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Je konec roku, zamysleme se jaké to bylo...
Bilancovat by měl každý, kdo chce
odpovědně zrekapitulovat uplynulé
období své činnosti. Tak se do toho
pusťme.
Závěr roku je tady. Každý bilancuje a počítá, jak se dařilo
v tomto období. Rok 2017 byl
bezesporu rokem velice náročným. A to nejen kvůli pozitivním
trendům makroprostředí, jako
je rostoucí ekonomika a nízká
nezaměstnanost. V Cechu MZS-ČR se událo také mnoho akcí,
setkání, seminářů a činnosti, které svým charakterem znamenaly
náročné zkoušky nás samotných.
Rok 2017 bych definoval jako rok
premiér pro Cech MZS-ČR. A to
premiér malých ale důležitých,
premiér systémových a potřebných a dokonce také světových.
Osobně jsem vždy nadšený
a rád, pokud se mohu za uplynulým rokem ohlédnout a konstatovat, že maximum proběhlo
podle představ a posunul jsem
se zase o krok dál v osobním a
pracovním rozvoji. Jsem velice
rád, že stejně příjemné pocity
vnímám, když bilancuji nad činností Cechu za uplynulé období.
Nechci však působit tak, že mé
zhodnocení činnosti CMZS je
nějakým pokryteckým úzkým
úhlem pohledu jedné osoby,
která svůj názor staví do oficiální
roviny. Proto se s vámi podělím
o souvislosti a úvahy, které vedly
k mojí bilanci Cechu Mechanických Zámkových Systémů ČR,
z. s. za rok 2017.
A nejprve pojďme k souvislostem, které usměrňovaly tok mých
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myšlenek.
V obchodní, realizační nebo
výrobní firmě je bilance vždy
jednodušší. Měřítka a ukazatelé
úspěšnosti jsou exaktně měřitelná, výkon je daný počtem kusů,
zakázek, odbavených zákazníků.
Meziroční růst či pokles je pak
otázkou matematiky. Zavádění
nových technologií a inovací je
věcí pružnosti firmy nebo jednotlivce OSVČ. Celkový efekt je
pak výsledkem kombinace těchto
faktorů a hospodaření daného
subjektu.
Zamýšlet se nad bilancí neziskové organizace (po novu zapsaného spolku) je však vždy o něco
složitější. Zde neplatí běžná
hodnotící kritéria jako v komerčním sektoru. A tak jedním ze
dvou uchopitelných hledisek je
samotná činnost organizace, odrážející se ve spokojenosti členů,
a druhým hlediskem je společenské postavení, snad použiji výraz
prestiž organizace ve společnosti, což je přesnější. První hledisko je poměrně snadno čitelná
záležitost, kdy veškerou činnost
našeho cechu mapují jednak předešlé Zpravodaje a pak zejména
cechovní internetové stránky, v
podobě aktualit a dalšího obsahu. Co se týká odrazu spokojenosti členské základny s touto
činností, je mé konstatování veselé a upřímně děkuji všem aktivním členům, kteří se postupně
zapojili a mnohým dalším, kteří

se chystají zapojit do nových projektů v rámci Bezpečné Země.
Samozřejmě členská základna je
a vždy byla rozmanitá a různorodá skupina příznivců CMZS.
Jedni jsou aktivní a jezdí na
veškerá setkání, druzí se účastní
převážně jen Valných hromad,
jiní sledují situaci a dění on-line,
přičemž se jim podaří zavítat
na jen málo akcí osobně. Další
členy vídáme zpravidla jen na
veletrzích a výstavách, kterých
se Cech MZS-ČR účastní jako
vystavovatel. Tito členové návštěvu spojují právě s veletrhem
popřípadě se zákazníkem v místě, a pro využití cesty s sebou
berou často i rodinné příslušníky.
Ano, to všechno jsou naši členové, kteří dohromady vytváří stabilitu a jádro naší organizace. Mé
konstatování vyplývá ze setkání
a setkávání s většinou našich
členů na akcích v průběhu tohoto
roku. I když s některými členy
jsem doposud tu čest osobního
setkání bohužel neměl. Nadšení
členů plyne i s druhé oblasti, tedy
vzrůstající prestiži našeho cechu
a dovolím si říct nejen u odborné veřejnosti. A to díky zapojení
CMZS do projektu Bezpečná
škola.
Začnu však od začátku tohoto
roku. 5. Ledna 2017 byl den
hned první významné a systémové premiéry. Publikovali jsme oficiálně nové stanovy, schválené
na podzimní VH 2016 ve Vyško-

