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VOLNÁ VSTUPENKA ZDE KE STAŽENÍ

VELETRH FOR-ARCH 2019

Inovace Poradenského centra cechovního stánku pro tento rok

Přibyla nová loga na límci a chytré odkazy pro mobily.
Nacházíme se ve věku rozmachu
digitálních technologií a tak není
divu, že naše organizace jde
s dobou. Pod televizní obrazovkou se tak letos objeví – namísto
loga CMZS – chytré odkazy pro
návštěvníky, kteří si tam budou
moci stáhnout přímo do svých
telefonů například mobilní aplikaci ZABZEPEČTE SE nebo nový
Katalog doporučených výrobků
Bezpečné země, anebo shlédnout rady, tipy a triky, preventivní
opatření přímo ze stránek Policie
ČR, našeho cechu, či se seznámit s portálem Sousedé.cz.
Horní límec stánku letos ponese
také více log včetně loga výše
zmiňované mobilní aplikace,
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partnerského portálu Sousedé.cz
a také nového prevenčně informativního portálu „stop vloupaní“
pro širokou laickou veřejnost, což
je aktuální počin MV-ČR a PČR
v rámci projektu Zabezpečte se.
Část stánku se čtyřmi pulty je
určená pro ukázkové prezentace
našich členů výrobců. Tradiční,
po mnoho let vystavované paravany již dávno nejsou aktuální,
zub času se na nich projevil
dostatečně, a jejich aktualizace
je časově i finančně náročná
a nerentabilní. Nehledě k tomu,
že dnešní návštěvníci konzumují
a vstřebávají nejlépe přímé snadné informace ideálně elektronickou formou, jako jsou QR kódy

či osobní rozhovor s možností
dotazů přímo u vystavovatele.
Navíc fyzicky vystavené produkty
a novinky z našeho oboru dnes
vyžadují předvedení funkčnosti,
ukázky komfortu obsluhy či ovládání na dálku apod. stejně jako
osahání a vyzkoušení od samotných zájemců na veletrhu.
Tímto pojetím, odkazy ke stažení
a reálnými prezentacemi produktů s přítomností zástupců výrobců na společné cechovní ploše
si přejeme oslovit a zaujmout
mnohem více návštěvníků než
se dařilo v minulých ročnících
veletrhu.
Cech MZS-ČR

VELETRH FOR-ARCH 2019

Sdrečně vás zveme na veletrh

Vážení kolegové, členové, čtenáři, partneři CMZS
a přátelé, uchazeči o členství, zastavte se na kávu na
našem stánku, shlédněte novinky, aktuální informace
a výhody, které pro vás chystáme. VOLNÁ VSTUPENKA
je pro vás nachystaná v odkazu níže...

VOLNÁ VSTUPENKA ZDE KE STAŽENÍ
®

FE

NTRY

®

FE

Návštěva veletrhu FOR ARCH je
nejen skvělou příležitostí k osobnímu setkání a pozdravení. Pro
SAFE
členy máme nachystané následující záležitosti, které si budou
moci vyzvednout. V prvé řadě je
to tato samolepka nového
oznaCOUNTRY
čení provozovny člena CMZS.
Pro každého člena je nachystáno
několik kusů podle jeho potřeb.

ČLEN

PROJEKT

ZABEZPEČTE SE
®

BEZPEÈNÁ
ZABEZPEČTE SE

ZEMÌ

PROFESIONÁL

DOPORUČENÍ

OKAMŽITÁ POMOC
ZABEZPEČTE SE

TRY

E

TRY

®

A proč je nové označení tak
zásadní? Důvodem je, kromě
propagace CMZS a certifikovaných produktů, zejména čerstvě
doprogramovaná inovace do mobilní aplikace ZABEZPEČTE SE,
a sice vyobrazení této samolepky, která uživateli aplikace říká,
podle čeho bezpečně pozná,
zda jím vyhledaný zámečník je či
není naším členem! Tuto výhodu
zakládající dodělávku nechal
cech MZS-ČR doprogramovat
navíc, mimo rozšíření o dvě nové
sekce trezorů a mechatroniky.
Právě proto, abychom poskytli
členům konkurenční výhodu na
trhu.
...pokračování na další str. >>

