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Fotogalerie z Veletrhu FS-Days 2014

Letošní ročník výstavy, který jsme připravovali v rámci projektu
Bezpečná Země, a ke kterému jsme získali již tradičně podporu MV-ČR a Policie ČR, byl úspěšný. Ukázalo se, že ač je téma
prevence kriminality stále poněkud podceňovaným, až by se s
nadsázkou dalo říci, že nemá dostatek posluchačů, tak ve spojení
obou veletrhů ForArch a FSDays, s tak silným průnikem značek
MV-ČR, PČR, BZ, je obrovská síla a zákaznický potenciál.
Letošním tématem byla otázka komplexního řešení zabezpečení
mechanickými zábrannými systémy. Zabezpečení vstupů do budov pak pomocí mechanotronických systémů propojených s RFID
technologií. Trendem jsou systémy podporované technologií
NFC, které dokáží vzdálené přístupy řešit pomocí mobilních aplikací. Digitální vložky a mobilní telefony mají jistě mnoho výhod
a najdou si své místo a uplatnění. Můžeme však říci, dle zájmu z
řad laické veřejnosti, že mechanika bude stále žádanou metodou
zabezpečení a že patentově chráněné mechanické systémy mají
přinejmenším stejnou budoucnost, pakliže ne větší, jak mechanotronické systémy.
Slovo Mistra Správní sekce:
S potěšením mohu konstatovat, že se druhé vydání Katalogu
Doporučených Výrobků těší stále většímu zájmu veřejnosti. Tak
jako u všeho nějakou dobu trvá, než se nové věci ujmou. Poslední
rok však ukázal, že se s katalogem opravdu pracuje a to jak v
rámci éteru došlých zpráv, tak i z vlastních zkušeností.
Od chvíle, kdy jsem radil svému kamarádovi ohledně zabezpečení
- nosím u sebe v aktovce stále jeden výtisk katalogu, neboť se mi
stalo již “nespočetněkrát”, že někdo z okolí potřeboval poradit.
Stačilo vždy vytáhnout katalog, nalistovat a doporučit jednoho
z výrobců, který svým produktem v katalogu řešil danou situaci. Zadní strana zase spolehlivě odkázala na jednoho ze členů,
který byl v místě bydliště. Ptáte se, jaké asi číslo znamená výraz
“nespočetněkrát”? Toto číslo si sice nepamatuji neb to nepočítám,
ale na desítky případů to již skutečně bude. Člověka tak potěší,
když neslyší dobré zprávy nejen z vlastních řad CMZS, ale i z
terénu, od zákazníků.
Tuto vzrůstající tendenci potvrdil i letošní veletrh, který se jak
účastí návštěvníků, tak naší krásnou expozicí vydařil, když se na
něm rozdalo opět obrovské množství katalogů a každý ze členů
výrobců dostával mnoho dotazů jak vyřešit to či ono zabezpečení
či upgrade stávajícího na vyšší úroveň.
Na programu byl také jeden workshop, v rámci Security Magazínu, kde měl svůj odborný blok také náš Cech MZS-ČR, na téma
obecné problematicky zabezpečení MZS.
Tomáš Pospíšil
Slovo Cechmistra:
Rád bych poděkoval všem vystavovatelům, kteří se podíleli na
expozici cechu a kteří svými produkty přispěli k informovanosti
odborné i laické veřejnosti v rámci prevence a projektu Bezpečná
země.
Společné expozice se zúčastnili : KABA, EVVA, ASSA ABLOY,
SHERLOCK, EGLINE, PHOBOS, Policejní presidium a Odbor
prevence kriminality MV-ČR.
Ing. Petr Fráz
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˄˄
Návštěvníci veletrhu si mimo jiné mohli odnést “kýbl plný
nápadů”. Jednalo se o praktické desetilitrové plastové kýble, které
jsou užitečným pomocníkem kdekoliv při mnoha činnostech. Jejich zvláštností bylo to, že se rozdávaly uvnitř s vloženým katalogem doporučených výrobků.
vznikl tak zajímavý propagační a marketingový nástroj, jak oživit
distribuci katalogů na veletrhu a zvýšit tak jejich rozdaný počet
veřejnosti.
Oficiální statistiky veletrhu For Arch a FS-Days 2014
Počet prezentujících se společností: 36 (pouze FS-Days)
Počet zahraničních vystavovatelů :2
Počet návštěvníků celého komplexu veletrhů: 74.850
Pozvaní hosté, novináři, účastníci konferencí FSDays: 2.550

Workshop Security Magazínu - Cechmistr Ing. Petr Fráz s Mistrem Zahraniční sekce Ing. Ivo Bukem vysvětlují posluchačům
problematiku MZS vč. praktických ukázek.
˅˅

