policie ČR a
Městské policie krajských měst ČR. CMZS předložil tento projekt
na poradním sboru MVČR, kde byl schválen a započaly přípravné
práce a rozběhnutí samotného projektu. Projekt tímto sleduje státní
zájem v oblasti prevence kriminality a má plnou podporu MVČR a
Policie ČR. A měl bych dodat, že se navíc projekt velmi líbí, neboť
se dotýká skutečně hlavně občanů naší republiky, jejich základním
potřebám a požadavkům na zabezpečení. Často dostávám dotazy
jako „co jsou základní požadavky na zabezpečení“? Je to velice
prosté. Mechanické zábranné prostředky a způsoby zabezpečení
jsou základní prvky zabezpečení, bez kterých se v žádném případě
neobejde i sebelepší a sofistikovanější elektronický zabezpečovací
systém (EZS). „Mechanika“ opravdu tvoří absolutní základ
zabezpečení, které občan řeší při zabezpečení svého domova, majetku, domu nebo komerčních prostor, skladů, atd. Další častou
otázkou bývá jaký přínos pro veřejnost projekt Bezpečná země
má. Hlavní cíl projektu je veřejnost seznámit se skutečně kvalitními a hlavně certifikovanými výrobky a produkty na našem trhu.
Vysvětlit jí co znamená certifikace, proč je to ta nejdůležitější
věc, a jaké zásady platí při výběru mechanických zábranných
prostředků. Tedy ve vašem případě bezpečnostních dveří.
Dalším cílem projektu je naučit veřejnost rozeznávat falešné či
„velmi levné dovozové“ produkty. K vašemu zaměření mohu
například uvést velký nárůst dovozu nekvalitních bezpečnostních
dveří, především z Asie, importovaných přes Polsko, které v drtivé
většině nesplňují ani základní požadavky. Mají sice velmi nízkou
pořizovací hodnotu oproti kvalitním a prověřeným produktům s
certifikací, ale nesplňují žádné legislativní požadavky pro náš trh
a nebyly zkoušené podle předepsaných norem – hlavně podle ČSN
EN 1627 - 1630. Bohužel se pak stává i to, že takto „zabezpečený“
vchod byl velice snadno překonán a došlo k loupeži.
Hlavním důvodem pro uvedení tohoto projektu bych definoval
jako de-facto vyústění současné situace. Proměnlivá míra kriminality, masívní příliv necertifikovaných a falešných mechanických zábranných prostředků jako důsledek globalizace trhu, tlak
na cenu v dnešním tržním a konkurenčním prostředí. To vše
zapříčinilo obsáhlou nabídku produktů na našem trhu a zákazník
se přestal orientovat v rozpoznání funkční kvality od levných
dovozových výrobků, které funkční a účinné nejsou. Zákazník
si totiž neuvědomuje, že s nízkou pořizovací cenou se mu dostává výrobek nízké kvality, který není zkoušený, tedy nesplňuje
účinným způsobem svůj účel – zabezpečovat podle místa a
způsobu instalace.“
Po překonání takového prostředku (vlámání, vypáčení, prosekání,
odvrtání) teprve dochází k tomu, že zákazník začne vnímat
potřebu kvality a funkčnosti na prvním místě a začne se zajímat o
prověřené a hlavně certifikované výrobky.
Vážíme si spolupráce, která naplno započala v roce 2012.Tato
spolupráce má několik směrů. V rámci aktivit MVČR, Odboru
prevence kriminality jsou konané odborné semináře postupně ve
všech krajích ČR pro odbornou veřejnost, BD, SJV, městské majetkové správy, preventisty.
S Městskou policií je spolupráce zaměřena přímo na práci v te-

Cechmistr pro Security Magazín
Zájezd do SILCA, Itálie
V zájezdním autobusu výpravy Cechu MZS-ČR: 21.4. - 22.4.2013
(Neděle, Pondělí) panovala veselá nálada a od začátku vše probíhalo dle plánu. Všichni účastníci se dostavili včas a cesta započala.
Po 11 hodinách jsme dorazili do cíle, ubytovali a následovala
společná večeře. Druhý den jsme hned po snídani jeli do sídla
společnosti SILCA - Vittorio Veneto, Itálie.
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Představeny byly nejnovější stroje pro elektronické řezání
polotovarů a zároveň prohlídka celého závodu. Výroba klíčových
polotovarů pro světové výrobce byla zvlášť zajímavá. Mnoho
přípravků a technologických fází si SILCA sama vyvinula. Rovněž
montovna fréz a řezacích center byla unikátní podívanou.

-jednotně hájit zájmy preventistů i těch nejmenších obcí při jednáních s dalšími subjekty (např. ministerstvy) při tvorbě preventivních programů, s firmami při realizaci jednotlivých projektů,
vyměňovat si zkušenosti a pomoc při realizaci projektů apod.
Nemá stanoveny žádné členské příspěvky, jeho činnost je prozatím hrazena ze sponzorských zdrojů. Členové výboru pracují
zdarma bez nároku na jakékoli odměny.
JUDr. Tomáš Koníček MV-ČR-OPK
TISKOVÉ ZPRÁVY - aktuality
Zpravodaj oficiálním titulem
Od 4.1.2013 se může Zpravodaj Cechu MZS pyšnit oficiální registrací a zápisem na Ministerstvu Kultury České Republiky, pod
evidenčním číslem: 12952 E 21008.
To znamená, že Zpravodaj je nyní plnohodnotným titulem, který
se také musí zasílat do všech zemských knihoven, Národního
archivu a na další vybrané instituce (ať už v tištěné nebo elektronické podobě), dle seznamu MK-ČR.
Za trpělivost s celým registračním procesem, který opravdu není
na chvilku, za zpracování všech potřebných podkladů, vytvoření
žádosti o registraci a dovedení celé záležitosti do zdárného konce
tímto Správní sekce VELMI DĚKUJE panu Tomáši Sedláčkovi,
prvnímu zástupci Cechmistra, který si celou věc vzal za svou.
Veletrh Prague For Senior 2013