vě. To je bezesporu záležitost,
která naši organizaci posunula
kupředu, a v podstatných bodech
se stanovy staly mnohem pružnějšími než ty původní. Po začátku roku a s novými, revidovanými
stanovami (jak nám ukládal nový
občanský zákoník) se veškeré
dění zaměřilo na další premiéru
v pořadí.
Tentokrát neobyčejnou, historickou a skutečně světovou! Byl
jí historicky první mezinárodní
konvent ELF 2017 v České republice, v Praze v květnu. Počátek tohoto celosvětového svátku
klíčového, bezpečnostního
a přístupového průmyslu se datuje hluboko do minulosti činnosti
CMZS. Obrátek nabral v květnu
loňského roku, kdy po konventu
ELF v Kodani začal sbírat první
jasnější kontury. Na podzim 2016
běžely již všechny přípravy naplno a vznikalo nesmírné množství
materiálů a organizačních setkání. Co je zajímavé, pro samotnou evropskou federaci ELF
bylo premiérové, jak se později
ukázalo, i pojetí tohoto konventu – v českém provedení. V celé
historii pořádání konventů po
celém světě totiž žádná pořádající asociace nevyužila k zajištění
konventu externí agenturu. Toto
české „prvenství“ právem považuji za velký úspěch. Což potvrzuje nejen hned několik rekordů
v návštěvnosti a účastníků z 55
zemí ale i okamžitá inspirace
portugalské klíčařské asociace,
která se rozhodla zvolit stejný
formát. Nicméně už koncem
března, tedy před konferencí
a výstavou ELF cech zveřejnil
další premiéru. Bylo jí zahájení
spolupráce s Asociací bezpečná
škola – ABŠ. Tento významný
počin má dnes již své konkrétní
výsledky… na podzim proběhl
úvodní seminář a byly provedeny
první audity na školách ve Stře-

dočeském kraji, kterým byla vypracována první doporučení pro
konkrétní řešené objekty. Vše
v rámci normy ČSN 73 4400.
Toto stěžejní téma vyvrcholilo 28.
listopadu celostátní konferencí
ochrany měkkých cílů při ABŠ,
o bezpečnosti žáků ve školách,
na které měl Cechmistr Ing. Petr
Fráz přednášku o auditech, které
vedou k identifikaci rizikových
a kritických míst ve školských
objektech, a následným doporučením účinného řešení pomocí
certifikovaných prostředků MZS.
Na počátku nového roku 2018
budou probíhat zkoušky na
certifikované auditory, kdy je již
přihlášeno několik našich členů.
Další premiéra proběhla 22. dubna – 1. Rekvalifikační zkoušky na
povolání „Zámkař“ v rámci Národní soustavy kvalifikací – NSK
2. Což je milníkem taktéž v rámci institucí jako Hospodářská
komora a autorizujícím orgánem
Ministerstvem vnitra ČR.
Svoji premiéru si odbyl také cechovní prapor. Je to symbol a oficiální zástava našeho řemesla,
která na své narození čekala
dlouhých 23 let. Od letoška jsem
tak díky ní hrdou cechovní organizací, která se pyšní důstojným
symbolem. Netvrdím, že bez praporu jsme nebyli zrovna takovou
oborovou organizací, jako jsme
nyní. Jen tomu něco chybělo.

šení tří výherců, kteří si odnesli
poháry vítězů a diplomy.
V souhrnné bilanci tedy mohu
říct, že tento rok, ve znaku premiérových událostí a pokořených
latěk nás skutečně posunul zase
o krok dál. Dál v odbornosti,
ve společenské odpovědnosti,
právě onou spoluprací s ABŠ
a rekvalifikačními kurzy. Jsme
dál v mezinárodním měřítku, kdy
se stáváme hybnou silou inovace
a inspirace celému světu, který
celých 27 let historie konventů
ELFu nedoznal pokroku. Jsme
stabilními a oficiálními partnery
všech občanů, komerční a rezidenční sféry včetně státního
sektoru, v národním měřítku.
Jsme organizace, která neustále
pracuje na společenské prestiži,
a to zejména prostřednictvím
našich členů a široké členské
základny.
X Tomáš Pospíšil
šéfredaktor

První emise cechovních pohárů vítězů v 1. ročníku soutěže v lickpickingu,, uskutečněné 25. listopadu 2017
ve Vinařství U Kapličky v obci Zaječí
na jihu Moravy.

Počítám v tomto roce již poslední
nedávnou premiéru 1. ročníku
cechovní soutěže v lockpickingu,
která proběhla na velmi vydařeném listopadovém podzimním
setkání členů, zámkařů a všech
podporovatelů Cechu MZS-ČR
ve Vinařství U Kapličky, v obci
Zaječí na jihu Moravy. Klání,
v kategoriích: cylindrická vložka
a visací zámek, jehož se zúčastnilo 16 členů, vyústilo do vyhlá-
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Ohlédnutí za úspěšným konventem ELF 2017 v Praze
Připomeňme si akci, která přepsala novodobé dějiny
Cechu MZS-ČR a začlenila jej do prestižního mezinárodního klubu profesionálních oborových asociací.
Ohlédnutí za pořadatelským
úspěchem je před koncem roku
na místě. Správní sekci se totiž
podařilo zjistit, dopátrat a vyžádat – zajímavé zahraniční reakce, které o českém konventu
ELF 2017 Praha prolétaly Evropou ještě nějaký ten měsíc po
skončení této události.
Jako první příspěvek na řadě je
srdečná a bezprostřední reakce
samotného Presidenta evropské

federace pana Dave O´Toola,
který měl, mimo jiné, na konventu také mnoho povinností, zejména předsedat zasedání představenstva ELF, kterého je CMZS
samozřejmě také členem. Na
tomto představenstvu, konaném
na „střeše“ hotelu Diplomat, bylo
jedním z hlavních témat pořádání konventu ELF v příštím roce,
tedy ve 2018. A tentokráte v Portugalsku. President portugalské
asociace se nás detailně a dlou-

ze vyptával na spoustu pořadatelských podrobností, které stály
za úspěchem pražského konventu. K česko-portugalskému
rozhovoru došlo také na základě
úvodní řeči Dave O´Toola, který
na začátku zmínil hned několik
rekordů, které v 27mi leté historii
konventů padly právě v českém
podání.
A nyní již dopis Presidenta ELF
v originálním znění včetně jeho
překladu.