Partneři veletrhu FS-Days 2014:
Cech mechanických zámkových systémů ČR, z.s.
Asociace soukromých bezpečnostních služeb České republiky
Městská Policie hl. m. Prahy
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Tato čísla jednoznačně hovoří o tom, že tento veletrh je pro oblast
mechanických zábranných a zabezpečovacích prostředků stěžejní
akcí. Nejen díky spojení s For Archem, který má k budování
zabezpečení objektů přímý vztah, jelikož se jedná o stavební
veletrh, ale také díky místu konání veletrhu a již třetím rokem
vzrůstající návštěvnosti z regionů celé ČR. Dle oficiální zprávy
realizátora veletrhů - společnosti Mascotte s.r.o. jsou návštěvníci
ze dvou třetin muži a jedná se vesměs o majitele firem, vyšší a
střední management realizačních firem, odborné veřejnosti a také
správy měst a obcí.
Dalšími byli výkonné orgány družstev a společenství vlastníků
bytových jednotek, o čemž se také přesvědčili naši vystavovatelé.
To znamená, že se jedná o velmi významné segmenty širšího spektra cílové skupiny, která je pro náš obor MZS velice důležitá.
Do oficiálního dotazníku výstaviště PVA návštěvníci uvedli z více
než 60%, že veletrh navštěvují již po několikáté a jejich hlavním
cílem je shlédnoutz aktuální novinky a trendy z oboru na trhu. Což
je při celkové návštěvnosti obou veletrhů téměř 75 tisíc krásná
bilance.
pro CMZS je to potvrzení, že zvolilo pro prezentaci svých členů
a projektu Bezpečná Země - tu nejlepší možnou akci v ČR! Navíc
tradičně s oficiální záštitou MV-ČR.
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Tomáš Pospíšil - Správní sekce

robky, které regulérní zkušebnou nikdy neprošly, jsou obvykle
z „no name“ asijské produkce, často nejsou schopny plnit ani
funkci stavebního výrobku a o jejich nulové průlomové odolnosti
nás přesvědčili i pracovníci útvaru URNa Policie ČR, kteří jejich
odolnost reálně vyzkoušeli - v takovém případě občan dostane jen
účelové a zkreslené informace a teprve po čase začne zjišťovat,
že například s jeho novými dveřmi asi něco nebude v pořádku…

Rozhovor s výrobcem SHERLOCK
bezpečnostní dveře, s.r.o.
V rámci konání veletrhu FS-Days 2014 provedla Správní sekce
CMZS také rozhovor s jedním z vystavovatelů přímo na výstavišti.
Cílem bylo zjistit, jakým způsobem výrobce a člen Cechu pracuje s projektem Bezpečná Země a jaký smysl v tomto projektu
spatřuje, pakliže je jedním z jeho aktivních partnerů.

TP, CMZS: A jaké nebezpečí takovému - v podstatě podvedenému
občanovi - reálně hrozí?

Myšlenka na rozhovor se zrodila na základě toho, že právě
SHERLOCK bezpečnostní dveře s.r.o., jako jeden z vystavovatelů,
vytvořil na veletrhu vlastní rozhovor s Cechmistrem pro své
následné marketingové účely a propagaci svých výrobků.

MB, SHERLOCK: Když mu dveře jen začnou rezivět nebo
přestane fungovat zamykání, může být ještě rád. Když mu ale
někdo vykrade byt tím, že dveře otevřel otvírákem na konzervy…
Nejen, že je okraden, ale pojišťovna mu v takovém případě obvykle nevyplatí téměř žádnou náhradu, A to už je průšvih... Právě
proto jsme doslova vděční, že se zde našla skupina lidí, kteří
vyslyšeli naše požadavky a díky svým schopnostem i odborným
kompetencím vdechli život projektu, o kterém dnes říkám, že má
bezpochyby smysl a současně i značný růstový potenciál.

Otázky kladl za CMZS: Tomáš Pospíšil - (zkratka TP)
Odpovídal za SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o.:
Milan Biskup - (zkratka MB)
„Projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ má bezpochyby smysl i silný
růstový potenciál.“

TP, CMZS: Užitečnost projektu pro občanskou veřejnost je
tedy zřejmá. Co ale odborná veřejnost? A co přináší projekt
BEZPEČNÁ ZEMĚ přímo do vašeho podnikání?

Veletrh FSDays patří v posledních letech mezi významné
prezentační akce v oboru zabezpečovací a protipožární techniky. Mezi zúčastněnými profesionály nemohou chybět zástupci
renomovaných firem, ale ani Cech mechanických zámkových
systémů ČR, coby sdružovatel těchto profesionálů a odborný
garant poskytující podporu jejich kvalitním a certifikovaným
produktům.