ZABEZPEČTE
SE
ZABEZPEČTE

a)

ZAB

ZAB

E SE

EČT

EZP

c)

d)
b)

Logo projektu: Zabezpečte se

- včetně náhledu v piktogramu pro mobilní a
- dohodnuté barvy: Zelená - Bezpečná zem
- text: Černá
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Dalším důvodem návštěvy je
premiéra nového již 4. aktualizovaného rozšířeného a doplněného Katalogu doporučených
výrobků Bezpečná země.

ních stránkách.
Pro každého člena
bude nachystáno
pár výtisků stejně
jako již zmiňované
samolepky, které
jsou již pro vás vyrobené a připravené.

nestane
noční můra

Tato generace tištěného a elektronického katalogu přináší
představení jednoho staronového výrobce (Phobos), a jednoho
nového (WILKA), který je v katalogu poprvé. Doplnění, aktualizované informace a nové stati
najdete v celém průřezu katalogu. U seznamu členů s kontakty
se již také nachází vyobrazení
nové podoby samolepky označení provozoven.
Někteří výrobci rovněž inovovali
prezentaci produktů.
Nový katalog bude vytisknut
a dodán tiskárnou přímo na zahájení veletrhu. Od tohoto data
tj. od 18. 09. 2019 bude také
k dispozici ke stažení na cechov-

Nová obálka Katalogu doznala kosmetických úprav
a perokresby tří typů
objektů vystřídaly
návodné piktogramy
těchto objektů, které
najdete v mobilní
aplikaci ZABEZPEČTE SE. Takto
tvoří podprahovou
spojitost s projektem
a zároveň jde o grafické zjeddnodušení
obálky.
Cech MZS-ČR

KATALOG | KATALÓG
DOPORUČENÝCH
VÝROBKŮ | VÝROBKOV
K ÚČINNÉ OCHRANĚ OSOB A MAJETKU V REZIDENČNÍCH
A KOMERČNÍCH OBJEKTECH VEŠKERÝCH KATEGORIÍ
NA ÚČINNÚ OCHRANU OSÔB A MAJETKU V REZIDENČNÝCH
A KOMERČNÝCH OBJEKTOCH VŠETKÝCH KATEGÓRIÍ

Mrkněte na detail panelu pod obrazovkou na stánku
Na prvním místě je propagace mobilní aplikace, tedy naší
členské základny a označení

provozoven členů CMZS! Pokud
si nyní otevřete QR kód Katalogu BZ, najdete zde stále ještě

PORADENSKÉ CENTRUM
Stáhněte si důležité informace

kvapení

Mobilní aplikace ZABEZPEČTE SE je okamžitá pomoc pro správné zabezpečení vašeho majetku

ZABEZPEČTE SE

Užitečné odkazy, rady, tipy a doporučení

Podívejte se na
preventivní tipy na
www.stopvloupani.cz
ZABEZPEČTE SE

prevencekriminality.cz

cmzs.cz

Katalog BZ

Portál pro SVJ/BD

ZABEZPEČTE SE

ZABEZPEČTE SE
SE
ZABEZPEČTE

4

20mm

stopvloupani.cz30/04/19

původní loňskou verzi. Letošní 4.
vydání se objeví až v termínu zahájení veletrhu, jak bylo řečeno.
Věříme, že tento způsob prezentace, dnes již naprosto všední
záležitost, pomůže dalšímu
rozšiřování mobilní aplikace
a ostatních důležitých informací pro naše občany – z řad
nejširších vrstev obyvatelstva,
a napomůže tak, ruku v ruce,
s přítomností zástupců členů
výrobců, Představenstva CMZS
a příslušníků prevenčního útvaru
Policie ČR k účinnému působení
na návštěvníky veletrhu a zejména k budování důvěry a kreditu
Cechu MZS-ČR u spotřebitelského trhu, jako organizace přinášející kvalitu, profesionalitu, oporu
a edukaci laických zákazníků
prostřednictvím našich členů,
14:16
pro které členství v cechu znamená přidanou hodnotu k jejich
podnikatelské činnosti a odborné
kvalifikaci.

INZERCE
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Jaké značky uvidíte na stánku?