Hi all of you from organising committee of the Mechanical
Lock Systems Association
Thank you again for such a wonderful convention. Everybody really enjoyed it. The organisation was very good
with the professional team working very hard to help
everybody. The hotel was a good choice with many bed
rooms and meeting rooms to host the convention. The
bar area was very popular and the locksmiths from many
countries stayed up very late at night talking with each
other and sharing information with each other which is
always the best part of a convention for some..
Of course everyone totally enjoyed the city of Prague and
the hospitality of the Czeck people. The weather made
it really enjoyable for people to walk around the city and
see the historical sites. People who took the city tour
learned lot about the history. The classes were very well
organised and were full which was great to see. The exhibition was very interesting with many exhibitors showing
many new products. There was a lot there for the locksmiths that work with cars. There was interesting electronic
products too along with new mechanical products from
companies from Eastern Europe especially. The exhibition was very well attended and the exhibitors were very
happy with the number of visitors. The venue for the gala
dinner was beautiful and people loved the special tram
that took us there. There were still people up dancing up
to the end. The photographs were a great idea.
Prague Convention will long be remembered by everyone
who attended.
Thank you again, Dave O´Toole, President of the ELF

Projev Prezidenta Dave O´Toola na zasedání Představenstva ELF 2017 v Praze.

Zdravím organizační výbor Cechu MZS-ČR
Znovu Vám děkuji za tak úžasnou akci.
Všichni návštěvníci si konvent opravdu užili.
Organizace byla velmi dobrá a profesionální tým velmi tvrdě pracoval a pomáhal
všem.
Hotel byl dobrou volbou s mnoha lůžkovými
pokoji a zasedacími místnostmi. Prostory
lobby baru byly velmi populární a zámečníci
z mnoha zemí zde zůstávali pozdě do noci,
aby mohli mezi sebou diskutovat a sdílet
maximum informací, což pro některé návštěvníky bývá ta nejlepší část konventu…
Samozřejmě všechny absolutně dojaly
krásy města Praha a oceňovali také pohostinnost českých lidí. Počasí k tomu bylo
opravdu příjemné a lidé se procházeli po
městě a dívali se na historická místa. Ti,
kteří se zúčastnili komentovaných prohlídek
města, se o historii dozvěděli hodně.
Třídy (classes/školení) byly velmi dobře organizované a byly všechny zcela naplněny,
což bylo skvělé vidět.
Výstava byla velmi zajímavá a mnoho
vystavovatelů ukázalo spousty nových
produktů. Zejména hodně nových produktů
bylo pro zámečníky, kteří pracují s automobily. Zde byly také zajímavé elektronické
produkty spolu s novými mechanickými výrobky především od společností z východní Evropy. Výstava se velmi dobou účast
a všichni vystavovatelé byli velmi spokojeni
s počtem návštěvníků.
Místo konání slavnostní večeře bylo krásné
a účastníci si oblíbili speciální historickou
tramvaj, která nás tam přivezla. Na Gala
večeři se také tancovalo až do konce.
Aranžované fotografie z Fotonaut zařízení
(s pozadím Hradčan) byly skvělý nápad.
Pražský konvent ELF 2017 bude ještě dlouho vzpomínáno každým, kdo se zúčastnil.
Děkuji ještě jednou,
Dave O´Toole, President ELF

Prezident portugalské asociace APECSS Ricardo Jardim - zasedání a předání messengeru pro ELF 2018.

4

Fotonaut - úspěšná atrakce a zároveň vzpomínka účastníků
Gala večeře na pražský konvent ELF 2017.

X Pokračování na další straně >>
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Další příchozí zmínkou o akci je
článek od našich sousedů, německé asociace Interkey, která
je nám blízká nejenom geografickou polohou a částí hranic,
ale zejména podobnými principy
fungování. Interkey, který má za

sebou více jak 50 let existence a fungování je pro náš cech
rovněž zdrojem mnoha inspirací.
Také proto cítíme jako poctu vyjádření Presidenta německé asociace Ralfa Margouta o konventu
ELF. Originál článku včetně jeho

TÉMA: ELF 2017
překladu přikládáme vpravo >>
Odkaz na článek zde:
https://www.fenster-tueren-technik.de/aktuell/sicherheitstechnik/
detail/120387-elf-convention-erfolgreich-verlaufen/

Prezident Interkey Ralf Margout na představenstvu ELF, a také s chotí při příchodu na Gala večeři.

ELF Konvent Praha
Přes 1100 návštěvníků následovalo pozvání české odborné asociace CMZS na Konvent do Prahy. Přišli
z celého světa, z 55 zemí, což podle údajů ELFu představuje nový rekord. Cca. 50 národních a mezinárodních vystavovatelů prezentovalo od 19.-21. května na veletrhu své produkty a služby. Množství technických
seminářů bylo plně vybukováno.. Společně s ministerstvem vnitra byla organizována konference o bezpečnosti na školách, pro kterou existuje tam (v ČR) norma.
Vedle Welcome Party a Gala večeře byly návštěvníkům také nabídnuty mnohé příležitosti, jak poznat “zlaté
město” při tom nejhezčím počasí. Board meeting byl s 20 delegacemi národních asociací také dobře obsazen. Pod motem: Jak udělat zámkařství zase báječným?, se hledají společná řešení, jak zlepšit přijímání
inovativní bezpečnostní branže veřejností a jak okouzlit mladé lidi.