MB, SHERLOCK: Důležité je především to, že projekt již
dávno překročil rozměry běžné činnosti odborného sdružení
CMZS a stal se reálným celostátním projektem podporovaným
kromě zmíněného odboru Prevence kriminality MVČR i dalšími
důležitými subjekty, jako jsou pojišťovny, odborné zkušebny, do
podpory se zapojila i Městská Policie, o projekt se již aktivně
zajímají i média. Navíc má projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ slušně
„našlápnuto“ i na mezinárodní úrovni. A toto vše již není jen
prevenční činnost vůči občanovi. Toto už je součinnost široké odborné veřejnosti, skutečná spolupráce na smysluplné věci.

Významnou část této podpory dnes tvoří projekt BEZPEČNÁ
ZEMĚ, jehož kvalitu dokládá (mimo jiné) i oficiální záštita Ministerstva vnitra ČR, Odboru prevence kriminality. A jaký konkrétní
význam má tato podpora pro samotné výrobce a odborné dodavatele? Na toto téma jsem přímo na veletrhu FSDays 2014 položil
několik otázek panu Milanovi Biskupovi, obchodnímu řediteli
společnosti SHERLOCK bezpečnostní dveře, s.r.o., která patří
mezi nejvýznamnější dodavatele bezpečnostních a protipožárních
dveří na trhu v České republice.

Jestliže „hlavním klíčem“ projektu k prosazování odbornosti a
kvality se stal „certifikovaný výrobek“ a souhrn těchto prověřených
certifikovaných a všemi zúčastněnými garanty doporučených
produktů vychází již druhým rokem ve formě kvalitního katalogu,
potom je zcela zřejmý i dopad projektu na naše podnikání: z pohledu marketingu jde o zcela nový „prezentační kanál“, díky kterému
se společnostem v katalogu uvedených dostává výjimečného postavení mezi podobnými firmami. Společnost, která je prokazatelně
oprávněně prezentována jako prověřený, seriozní a profesionální
dodavatel a její produkty mají oficiální záštitu nejvyšších institucí,
je bezpochyby laickou i odbornou veřejností postupně stále více
vnímána jako ten nejvhodnější možný dodavatel.

TP, CMZS: Pane řediteli, společnost SHERLOCK je součástí
projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ od samého počátku. Jaké byly vaše
pohnutky do projektu vstoupit?
MB, SHERLOCK: Společnost SHERLOCK do projektu vstoupila nejen jako jeho „pasivní uživatel“, ale de-facto i jako jeho
aktivní spolutvůrce. Nebyli jsme dlouhodobě spokojeni s tím,
že i přes fungující poradenské či prevenční orgány a instituce
nedostávají občané dostatečné množství relevantních informací,
podkladů či doporučení v oblasti správného zabezpečování osob a
majetku mechanickými zábrannými prostředky a že tuto neznalost
potom snadno zneužívají neseriozní dodavatelé.

Udržet si tento vysoký kredit samozřejmě není jednoduché, stojí to
mnoho úsilí a času. Ale podpora naší práce prostřednictvím projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ toto vynaložené úsilí reálně vrací a stoupající kredit společnosti SHERLOCK je dnes již nepřehlédnutelný.
Proto se také stále více sami stavíme i do opačné role, kdy aktivně
projekt BEZPEČNÁ ZEMĚ sami veřejně propagujeme.

TP, CMZS: Znamená to, že vaším prvotním impulsem směrem k
projektu byl nedostatek odborné osvěty?

TP, CMZS: Máte na mysli využívání grafických komunikačních
prvků projektu nebo vámi zveřejňované videozáznamy rozhovorů
s předními pracovníky projektu?

MB, SHERLOCK: Přesně tak. V důsledku toho, že lidé často
vůbec netuší, jaké zabezpečení a jaké produkty mají od dodavatele požadovat, vydávají se často na milost náhodě. Když napoprvé „natrefí“ na skutečné profesionály, mají štěstí. Dostanou
jak vysvětlení dané problematiky, tak i seriozní nabídku produktů,
které budou jejich očekávání skutečně splňovat. Když ale občan jako první osloví dodavatele, který na trhu s bezpečnostními produkty parazituje tím, že za nižší cenu nabízí vý- ˃
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MB, SHERLOCK: Ano, společnost SHERLOCK podporuje
BEZPEČNOU ZEMI zejména využíváním grafických vizualizací projektu ve svých prezentacích. Mimochodem ten „zelený
preclík“, coby logo BEZPEČNÉ ZEMĚ, je velmi zdařilá a
silná grafika, je to srozumitelné a lidé si to pamatují. A zmíněná
˃˃

videa jsou samozřejmě ještě cílenější podpora nejen BEZPEČNÉ
ZEMĚ, ale i lidí, bez kterých by tento projekt nebyl tam, kde je.
Děkujeme proto za poskytnuté rozhovory především panu JUDr.
Tomášovi Koníčkovi, odbornému konzultantovi Odboru prevence kriminality z Ministerstva vnitra České republiky (video
níže) a panu Ing. Petrovi Frázovi, Cechmistrovi CMZS (video
níže). Poděkování samozřejmě patří i Vám, pane Pospíšile, za
příkladnou spolupráci na společném díle.

jednoznačný dopad na postupné, neustálé působení osvěty a
zvyšování informovanosti jak odborné, tak hlavně té nejširší
veřejnosti! To je společným cílem a přímým odkazem na kvalitní,
prověřenou odbornou práci všech členů CMZS a jejich služeb.