Prezentace členů výrobců na společné cehcovní ploše.
Tradiční zastoupení všech značek a výrobců bude letos – namísto statické expozice paravanů
prezentováno jednoduchými,
prostorově omezenými instalacemi vůči poměru společné výstavní plochy
cechovního stánku.
Pro konkrétní a vážné
zájemce z řad návštěvníků bude k dispozici
pult se dvěma barovými
židlemi pro pohodlnou
diskusi a představování exponátů. Výrobci
budou představovat
cca 1-3 hlavní produkty a novinky ze svého
portfolia. Ostatní výrobky a kompletní nabídka
bude zastoupena letáky,
brožurami od jednot-

livých značek a samozřejmě
našimi Katalogy doporučených
výrobků, které zde budou distribuovány.
Sdružený zápis v tištěném katalogu od výstaviště představuje vi-

suál, pod kterým naši organizaci
najdou návštěvníci. Jeho on-line
verze bude ještě rozvinutější, kdy
každé značce bude věnována
samostatná kolonka.
Cech MZS-ČR

V plánu je také setkání výrobců

Společné setkání za účelem diskuse a dalšího posunu.
Setkání je naplánováno v průběhu konání veletrhu FOR-ARCH
2019. Mimo neformální osobní
setkání bylo cechmistrem naplánován oficiální meeting členských výrobců. Za tímto účelem
byli osloveni zástupci a představitelé každé ze značek.
Příležitost konání veletrhu přitom
symbolizuje, mimo koncentraci
lidí a možnosti prezentovat se,
také pokrok a představování nových technologií, směrů a vývoje.
Proto je setkání chystáno právě
v prostorách výstaviště při této
akci.
Hlavním tématem je diskuse
ohledně možností nárůstu členské základny CMZS, což znamená větší sílu naší organizace
a možnost širší působnosti na
spotřebitelský trh.
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Druhým bodem je diskuse z hlediska samotného trhu spotřebitelů – s cílem propagace projektů
Bezpečná země a Zabezpečte
se, jako jednotného působení a motivace spotřebitelů pro
upřednostňování certifikovaných
výrobků, ideálně s označením
loga BZ, a volbě členů CMZS
k odborným konzultacím, pořízení a kvalifikované profesionální
montáže. Ideálně při využití
mobilní aplikace s identifikací
našich členů pomocí označení
provozovny.
Třetím hlavním bodem je oblast
státního sektoru a prosazování
správných postupů, normativních
pravidel ve stavebnictví v legislativní rovině (mimo jiné také na
základě působení CMZS v Bez-

pečnostní sekci HK-ČR) k čemuž
máme relevantní pozici fundovaných odborníků vzhledem k technologické síle a vývoji na straně
právě výrobců a zároveň díky
spolupráci na evropských a tuzemských prevenčních projektech – BZ a Zabezpečte se.
A dále také téma možnosti další
mezioborové spolupráce s oborově příbuznými sektory.
Předpokládaným cílem setkání
je se názorově sjednotit, podpořit vizi a cíle tohoto posunu,
a zaujmout stanoviska, vedoucí
ke konkrétním dílčím úkolům a
krokům, které budou znamenat
postupné naplňování těchto cílů
pro budoucí rozšíření, stabilizaci
a váhu naší organizace.
Cech MZS-ČR

INZERCE

Mechanické a elektronické
bezpečnostní systémy
od společnosti EVVA

4KS

Přehled výhod 4KS
pro komplexně strukturované
uzamykací systémy
s bezpružinovou technologií
v modulovém provedení (SYMO)

Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

AirKey

Xesar

tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar.
Plus ﬂexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

Jednoduše inteligentní

Mnohostranné bezpečnostní řešení
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PŘEHLED ŠKOLENÍ TECHNICKÉ SEKCE CMZS

Informační bulletin Technické sekce CMZS ČR

Vážení kolegové, členové, připomínáme:
Technická sekce pro Vás připravila, společně se školicím střediskem v TrezorTestu a v H&B
Academy (v jednotlivých místech), řadu zajímavých školení a setkání.
Přinášíme aktualizované termíny.
Středisko H&B „školení“