Autentická fotografie z dění konventu, pořízená přímo Ralfem Margoutem pro článek.
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K tomu patří i další snahy o vznik evropské odborné kvalifikace. Mimo jiné je plánována business konference. Mnohaletý president asociace z Irska byl znovuzvolen jako president ELFu. Příští Board meeting
se bude konat 7.10.2017 v Telfordu během sněmu anglického svazu MLA. Příští Konvent ELFu bude
25–27.5.2018 v Portu.
Pokračování na další straně >>
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O nesevernější zmínku o konventu ELF 2017 Praha se postaralo Finsko.
A to prostřednictvím paní Ony
Gardemeister, která, kromě svého působení jako koordinátorka
ve finské zámkařské asociaci –
The Finnish Security Contractors
Association (Suomen Turvaurakoitsijaliitto) pracuje již celou
řadu let jako generální sekretářka federace ELF. Ona je pravou
rukou presidenta Dave O´Toola
a zejména s ní probíhala z velké
části veškerá přípravná a úvodní
jednání mezi ELF a CMZS ohledně českého konventu. Základním
prvkem každého konventu je
totiž mimo jiné vyřízení oficiálního pověření ELFu pro každou
pořádající asociaci. Tomu českému pomohla právě Ona Gardemeister.
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce

Ona Gardemeister, generální sekretářka federace ELF, a zástupkyně finské asociace Suomen
Turvaurakoitsijaliitto
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FINŠTINA JE NATOLIK SPECIFICKÝ A V ČESKÉ REPUBLICE MÁLO BĚŽNÝ JAZYK,
ŽE JSME NEBYLI SCHOPNI ZAJISTIT RELEVANTNÍ PŘEKLAD. PROTO SE OMLOUVÁME. DOZAJISTA VŠAK ALESPOŇ ČÁSTEČNĚ ODTUŠÍTE, O ČEM TEXT JE.
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ELF-konventio Prahassa 19.-21.5.2017
– iso ryhmä Suomesta mukana
Euroopan lukkoseppäliitto ELF:n vuotuinen
konventio rantautui tänä vuonna historialli
seen ja aurinkoiseen Prahaan. Ohjelmassa
oli perinteisesti seminaareja, kokouksia ja
näyttely, joka oli tällä kertaa kolmipäinen ja
kooltaan noin 500 m2.
Tapahtuma teki kaikkien aikojen ennätyk
sen osanottajamaiden lukumäärässä, osan
ottajia tuli 46 eri maasta ja kaikki maanosat
olivat edustettuina. Rekisteröityneitä kävijöitä
oli lähes 1200. Suomi ja Turvaurakoitsijaliitto
oli hyvin esillä tapahtumassa, sillä Suomi oli
maatilastossa 8. sijalla 31 osallistujan voimin.
Tänä vuonna kävijät osallistuivat erittäin
hyvin alaan liittyviin seminaareihin, sillä kah
den päivän aikana osallistujia oli yhteensä
558 henkilöä 20 eri seminaarissa. Aiheet
vaihtelivat 3Dtulostuksesta kassakaappei
hin, auton avauksista lukostoturvallisuuteen,
valmistajien tietoiskuista kulunvalvontajär
jestelmien suunnitteluun.
Tsekin lukkoseppäliitto järjesti myös kon
vention ensimmäisenä päivänä lukitusturval
lisuuteen liittyvän seminaarin, jossa Tsekin
sisäministeriön ja poliisin edustajat kertoivat
kouluturvallisuudesta, Tsekin liiton puheen
johtaja Petr Fraz uudesta kansallisesta lu
kitusstandardista ja sen implementoinnista
koulumaailmaan. Viimeisenä aiheena oli 3D
tulostus ja lukostojen turvallisuus, itseoikeu
tettuna puhujana oli Mark Weber Tobias,

ehkäpä maailman johtava tämän aiheen
asiantuntija.
Messutapahtuma oli kolmepäiväinen ja näyt
teilleasettajia oli myös erittäin kiitettävästi,
yli 40, joista valtaosa oli tsekkiläisiä yrityksiä,
mutta myös monesta Euroopan maasta ja
kaksi yritystä Kiinasta. Luonnollisesti mukana
olivat isoilla osastoillaan ASSA ABLOY ja
dormakaba sekä hieman pienemmillä osas
toilla Silca, ISEO, Viro, JMA ja EVVA.
Euroopan Lukkoseppäliiton ELF:n hallituk
sen kokous kuului itseoikeutetusti konvention
ohjelmaa. Mukana oli edustajia lähes kaikis
ta jäsenjärjestöistä, myös Venäjän tuore
lukkoseppäliitto oli edustettuna kokouksessa.
Lainsäädännön ja lukkosepän ammattini
mikkeen Euroopan laajuisen standardisoin
nin lomassa suunniteltiin myös yrityssemi
naaria alan yhteisien ongelmien puntaroimi
seksi vuonna 2018. ELF:n puheenjohtajana
jo kaksitoista vuotta toiminut Dave O’Toole
valittiin yksimielisesti kahden vuoden jatko
kaudelle, ELF:n sihteerinä jatkaa niin ikään
Ona Gardemeister.
Työpainotteisen ohjelman vastapainona vie
railijoille oli tarjolla vapaaajan ohjelmaa mo
nessa muodossa, tervetuliaistilaisuudessa
oli tarjolla tsekkiläisiä herkkuja ja musiikkia
ja koko konventio huipentui lauantain gaala
illalliseen, joka pidettiin Prahan keskustassa
keisarillisessa palatsissa. Matka konventio