TP, CMZS: Pane Biskupe, děkuji za tento obsáhlý a objasňující
náhled na smysluplnost projektu BEZPEČNÁ ZEMĚ a přeji Vám,
ať se společnosti SHERLOCK v České republice stále daří.

Veletrh Essen Security 2014

Tomáš Pospíšil - Správní sekce.
TECHNICKÁ SEKCE

Technická sekce připravila pro členy, v termínu 23. - 24.9.
2014, výpravu Cechu MZS-ČR na největší evropský veletrh
bezpečnostních systémů v německém Essenu.
www.security-essen.de

Pořízený videorozhovor s Cechmistrem Ing. Petrem Frázem je k
dispozici na adrese: http://vimeo.com/108110789

O tom, že to byla akce vydařená svedčí vyčerpaný možný počet
účastníků již zhruba tři týdny před akcí. Na mnohé se nedostalo.
I když byla samozřejmě škoda, že se nemohli zúčastnit všichni
zájemci, o to větší radostí bylo zjištění, že se naplánovaná akce
těšila tak velkému zájmu našich členů.
To je známkou kvalitně přichystané záležitosti.

Také i pro inspiraci ostatních uvádíme další rozhovor, který
SHERLOCK pořídil v rámci propagace spojené s jeho výrobky,
uvedenými v Katalogu doporučených výrobků.
Požízený rozhovor s JUDr. Tomášem Koníčkem z Odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra ČR je k dispozici na adrese:
http://vimeo.com/105859290

23.9. byli všichni účastníci zájezdu díky výhradnímu zastoupení
našeho člena (HB Group Plzeň) pozváni na večeři od výrobce
cylindrických vložek CES. Druhý den pokračoval prohlídkou
výrobního závodu CES, který příští rok bude slavit 175 letou historii od svého vzniku a od Essenu sídlí v nedalekém Velbertu.
Po prohlídce závodu se výprava přesunula do muzea zámků a
zámkařského řemesla, kde průvodce prezentoval vývoj zámků od
starého Egypta až po současnost a byla možnost si prohlédnout a
vyzkoušet celou řadu zajímavých exponátů. ˃˃˃

Závěrem zbývá konstatovat, že takové konkrétní kroky jednotlivých členů výrobců, zapojených do projektu BZ jsou, vedle
označování obalů výrobků logem Bezpečné Země pro snadnou orientaci občanů, velmi pozitivními počiny, které mají ˃˃
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Vedení CMZS ČR by tímto velice rádo poděkovalo svému členovi
firmě HB Group za zprostředkování prohlídky výrobního závodu
CES a taktéž za zajištění pozvánek na večeři rovněž od tohoto
výrobce.

Od 12 do 18 hodin následovala individuální prohlídka veletrhu,
který se rozléhal v 12 halách. Součástí prohlídky byla také komentovaná prohlídka stánku KABA. Veletrh byl ohromný a opravdu
s obrovským množstvím vystavovatelů z celého světa, ze kterých
bychom uvedli: SILCA (Futura ONE), CES (Omega Flex, Omega
Active), BURG WÄCHTER (TSE Face, Secu Easy), KABA (City
360), ASSA ABLOY, EVVA, DORMA, OPENERS & CLOSERS
(mini el.otvírače), TOKOZ (cyl.vložka Tech), EUROLOCKS
a mnoho dalších. Výstava ukázala jasný nástup a budoucnost
zámkařského světa v kombinaci mechanických zabezpečovacích
systémů ruku v ruce s elektronickými a mechanotronickými systémy včetně kamerových systémů, to vše propojené také s mobilní
technologií.

Dále poděkování patří také dalšímu členovi – společnosti KABA,
za zprostředkování vstupenek na veletrh pro celou cechovní
výpravu a také za komentovanou prohlídku a vřelé přivítání na
stánku KABA.
S potěšením lze konstatovat, že aktivní zapojení členů výrobců v
práci a nabídce pro širokou členskou základnu přináší své ovoce.
Smysl výpravy ocenili i samotní účastníci, kteří by se individuálně
jen steží dostali na místa jako je výrobní závod vč. komentované
prohlídky. Tedy spojení více věcí najednou (museum, prohlídka
závodu CES a vlastní veletrh) je skutečnou přidanou hodnotou,
která přináší našim členům reálné benefity a poznání v maximální
možné míře.
Tomáš Pospíšil - Správní sekce
Na článku se podíleli: Radim Klein - HB Group - text a foto,
Cechmistr Ing. Petr Fráz - text a foto.