Středisko H&B „snídaně se zákazníky“

čt 26. 07. – otvírací technika Ostrava 
pá 27. 09. – autoklíče Ostrava
pá 04. 10. – otvírací technika Plzeň
út 08. 10. – elektro Plzeň

pá 05. 07. – Snídaně s H&B Brno 
so 24. 08. – Snídaně s H&B Ostrava
čt 26. 9. – školení otevírací techniky Ostrava
pá 27. 9. – školení autoklíčů Ostrava
pá 4. 10. – školení otevírací techniky Plzeň
út 8. 10. – školení elektroniky Plzeň

Středisko Trezor Test „školení“
• st-čt 19.-20. 06. Nouzové otvírání zámků a dveří – 2 denní školení (2 × 8 hod.) 
Připravujeme:
• Nouzové otevírání dveřních uzávěrů (8 vyučovacích hod.),
• Úschovné objekty, mechanické a elektronické zámky – 2 denní školení (2 × 8 hod.)
Na stránkách společnosti jsou dostupné témata jednotlivých seminářů.
Po vyplnění přihlášky budete střediskem osloveni a zařazeni do semináře.
Dostupné na: http://www.trezortest.cz/seminare-skoleni/

Informační bulletin č. 2
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Konference CMZS na veletrhu

Čtvrtek 19. 09. 2019 se koná konference pod názvem
Bezpečný bytový dům SVJ/BD 4.0
Konference je pokračováním
úspěšného formátu akce z MuzeaNa
Policie
ČR
veletrh Vás
zve (19.
firma: 06. 2019).
Auditorium posluchačů opět
zajišťuje
Jméno a partnerský
příjmení, e-mail: portál Sousedé.cz, jelikož téma konference
je zaměřeno právě na obyvatele

objektů bytových domů, jako jsou
nosti a poradit se o zabezpečení
bytová družstva anebo společensvých objektů.
ství vlastníků bytových jednotek
MV-ČR navíc přislíbilo také
(SVJ/BD).
pořízení videozáznamu z celé
Účastníci konference budou
konference.
v závěru pozváni na expozici
Nížekenajdete
oficiální
program
Přikládejte
čtečce kódem
nahoru.
výrobců v cechovním stánku, aby
akce Daňový
a místo
konání.
doklad:
mohli shlédnout konkrétní mož- ABF, a.s., Beranových 667, 199 00 Praha 9 – Letňany
Cech MZS-ČR

Vstupem do areálu vstupující osoba uděluje souhlas s pořízením záznamu své podobizny a s jejím zveřejněním.

IČ: 63080575 | DIČ: CZ63080575 | Cena včetně DPH 21%

BEZPEČNÝ BYTOVÝ DŮM
SVJ/BD 4.0
TRENDY A MOŽNOSTI
PRO MODERNÍ ZABEZPEČENÍ MAJETKU A BYTŮ

19|9|2019 | FOR ARCH | MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH
Termín konání konference: 19. 9. 2019, 10.00 - 14.00 hod.| Partner: ABF, a.s. | Místo konání: Konferenční sál 1, Vstupní hala II | PVA EXPO PRAHA,
Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany | www.forarch.cz | www.pvaexpo.cz
Doprava metrem: linkou C, stanice metra Letňany | Vlastní doprava: velkokapacitní parkoviště v těsné blízkosti výstaviště
PARTNER

POŘADATELÉ

PROGRAM
9:30 – 10:00 | registrace účastníků
10:00 – 10:15 | úvodní slovo – JUDr. Tomáš Koníček, OPK MV-ČR
10:15 – 11:00 | Základní filozofie zabezpečení bytů a domů + Statistické podklady ke krádežím vloupání do bytů a domů
– plk. Ing. Michal Herma, ÚSKPV Policie ČR
11:00 – 11:45 | Mechanické zábranné prostředky v bytových domech a jejich správné využití v souladu s platnými
požárními předpisy + Mechanické a mechatronické přístupové systémy na bytových domech
(ukázky dobré praxe a doporučení)
– Tomáš Pospíšil, MBA, cechmistr CMZS ČR, Bc. Daniel Šimandl, člen představenstva CMZS ČR
11:45 – 12:15 | Prostor pro řešení otázek z praxe, které budou moci účastníci předem zaslat
12:15 – 12:45 | přestávka se zajištěným občerstvením
12:45 – 13:05 | Normy a certifikace – jaké produkty žádat? – Ing. Petr Koktan, CMZS
13:05 – 13:25 | Aktualizovaný moderní standard zabezpečení – Ing. Petr Koktan, AGA
13.25 – 13:50 | Služby pro SVJ a BD v rámci portálu Sousedé.cz – Zlata Botero Vašková, jednatelka SousedeCZ, s. r. o.
13:50 – 14:00 | diskuse a závěr odborného semináře pro veřejnost