hotellista juhlapaikalle taittui historiallisilla,
Tsekkoslovakian aikaisilla raitiovaunuilla. Mat
ka Prahan halki oli elämys, välillä mieleen hii
pi pieni epäilys, että noinkohan perille vielä
päästään, mutta hienosti vanha ratikka mei
dät perille loppujen lopuksi kuljetti.
Liiton ryhmälle oli järjestetty omaa ohjel
maa, perjantaina oli vierailu ASSA ABLOYN
Rychnovin sylinteritehtaalle, joka on erittäin
moderni ja tehokas tehdas. Lauantaiaamu
päivällä oli vuorossa taas hälytinlaitevalmis
taja Jablotronin hälytyskeskukseen tutustu
minen, jossa keskuksen toimintaa pääsi
näkemään erittäin läheltä.
Kiitos kaikille Prahan matkaan osallistuneille, ensi vuonna Portugalin Portoon
25.–27.5.2018!
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Kameny se opět valily do Prahy Konvent ELFu Praha 2017
Pohled na akci, s odstupem času, jednoho z účastníků, vystavovatele a zároveň člena přípravného a organizačního výboru.

Kameny se opět valily do Prahy Konvent ELFu Praha 2017
Uběhlo již více než 25 let od
grandiózního koncertu skupiny
Rolling Stones, kameny se tehdy
valily do Prahy. Po této dlouhé
době konal se v Praze Konvent
Evropské zámkařské federace
2017 se skoro stejným úspěchem a kameny se opět valily do
Prahy. Jednalo se totiž o jeden
z nejúspěšnějších Konventů
v celé historii ELFu.
Toto setkání všech odborníků
z oblasti zámkařství a klíčařství
s výstavami dodavatelů zabezpečovací techniky, odbornými
konferencemi a specializovanými školeními, jakož i s bohatým
doprovodným a večerním programem se v letošním roce konalo
ve dnech 19.-21. května v hotelu
Diplomat v Praze (www.elf2017.
com). V těchto třech dnech se
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setkání účastnilo 1157 návštěvníků z 55ti zemí a 36 vystavovatelů. Klíčař, který to měl do Prahy
nejdále, byl až z Austrálie.
Jako člen ELFu organizoval
letošní Konvent Cech mechanických zámkových systémů
ČR. Cech k této činnosti využil
organizačních služeb profesionální agentury Guarant International (www.guarant.cz), která
má s organizací obdobných akcí
dlouholeté zkušenosti. I to mělo
významný podíl na hladkém průběhu a organizaci Konventu.
Neméně důležitá pro celkový
úspěch akce byla bezesporu
podpora se strany hlavních sponzorů firem Assa Abloy, dormakaba a Keyline.
Třídenní program byl zahájen
odbornou konferencí za účasti zástupců ministerstva vnitra
na téma nové normy ČSN 73
4400 - Bezpečnost ve školských
objektech, a poté už se rozběhl
řetězec odborných školení mj.
z oblasti nouzového otvírání
aut, trezorů a bytů, přednášek
týkajících se aktuálních otázek
z naší branže, návštěv na stáncích jednotlivých vystavovatelů
a nezávislých setkání odborníků
a přátel v oboru.

nehraje jen lidovou klasiku, ale
přidává i cimbálové aranžmá hitů
rockových kapel, to bylo velmi
zajímavé.
Sobotní večer byl ve znamení
Gala večeře v historickém Kaiserštejnském paláci v Praze na
Malé Straně. Z hotelu Diplomat
byly pro účely přepravy do Kaiserštejnského paláce speciálně
vypraveny dvě soupravy historických tramvají. Z toho byli unešeni zejména zahraniční účastníci
Konventu, členové ELFu (jen
z Finska jich bylo cca 30).
Gala večeři uvedl a přivítal přítomné cechmistr Ing. Petr Fráz,
taktéž pozdravil přítomné a zhodnotil vynikající průběh Konventu
president ELFu p. Dave O´Tool.
Krátce také zahovořil p. Hans
Weissenboeck, zástupce firmy
dormakaba jako sponzora Gala
večeře. Poté předal cechmistr
Ing. Fráz panu Ricardo Jardimu,
presidentu portugalské asociace
APECSS (www.apecss.pt), která
bude organizovat Konvent v roce
2018 v portugalském Portu,
tzv. „Messenger“, tedy kožený
putovní svitek, kde jsou vypálena vždy všechna místa konání
Konventu ELFu, a popřál mu
stejný úspěch, jaký měl Konvent
v Praze.