•
Vznik Akademie CMZS
pro zvyšování odborné kvalifikace
členů
Jako jeden ze svých prioritních cílů, které je třeba bezodkladně
řešit, vnímala donedávna Technická sekce vytvoření školicího
střediska pro všechny své členy a dát jim tak možnost účastnit se
školení v průběhu roku, na základě pevně vypracovaných, stanovených a vypsaných školení.
O tom, že věci se snáze říkají než dělají a dějí bychom v tomto případě mohli hovořit opravdu dlouze. Tato záležitost má
totiž různá úskalí, na které narazíme, pokud se problematikou
vytvoření takového centra budeme seriózně zabývat. Jedná se
nejen o vhodnou geografickou polohu v rámci ČR ( což je zdaleka
ten nejsložitější problém) ale také o to, aby dané prostory byly
skutečně profesionálně uzpůsobeny takovým záležitostem, jako
jsou odborná školení - ať už jakákoliv. To znamená, že pokud bychom uvažovali o opravdu kvalitních kursech, které by zájemce
přitahovaly jednak svojí aktraktivitou - tzn. aktuálností v posledních novinkách o vývoji mechanických, elektromechanických a
dalších zabezpečovacích prostředků, systémů, o trendech na trhu
atd., zjistíme, že takový objem informací není schopen sbírat a
zpracovávat kde kdo.
Jinými slovy taková činnost vyžaduje poměrně dosti propracovaný systém jak ve sběru a přísunu informací, tak ve sledování
konkurence, a hlavně ve sledování aktuálních novinek nejlépe v
celosvětovém měřítku trhu.
Takový přístup znamená mít dvě věci. První z nich jsou informační
zdroje. Tedy mít kanály, ze kterých se tyto veškeré informace
získávají. Přesněji řečeno mít dobré kontakty, které pramení
nejlépe z dobře zavedených historických vazeb, např. s dodavateli
a s výrobci. Dalším druhem zdrojů jsou obvykle světové veletrhy
a výstavy. Opět i zde platí, že ideálním způsobem je sledování
celé mapy čili celosvětové (ne jen místní a evropské výstavy).
To vše je zapotřebí k tomu, mají-li být předkládané informace
kvalitní - podložené reálnými prvky a danými skutečnostmi v
oboru, a zrovna tak správně načasované. Respektive aktuální takovým způsobem, kdy se čtenář nebo posluchač o novince dozvídá v předstihu či jen krátkou chvíli po jejím uveřejnění.
Druhou věcí jsou lidské zdroje. ˃˃˃

Na fotografii je patrné, že tradice veletrhu v Essenu je velice silná
a i letošní ročník doslova praskal ve švech. Jedná se skutečně o
nejvýznamnější událost MZS ve střední Evropě, která se koná
jednou za dva roky, a které se účastní špičkoví výrobci z mnoha oborů MZS z celého světa. ˃˃˃
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Lidské zdroje jsou totiž k takovému objemu činností tím
nejdůležitejším prováděcím nástrojem. Bez dostatečného počtu
(navíc) fundovaného kolektivu, by se sledování trendů a novinek
stalo pouhým snem. A pokud v tomto ohledu hovoříme o “snu”
tento příměr není nikterak přehnaný. Pro vysvětlení:
Pokud již máme získanou informaci - je třeba ji zpracovat - očistit
od balastu a extrahovat z ní pouze to potřebné pro naši činnost.
Takto získaná a očištěná data se musí dále zpracovat do teoretické
roviny (článek, informace, aktualita, upoutávka, newsletter) a do
praktické roviny (např. reálných ukázek při školení, zjišťování
poptávky na trhu, apod.). Pak je nutné tyto informace zahrnout
do programu jako celku, spojit předešlé či následné události, které
se k dané problematice vážou nebo jsou alternativami či dlouho
očekávanými zlepšeními k určitým věcem.
Toto pemzum činností je jen velmi hrubě nastíněným rámcem systému, který je třeba mít vytvořený a vyladěný tak, aby vše “jelo
jak na drátkách”.
Tento výčet má také za úkol osvětlit celou problematiku tak,
abychom si lépe představili a pochopili, jaké úsilí je třeba vyvinout k tomu, že se jako zákazníci přihlásíme na to či ono školení
v nabídce. Jinými slovy, co vše předchází tomu, aby se takové
školení vypsalo, vymyslelo, byla stvořena jeho náplň, aby obsahovalo zajímavé informace, studijní-učební podklady a hlavně splnilo vysoká očekávání těch, kteří se na něj přihlásili.
Jistě, mnozí mohou namítnout, že dříve pořádaná školení měla
bezesporu svou úroveň také. Ovšem v tomto článku nehodnotíme
ani nesrovnáváme věci minulé a těmi nynějšími.
Na druhou stranu je třeba si říci, že musíme jít stále dopředu a
vyjíjet veškeré snahy k tomu, abychom nabízeli členům CMZS
to nejlepší! Jak po odborné stránce, tak z hlediska profesionality poskytovaných školení v prostorách tomu odpovídajících a
splňujících maximální možná kriteria v oboru.
Řekněme si narovinu, z hlediska výše popsaného by se jednalo
skutečně téměř o sen... Vraťme se tedy o pár měsíců zpátky.
Po Volební Valné hromadě v dubnu 2014 v Brně, kdy vzešlo nové
představenstvo a Technická sekce získala nového Mistra - Ladislava Beránka ml., se veškeré snahy započaly upínat k naplnění tohoto cíle, který se již tak nereálný nezdál. Hlavně díky iniciativě
nového Mistra Technické sekce.
Tak došlo k propojení nově vybudovaného školicího střediska
společnosti HB Group s.r.o. a Cechu v Akademii CMZS pod
záštitou prostor a lektorů HB Academy.
S potěšením lze konstatovat, že se jedná o skutečně mimořádný
počin Technické sekce v otázce uceleného programu školení v
rámci celého kalendářního roku pro všechny členy CMZS! Do
této doby Cech žádné stabilní školicí prostory neměl a žádné také
nebyly na tak vynikající a všestranné technické úrovni, jako prostory v plzeňském školicím středisku.
Důležitou informací pro všechny členy, kromě nabídky jednotlivých školení a jejich termínů, je samozřejmě také finanční
zvýhodnění, které Cech MZS-ČR poskytuje každému členu
v hodnotě 800,- Kč / 1 člen (tedy na firmu či živnostníka) jako
příspěvek ke zvyšování odborné kvalifikace.
Jako další přidanou hodnotu poskytla firma HB Group jednorázovou slevu 20% na pořízení vybavení ze svého sortimentu pro
každého člena CMZS, účastnícího se daného školení. Tyto výhody
samozřejmě nečlenové CMZS nemají.
Souhrnem se tedy jedná o nabídku skutečně lákavou a pestrou,
která je navíc svým umístěním - Plzeň - pro členy z Čech ˃˃˃