Projekt Bezpečná Země představen na semináři pro členy Kolegia pro prevenci kriminality ve dnech 15. až 17. dubna 2013
ve Velkých Karlovicích
Semináře se zúčastnilo přes 50 preventistů obecních a městských
policií z celé ČR. V úvodu všechny přivítal organizátor akce Ing.
Milan Kladniček, ředitel MP ze Zlína.
Úvodní vzdělávací blok otevřel JUDr. Tomáš Koníček z odboru
prevence kriminality MV ČR, který posluchače seznámil s aktuálními statistickými výstupy kriminality v ČR a s výsledky
provedeného celorepublikového průzkumu veřejného mínění
zaměřeného na postoje občanů k prevenci kriminality a k
bezpečnosti včetně důvěry občanů v bezpečnostní složky. Zejména zde zdůraznil nezastupitelnou úlohu obecních a městských
policií.
Dále byl Cechmistrem CMZS Ing. Petrem Frázem a Členem
představenstva CMZS Tomášem Pospíšilem představen preventivní projekt Bezpečná Země. O realizaci projektu a jeho dopady
byl mezi strážníky velký zájem a i v diskusi tak byla opětovně
potvrzena opodstatněnost projektu.

Ve dnech 11. až 14. dubna 2013 se uskutečnil v letňanském
výstavním areálu PVA EXPO Praha, za aktivní účasti Městské
policie hl. m. Prahy.
Záměrem veletrhu bylo informovat veřejnost se zaměřením
na seniory o nejnovějších trendech, postupech a systémech pro
zabezpečení, ostrahu a ochranu domů, bytů a chat.
Expozice Městské policie hl. m. Prahy byla opět koncipována
jako poradenské centrum. Strážníci z útvaru situační prevence
zde poskytovali návštěvníkům rady k ochraně osobního bezpečí
a zabezpečení objektů a zároveň je seznamovali s projektem
„BEZPEČNÁ ZEMĚ“, který již úspěšně probíhá od roku 2012.
Velkým přínosem pro veletrh For Senior 2013 bylo propojení s
veletrhem For Kids a s dalšími souběžně probíhajícími výstavami,
což se projevilo na slušné návštěvnosti. Veletrhy navštívilo okolo
75 000 lidí.

Občanské sdružení Kolegium pro Prevenci Kriminality:
Vzniklo v lednu 2009 na popud preventistů obecních a městských
policií. Je nezávislou, dobrovolnou organizací, která sdružuje
fyzické a právnické osoby, zabývající se prevencí kriminality. Je
samostatným právním subjektem s registrací dle zák. č. 83/1990
Sb.. Zastupuje převážně strážníky obecních a městských policií,
manažery prevence kriminality a další osoby, které se zabývají
problematikou prevence kriminality. Vyvíjí aktivity v oblasti
sociálně patologických jevů, sociální a situační prevence kriminality, bezpečnosti silničního provozu apod. si klade za cíl -

Informují: JUDr. Pavel Kocábek a Ing. Jan Chmelař z útvaru
situační prevence Městské policie hl. m. Prahy
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SYSTÉM TOKOZ PROFESSIONAL
UNIKÁTNÍ ZAMYKACÍ SYSTÉM NA PRINCIPU
OTOČNÝCH LAMELOVÝCH STAVÍTEK
Odborníky je právem považován za jeden z nejbezpečnějších
a nejspolehlivějších na světových trzích.

Mimořádná odolnost proti vloupání:

!
NOVINKA

ICKÁ
CYLINDR
VLOŽKA
RKEM
S PASTO

• 100% odolnost proti planžetování
a vyhmatání
• 100% odolnost proti bumpingu
• odolnost proti běžnému odvrtání
• vysoká ochrana v exteriéru
(prach, mráz, voda, mastnota)
• vysoká životnost v náročném prostředí
V sortimentu jsou cylindrické vložky i visací zámky.
Jsou vhodné pro zabezpečení bytů, rodinných domů
i pro firemní a průmyslové objekty.

www.tokozpro.cz
VYDAL: Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR
č. reg.12952
NEPRODEJNÉ

CENY INZERCE: (v Kč, bez DPH)

E 21008

DATUM VYDÁNÍ: 05/2013
Korespondenční adresa:
CMZS ČR, Nádražní 62/280
152 00 Praha 5
www.cmzs.cz
cmzs@cmzs.cz
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Řádková inzerce členů do 200 znaků - zdarma
Oslovte také Vaše potenciální zákazníky zajímavou nabídkou!

HLEDEJTE ČLENY CECHU MZS-ČR
PRO ŘEŠENÍ VAŠICH POTŘEB
- označení produktů, kterému rozumíte
- profesionální služby a servis
- jistota a kvalita odvedené práce
- podpora a doporučení státu
- členové CMZS v každém regionu
VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA

www.cmzs.cz