V pátek večer se konal uvítací
přípitek s pohoštěním přímo v
hotelu Diplomat, kde byla většina
účastníků Konventu ubytována. Dobrou náladu doprovázela
cimbálová muzika, která dnes

Gala večeře potom pokračovala
do pozdních večerních hodin
s bohatým občerstvením, představením kouzelníka, tancem
a ochutnávkou originálních rumů.
Na střešní terase byla k dispozici

čokoládová fontánka, večerní
pohled na osvícený Pražský hrad
z nezvyklého úhlu byl
úchvatný.
Praha tak
byla v dobrém smyslu
opravdu
převalena
kameny.
Zástupci
CMZS však
ale také
pracovali.
Ing. Petr
Fráz, pan
Tomáš Pos
-píšil a Ing.
Ivo Buk se zúčastnili v sobotu
dopoledne pravidelného zasedání představenstva ELFu. Zde
byly projednávány mj. otázky
podmínek k autorizaci zámkařské činnosti v rámci EU,

problematika ochrany proti 3D
kopírování, popularizace zám-

kařského a klíčařského řemesla,
vzdělávání konečného uživatele
apod. S polskými kolegy jsme se
dohodli, že je podpoříme našimi
zkušenostmi při organizování
některého z dalších Konventů

v Polsku.
Úspěchu Konventu ELFu 2017
v Praze předcházela roční přípravná činnost v podobě pravidelných
přípravných jednání s agenturou
Guarant International, řešení organizačních otázek,
jednání se sponzory atd. Vše se ale
vydařilo, Konvent
v Praze byl nejen
jeden z nejúspěšnějších v rámci
historie ELFu, ale
znamenal i nemalý
přínos do pokladny
Cechu.
Těšíme se na setkání v Portu!
X Ing. Ivo Buk
dormakaba Česko s.r.o.
Mistr Zahraniční sekce
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Po 23 letech existence Cechu
MZS-ČR přichází důstojný symbol
Nutnost nebo heraldický přežitek? Skutečná potřeba
nebo zbytečné manýry? Jakékoliv otázky budí pořízení
cechovního praporu, jde o důstojnou reprezentaci.

se prapor stává reprezentační
ikonou a hrdým stavovským znakem naší asociace napříč celou
společností.
Funkce praporu se tak dá nazvat
širokospektrálním posláním.
Informuje o stáří (tedy založení)
asociace, společnosti oznamuje,
že jsme organizací, která má
svojí vlastní historii a vývoj. Existence praporu také říká, že asociace je odborná oborová a musí
splňovat určité kvalifikace.
Neopomenutelná je také skutečnost, že trvalo celých 23 let, než
Cech MZS-ČR dospěl do stádia,
kdy si začal uvědomovat potřebu
své oficiální reprezentativní zástavy. K tomu je zapotřebí právě
vývoj, dospění do určité úrovně
uvažování. Také zkušenosti
a nastartování směru a koncepce organizace. Bez programu,
poslání, vize a pevných bodů se
totiž lidská mysl, ať už kolektivní
nebo jednotlivce, neodvíjí soustředěným směrem, který zajšťuje celkový posun a rozvoj.

Vážení kolegové, členové,
Dovolte, abychom Vás informovali nejen o historicky 1. rekvalifikačních zkouškách na povolání
Zámkař, které Cech MZS-ČR
provedl, ale také o nové cechovní zástavě, která vznikla jednak
z pohledu cechovní symboliky,
kdy již od středověku každý
cech měl (a dokonce musel mít)
erbovní označení - jelikož status
cechu byl jednotlivým společenstvím udílen jako šlechtický či
dokonce královský titul. Daný
cech také musel svoji odbornost
nejprve prokázat. Proto je tak
cehovní prapor (čili vyšitý „erb“
vzniklý ze znaku/loga) výsostným
a nejvyšším znakem každé or-
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ganizace - byť v současné době
de-facto pozbyl svoji heraldickou
hodnotu a slouží jako ukázková
a velkolepá forma idenfitikace
společnosti nebo organizace.
Nicméně historické kořeny a kulturní odkaz je, při pohledu na
prapor, stále vnímán jako nedílná
součást prestiže dané organizace.
Touto zprávou jsme prvně informovali 12. dubna 2017 členskou
základnu hned o dvou významných milnících v historii CMZS.
Jak již bylo uvedeno prapor je
všepojímající záležitost. Je to
identita daného společenství.
Můžeme si myslet, že je to zbytečné, zvláště v dnešní době vy-

spělých technologií a komunikačních možností. Leckdo by mohl
i namítnout, že by se peníze
za pořízení praporu daly využít
i jinak. V tomto případě však zdání klame. A to ze dvou důvodů.
Jednak pořizovací hodnota není
tak extrémní záležitost, jak by se
mohlo zdát (v porovnání s kvalitou složité, poměrně rozměrné
a velmi jemné a husté výšivce,
stříbrným prýmkům a ušlechtilému masivnímu dřevu použitému
na žerď a podstavec).
A konečně druhým důvodem je
symbolika. Postupem času takové investice získávají na hodnotě
a jejich přidaná hodnota se stává
neměřitelnou v očích každého
člena a zejména při akcích, kdy

Potřeba prezentovat cech takovým oficiálním symbolem vzešla
právě ze zkušeností, vize položené před několika lety, nastartování projektu Bezpečná země
a zejména z mnohaleté historie
a stabilní členské základny. Kdy
samotní členové, jejich práce,
kvalifikace a poslání, jsou tím
nejdůležitějším faktorem, proč by
jakákoliv oborová asociace měla
mít svůj důstojný symbol.
Jak lze vidět na fotografiích,
svou premiéru si náš cechovní
prapor, který přivezl cechmistr,
vyzkoušel na pořádání 1. rekvalifikačních zkoušek v rámci NSK2
ve školicím centru Trezor Testu
v Klecanech.
X Tomáš Pospíšil
Mistr Správní sekce
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TÉMA: ZÁVĚR ROKU 2017 POHLEDEM PŘEDSEDY

Slovo Cechmistra
Všem členům a příznivcům CMZS.