zajisté bez problému, a pro členy z Moravy alespoň ve spádové
oblasti, která je dobře dostupná vlakovou či autobusovou dopravou (pakliže nepojetede autem - kdy cesta vede pohodlně po
dálnici). Mimo jiné se dá také školení spojit s prohlídkou města či
Plzešnkého kraje, pakliže člen pojede skutečně z daleka.
Závěrem přinášíme popis a obrazovou přílohu toho, jak školicí
prostory vypadají. Nepřehlédněte ani ochutnávku vypsaných
školení, které jsou prozatím v přípravné fázi. O stanovení přesných
termínů pro příští rok Vás budeme včas informovat.
Tomáš Pospíšil - Správní sekce
Školicí středisko H&B ACADEMY (H & B Group s.r.o.)
Akademie CMZS
Klíčové centrum H & B Group s.r.o. v roce 2013 zrekonstruovalo
část objektu centrální pobočky v Plzni a vybudovalo ojedinělé
školící prostory v klíčařském oboru v České republice. Na projektu
spolupracuje s asociací
Českých Lockpikerů a s CMZS ČR
a projektem Bezpečné země, jednatel H&B Ladislav Beránek zastává v CZMZS ČR funkci mistra
technické sekce, což zajištuje dobrý přístup a informovanost všech
členů CMZS ČR o školeních H&B
academy. Navíc všichni členové
CMZS ČR mají mimořádné slevy
na všechna školení. Celý projekt
pod názvem H&B ACADEMY
vznikl na základě velké poptávky po těchto školeních a protože
H&B Group s.r.o. na Českém a
Slovenském trhu působí již více
jak 23 let, tak jako lídr v tomto
oboru, nejen díky svému knowhow, má na svých školeních
opravdu co nabídnout. Všechna
školení zastřešují odborníci, kteří
se v oboru pohybují velmi dlouho
a mají za sebou celou řadu mezinárodních soutěží a tuzemských i
zahraničních školení (D. Šimandl,
P.Bílek, P.Vozka, P.Schuldes, P.Děd, R.Masár).
H&B academy si klade za cíl prostřednictvím školení na různých
úrovních zvyšovat odbornost v klíčařském oboru všem, kteří chtějí
1. být napřed před konkurencí,
2. svým zákazníkům nabídnout
více služeb, 3. poskytovat lepší a
odborný servis.
Školicí prostory jsou koncipovány
jak pro teoretickou část (ozvučená
místnost s projektorem), tak
především pro praktickou část, která
je vybavena několika zkušebními
dveřmi pro překonávání mechanických zábran destruktivní nebo nedestruktivní metodou. Dále jsou k
dispozici pro jednotlivé účastníky
speciální stolky pro další praktickou činnost spojenou s otevírací
technikou. V roce 2015 H&B academy rozšiřuje nabídku také
o velmi žádaná školení v oboru autodiagnostiky a kopírování
autoklíčů na zařízení T-CODE, ZEDFULL, SUPERKEY,
RW4+ a TANGO. ˃˃˃
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Projekt je také podporován celou
sérií videonávodů a videoprezentací z
kuchyně HB pod značkou vlastní „televize“ HBtv na webové adrese:
http://hbtv.klicovecentrum.cz.
Pro Zpravodaj CMZS:
Radim Klein - H&B Group s.r.o.
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Jednotlivá školení Akademie v průběhu roku 2015
Otevírací technika - začátečníci
Otevírací technika - pokročilí
Otevírací technika - trezory
Otevírací technika - automobily
SGHK - základní
SGHK - pokročilý
Autodiagnostika - základní školení + (RW4+, SuperVag)
Autodiagnostika - ZedFull (po absolvování HB-A1)
Autodiagnostika - T-CODE (po absolvování HB-A1)
Autodiagnostika - Tango (po absolvování HB-A1)
Otevírací technika - začátečníci
Otevírací technika - pokročilí
Otevírací technika - trezory
Otevírací technika - automobily
SGHK - základní
SGHK - pokročilý
Autodiagnostika - základní školení + (RW4+, SuperVag)
Autodiagnostika - ZedFull (po absolvování HB-A1)
Autodiagnostika - T-CODE (po absolvování HB-A1)
Autodiagnostika - Tango (po absolvování HB-A1)

Kód
HB-Z1 (Česko)
HB-P1 (Česko)
HB-T1 (Česko)
HB-A1 (Česko)
HB-S1 (Česko)
HB-S2 (Česko)
HB-A1 (Česko)
HB-ZF (Česko)
HB-TC (Česko)
HB-TA (Česko)
SK-Z1 (Slovensko)
SK-P1 (Slovensko)
SK-T1 (Slovensko)
SK-A1 (Slovensko)
SK-S1 (Slovensko)
SK-S2 (Slovensko)
SK-A1 (Slovensko)
SK-ZF (Slovensko)
SK-TC (Slovensko)
SK-TA (Slovensko)

Termín
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme
připravujeme

internetu a i na veletrhu jsme měli příležitost seznámit se s
některými postupy, případně příslušné přípravky a pomůcky zakoupit. Hlavní zásadou je tak čistě legální použití těchto prostředků
a metod a informovanost konečného spotřebitele (viz CMZS: projekt Bezpečná země).

ZAHRANIČNÍ SEKCE
Jednání s německou asociací Interkey
a s prezidentem ELF
Zástupci představenstva Cechu využili příležitost zájezdu na
veletrh v Essenu, aby mj. navštívili stánek německé asociace Interkey. Po rozhovorech s předsedou této asociace panem Ralfem
Margoutem se rýsuje užší spolupráce s Interkey, vzhledem k tomu,
že se jedná o největší evropskou asociaci a problematika, kterou
Interkey mj. řeší, je nám velice blízká. Jedná se především o otázku ochrany dovýroby klíčů k vložkovým systémům související s
kvalitní patentovou ochranou a dále o otázky legislativní úpravy
možnosti poskytování služeb nouzového otvírání a volného šíření
přípravků určených k tomuto účelu.
Pan Margout mj. sdělil, že kupř. v Německu a v Rakousku jsou za
bezpečnostní považovány pouze ty vložkové systémy, které splňují
jak požadavky příslušných evropských norem na odolnost vložky
proti mechanickému napadení tak také zaručují pomocí kvalitní
patentové ochrany profilu systému nejvyšší ochranu kontrolované
dovýroby klíče, pouze tyto systémy jsou vybaveny bezpečnostní
kartou (viz CMZS: Dvojjedinost bezpečnosti vložky).
K problematice oprávnění k nouzovému otvírání p. Margout sdělil,
že v Německu není tato činnost bohužel doposud legislativně nijak regulována. K provádění této služby postačuje živnostenské
oprávnění k provozování klíčové služby udělené za standardních podmínek (beztrestnost apod.). K dispozici je však celá řada
dalších zákonných opatření, které zamezí provádění této činnosti
kýmkoliv. To má úzkou souvislost s dnes v podstatě neomezenou dostupností přípravků pro nouzové otevírání i návodem,
jak jich použít. Objednávat je lze bez omezení prostřednictvím
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Dále jsme měli na veletrhu příležitost hovořit také s presidentem
Evropské federace zámkařů (ELF) panem Davem O´Toolem. Informovali jsme jej o posledních aktivitách CMZS, probírali obdobnou problematiku jako s Interkey a plánovaný Konvent ELFu
v Dublinu v roce 2015 (www.elf2015.com) a pozvali jsme jej k
návštěvě plánované VH cechu v listopadu.
Ing. Ivo Buk - Zahraniční sekce