Dopis OBPPK MV-ČR členům
cechu, který jsme obdrželi letos
v červnu.
Vážení členové cechu mechanických zámkových systémů
Rád bych Vás jménem ředitele
odboru Mgr. Davida Chovance
a jménem svým pozdravil a popřál Vám úspěšné jednání. Zároveň bych využil této příležitosti
ke krátkému shrnutí a vyjádření
dobré spolupráce MV (OBPPK)
a CMZS
Bezpečná lokalita a Bezpečná
země
Program Bezpečná lokalita je
zaměřen zejména na prevenci
majetkové kriminality. Obsahem je integrace bezpečnostních standardů do projektování
nových budov a při revitalizaci
stávajících obytných lokalit.
Naplňování programu obecně
zvyšuje bezpečí, zlepšuje mezilidské vztahy a pozitivně přispívá
ke spolupráci mezi veřejností,
policií, samosprávou a vlastníky
bytových domů.
Preventivní projekt „Bezpečná
země“ si klade za cíl vyzdvihnout
a podpořit mechanické zábranné
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systémy, zlepšit informovanost
občanů, podpořit řemeslnou
činnost. K obsahu projektu
patří zejména vysvětlit a ukázat
veřejnosti jak správně a účinně zabezpečit svůj byt, dům,
majetek; vysvětlit a ukázat, jak
rozpoznat skutečné prvky tvorby
bezpečnosti, a jejich správné
kombinace, v reálném životě;
propojit teoretickou část výkladu
prevence kriminality s praktickou
částí a zkušenostmi Cechu mechanických zámkových systémů
ČR jako člena Poradního sboru
a autora projektu. Záštitu projektu dalo MV ČR. Na projektu
spolupracuje též Policie ČR,
Městská policie Praha, Hospodářská komora ČR, Asociace
technických bezpečnostních
služeb Grémium Alarm a další
samosprávy měst a obcí.
Zájem Ministerstva vnitra, odboru bezpečnostní politiky a prevence kriminality na popisovaném projektu spočívá hlavně
z hlediska prevence kriminality,
která je realizována tím, že se
občané, na základě projektu,
zabezpečí pouze kvalitními,
certifikovanými produkty. To
významným způsobem snižuje riziko překonání takovýchto
produktů, a tím pádem i jejich
napadení. Správně dimenzovaný
mechanický zábranný prostředek
v odpovídající kombinaci s dalšími preventivními opatřeními
splní svoji primární funkci – odradit pachatele. Problematika
certifikace je natolik rozsáhlá
a složitá, že běžný občan není
schopen, ve většině případů,
vše pojmout a pochopit tak, aby
učinil správný směr a kombinaci
zabezpečení pro jeho potřebu,

tedy doložit, zda daný výrobek
odpovídá požadavkům a splňuje
normy na udávanou bezpečnostní třídu, protipožární odolnost
nebo odolnost proti destruktivním
nebo nedestruktivním metodám
pokusů o překonání.
Obsahem projektu je také podávání ucelených a neutrálních
informací v oblasti poskytování
zabezpečení tak, aby to široká
veřejnost snadno pochopila,
bez nutnosti znalosti obsáhlé
legislativní problematiky a výkladu norem. V ČR vznikly nové
evropské normy řady ČSN EN
14383 – normy prevence kriminality při výstavbě budov.
Tyto normy nejsou téměř vůbec
známé, což je dalším důvodem
vzniku a průběhu společného
projektu Bezpečná země; naučit veřejnost přemýšlet tak, aby
se eliminoval vznik příležitostí
ke vzniku zejména majetkové
trestné činnosti. Lidé nevědomky, z mnoha důvodů, mimo jiné
i z mylných informací, volí míru
zabezpečení majetku, bytu, nebo
domu neefektivně či nesmyslně.
Další výčet společných aktivit
MV (OBPPK) a CMZS:
odborné semináře k problematice bezpečných škol v krajích
Středočeském, Jihočeském, Ústeckém a Karlovarském. Cílem
seminářů bylo seznámit vedoucí
pracovníky škol a školských
zařízení s možnostmi technického zabezpečení objektu v jejich
správě tak, aby bylo sníženo riziko vniknutí aktivního útočníka do
objektu na minimum a v případě,
že tomuto vniknutí již dojde,
na základě, jakých pravidel má
škola spolupracovat s policií

SERIÁL: PŘEDSTAVUJEME ČLENA CECHU
a dalšími složkami IZS při této
krizové situaci a jaká má přijmout
opatření v objektu, aby případné
ztráty na životech a zranění osob
byly minimalizovány.
odborné semináře k ochraně
majetku a osob po celé ČR
společný podíl na zpracovávání
odborných auditů u škol.
Nově připravované společné
výstupy v průběhu roku 2017:
DVD „Bezpečná škola a zabezpečení objektů“
Další odborné semináře v krajích
k problematice „Bezpečná škola“
Vydání „Metodiky pro aplikaci
nové technické normy ČSN 73
4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských
zařízení do praxe“
Společná odborná účast na veletrzích „FOR ARCH 2017“ a „ISET
2017“
Na závěr tohoto vyjádření dobré
spolupráce s cechem, bych rád
poděkoval celému představenstvu cechu a panu cechmistrovi
a požádal jej, aby na Vaší Volební valné hromadě toto poděkování předal.
V Praze dne 9.6.2017
JUDr. Tomáš Koníček
Odbor bezpečnostní politiky
a prevence kriminality MV-ČR

Slovo Cechmistra

Vážené kolegyně a kolegové,
Rád bych navázal na dopis
z MV-ČR a doplnil jeho závěr
roku 2017. Ano, jak víte, na
společenském setkání členů
cechu v listopadu jsme již měli
k dispozici ono zmiňované DVD
o bezpečnosti škol a zabezpečení objektů a zejména prevenci,
která se musí vyplatit. A aby se
vyplatila, je zcela na místě využít
každou příležitost, pro propagaci
cechu a zejména členů cechu.

Naši členové, kteří jsou odborně
vzděláváni na cechovních školeních, jsou pro naše občany pevnou oporou a základním prvkem
při návrzích a realizacích řešení
zabezpečení svého majetku.
Členové cechu tak mají podporu
státu prostřednictvím doporučení
z MV-ČR a Policie ČR. Vedení
cechu, jak je patrné z předešlého
dopisu pana doktora Koníčka,
neustále vytváří svou činností
a informační kampaní založenou
na projektu Bezpečná země,
živnou půdu pro naše řemeslo.
Mohu Vás ujistit, že budeme
v této snaze nadále pokračovat
nejen v projektu Bezpečná země,
ale i v projektu Bezpečná škola.
Projekt Bezpečná škola ve spolupráci s Asociací Bezpečná Škola
(ABŠ) je dalším mezníkem v naší
práci. Od září 2016, kdy vstoupila v platnost nová norma ČSN 73
4400 – Prevence kriminality-řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských
zařízení, jsme prováděli desítky
seminářů. Seminářů zaměřených zejména na podporu MZP
a vysvětlení jejich výhod a řešení
odborné veřejnosti z řad pedagogů, ředitelů škol a zřizovatelů
škol a školských zařízení. Ke
konci roku máme již zkušenosti
z auditů prováděných dle schválené metodiky MV-ČR. Jejich
závěry jasně hovoří v prospěch
MZP. Z velké části, ve výsledku auditorské zprávy, se jedná
o správná zavedení a nastavení
režimových opatření. Hned pak
následuje, jako pomocný a podpůrný prvek, zavedení technických opatření. Mezi ně na prvním
místě jsou MZP, zejména systémy SGHK, zámky, kování…….
ABŠ je naším hlavním partnerem, který nám pomáhá dále vyškolit zkušené auditory z našich
řad členů CMZS. V lednovém
termínu jsou již první z nás přihlášeni a mohou se připravovat

na nové výzvy, které práce auditora jistě přináší. V rámci obou
projektů BZ a BŠ budeme v nadcházejícím roce 2018 pokračovat
v řadě seminářů ve městech po
celé republice. V roce 2018 budou mít dva hlavní termíny a tím
je květnová konference „Bezpečná škola“ V Technické knihovně
ČVUT Praha a září konference
Prevence kriminality, bezpečnost
na školách a zabezpečení objektů, na ForArch 2018 v Praze. Na
obou těchto konferencích je cech
jako odborný garant.
Rád bych ještě zmínil naše zahraniční aktivity, které jsme spojili
s pomocí založení cechu na Slovensku. Koncem roku 2017 byl
založen Cech zámkarov Slovenská republika (CEZA). Členové
si zvolili jako „Cechmajstra“ Ing.
Katarínu Olešanskou. S kolegyní
Katarínou máme již dlouhodobě
naplánovanou spolupráci v rámci
činnosti cechu a zejména projektu Bezpečná země. Tento projekt
se právě nyní na plno rozjíždí na
Slovensku pod naším vedením
a s názvem „Bezpečná krajina“,
jehož logo je již též registrované.
Věřím, že i v dalším období roku
2018, budeme pro cech a naše
členy přinášet mnoho užitečného. Ať už to bude v podobě
školení a vzdělávání, které chystáme již začátkem roku na téma
GDPR – bezpečnost dat v našich
firmách, tak v případě nouzového
otevírání dveří a trezorů. Věřím,
že zaujmeme návštěvou ve výrobním závodě našeho významného výrobce tak i plánovaným
zájezdem na SECURITY ESSEN
2018 v září.
Dovolte mi Vám všem popřát
hlavně pevné zdraví a mnoho
pracovních i osobních úspěchů v roce 2018.
Na spolupráci a setkání se těší
Cechmistr
X Ing. Petr Fráz
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Korektury, grafická úprava a sestavení: Tomáš Pospíšil

CENY INZERCE: (Kč bez DPH)
V1 – celá strana
S2 – půl strana na šířku
V2 – půl strana na výšku
S4 – čtvrt strana na šířku
V4 – čtvrt strana na výšku
S8 – osmina strany na šířku

(185 × 272 mm)
( 92 × 272 mm)
(185 × 136 mm)
(185 × 68 mm)
( 46 × 272 mm)
( 92 × 68 mm)

5 000,2 500,2 500,2 000,2 000,1 500,-

Řádková inzerce členů do 200 znaků je zdarma. Oslovte 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 a Policie ČR
– členové CMZS jsou v každém regionu ČR
CMZS JE VAŠE SPRÁVNÁ VOLBA
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