VŠEOBECNÉ INFORMACE
Představení člena CMZS, jako počátek seriálu...
Před časem se Správní sekce rozhodla zařadit do Zpravodaje
CMZS jako pravidelnou rubriku postupné představování jednotlivých členů Cechu.
Tento záměr si klade za cíl postupné seznámení všech členů
navzájem. Myšlenka se zrodila při sledování jedné z mnoha
Valných hromad, na které jezdí v podstatě skoro titéž lidé. Je to
zároveň také smutné konstatování, že náš Cech MZS-ČR, který
má více než sto členů napříč celou republikou, se těší tak malé
účasti, či jen účasti stále těch stejných “aktivnějších” členů.
Jistě, mnoho z nás má času pomálu a ne vždy se to zrovna hodí.
Mnoho z nás pracuje i o víkendech nebo non stop službou - zvláště
při nouzových otvíracích servisech.
Proto je samozřejmě nutno vzíti označení “aktivnější člen” s rezervou, jelikož není míněno nikterak negativně.
Naopak právě tento poznatek vedl k tomu, abychom se poznali
všichni lépe a navzájem a tou nejsnazší cestou. Tedy nejlépe přes
nějaké médium, na které dosáhnout všichni, aniž by museli podnikat jakoukoliv cestu kamkoliv.
K tomuto účelu se skvěle hodí náš Zpravodaj, kde si postupně
představíme jednoho člena po druhém.
Forma je velmi jednoduchá - stačí o sobě napsat toliko informací,
kolik uznáte za vhodné a checte se o ně podělit s ostatními. Délka článku v podstatě omezení nemá, pakliže neplánujete zaslat
několikastránkový román. K tomu přidáte fotografie, logo Vaší
společnosti, provozovny a jakoukoliv zajímavost, úspěch, který
se Vám podařil. Takto prezentovaná vzájemná výměna zkušeností
a prezentace může být v mnoha ohledech tvůrčím a nápaditým
zamyšlením pro ostatní. Může vést ke zlepšování a změně stavu k
lepšímu. V neposlední řadě se domnívám, že jde zkrátka o pěkný
počin, jak se vzájemně více poznat, i když jen na dálku, ovšem
k tomu slouží kromě textu také obrazový doprovod jednotlivých
představení.

litních, počítačem řízených elektronických strojích.
Nabízíme široký sortiment zámků, cylindrických vložek a
bezpečnostního kování k zabezpečení dveří včetně dodávek
systémů GENERÁLNÍHO KLÍČE. Dodáváme také bezpečnostní
dveře včetně jejich montáže.
Dále se zabýváme otevíráním zabouchnutých, nebo uzamčených
dveří, uzamčených automobilů a trezorů.
Podrobné informace o celkových našich službách Vám rádi
sdělíme na tel. 720 484 474, nebo SERVISNÍM tel. 602 739 474

Prosím všechny členy, aby se neostýchali a napsali o sobě, připojili
fotogalerii atd. a zaslali své příspěvky na email Sprtávní sekce:
tomas.pospisil@cmzs.cz.
Postupně je budeme zveřejňovat v počtu 1 až 4 členy v každém
čísle Zpravodaje.
Informace a žádost patří všem členům bez ohledu na to, zda jsou
živnostníci, firmy, FO, PO nebo výrobci. Členy jsme všichni.
Tomáš Pospíšil - Správní sekce
A zde přinášíme představení prvního člena:
Ivo Marák představuje svoji provozovnu
Firma Klíče-zámky-trezory Ivo Marák sídlí v centru Opavy, na
adrese Dolní nám. 2.
Svou činnost bez předchozích zkušeností ve výrobě klíčů započala
v roce 1993, v malých pronajatých prostorech o velikosti 10m2.
Postupně se rozšiřovala kvalita i rozsah nabízených služeb, což
vyžadovalo přemístění prodejny do větších, nyní již vlastních prostor.
Zabýváme se kompletní výrobou klíčů cylindrických, trezorových, autoklíčů včetně autoklíčů s čipem a jejich přizpůsobení
kódováni v automobilech. Umíme také pomoci zákazníkům,
kteří například ztratili všechny klíče od svého automobilu a funkční klíč k automobilu dodat. Klíče vyrábíme na kva-
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Ivo Marák

Radostné Vánoční svátky
a do nového roku hodně zdraví,
pohody, pracovních i osobních
úspěchů přeje všem
Cech MZS-ČR
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V1-celá strana
(186x265mm)
S2-půl strany na šířku
(186x130mm)
V2-půl strany na výšku
(90x265mm)
S4-čtvrt strany na šířku
(186x63mm)
V4-čtvrt strany na výšku (90x130mm)
S8-osmina strany na šířku (90x63mm)

5000,2500,2500,2000,2000,1500,-

Řádková inzerce členů do 200 znaků - zdarma
Oslovte také Vaše potenciální zákazníky zajímavou nabídkou!

Prodejna Klíče - Ivo Marák, Opava

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