Beranových 667, 199 00 Prague 18 - Letňany

PŘÍJEZD NA PARKOVIŠTĚ VIP I / CAR ENTRANCE TO VIP PARKING I

VIP

PI

VYSTAVOVATELÉ / EXHIBITORS

VSTUPNÍ
HALA

KS
KS

Konferenční sál
VSTUPNÍ HALA I

VSTUPNÍ
HALA

NÁVŠTĚVNÍCI / VISITORS

.

lník

Lab

Mě

ad

tí n
Ús

Vstup na konferenci zdarma na základě registrace

NÁVŠTĚVNÍCI / VISITORS

Letňany
trasa C
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PTÁME SE ČLENSKÉ ZÁKLADNY, INZERCE

Školení, kurzy

Ptáme se, jaká školení
jsou pro vás zajímavá?
Které oblasti v rámci zvyšování odborné kvalifikace byste ocenili?




PROSÍME ČLENY
O VYPLNĚNÍ
ON-LINE
DOTAZNÍKU ZDE,
DĚKUJEME,
CECH MZS-ČR



Patentovaná česká
technologie pro ještě
lepší zabezpečení vašeho
domova a majetku

Klíčové vlastnosti:
Maximálně odolné vůči destruktivním
i nedestruktivním metodám, jako je bumping,
planžetování a odvrtání.
Bubínek je zesílen až o 40 %, což zvyšuje jeho odolnost
při dlouhodobém mechanickém namáhání.
Doraz je posunut mezi 3 a 4 stavítko.
Technologie vložek i klíče FAB RSG jsou
patentově chráněny.
FAB RSG vložky jsou vybaveny prvky, které kontrolují
použití originálního klíče FAB RSG. V případě použití
neoriginálního klíče může dojít k nevratnému
zablokování vložky (informace je uvedena na
identifikační kartě).
Klíče řady FAB RSG jsou zpětně kompatibilní
a lze je použít do vložek řady FAB RS.

Žádejte u certifikovaných zámečníků FAB.

Více informací na www.fab.cz
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Zasedání Představenstva CMZS
je taktéž plánováno v termínu konání veletrhu.
Zasedání představenstva je
v plánu na pátek 20. září 2019.
Mezi body na programu budou
podrobné informace ohledně
propramového doplnění mobilní
aplikace, zpráva cechmistra ze
středečního plánovaného setkání
výrobců, a také detaily ohledně
nového 4. vydání Katalogu doporučených výrobků BZ.

Očekávaná bude také zpráva
zástupce cehcmistra Ing. Oldřicha Schwarze, o posunu přípravných prací ke zřízení kontaktního
místa pro Moravu v Rajhradu
u Brna, o kterém jsme informovali v minulém vydání.
Další diskuse počítá s tématy
jako budoucí organizační struktura naší ogranizace, a samo-

zřejmě novinky z vývoje, příprav,
výběrového řízení a plánu podpisu smlouvy pro zahájení prací na
novém cechovním webu u zvoleného vítězného dodavatele.
Posledním bodem bude příprava
a organizace tradičního podzimního společenského setkání
členů.
Cech MZS-ČR

BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKACÍ SYSTÉMY
GEGE AP2 pro +

Gege AP2 pro + je technicky vyzrálý vložkový systém s bezpečnostním
profilem pro vyšší bezpečnost.
Vložka s překrytým profilem Gege AP2 pro + chráněným ochrannou
známkou je v obou verzích chráněna proti bumingu a planžetování.
Standardní provedení
• 5 klíčů s kartou klíče (Key Card)
• Karta klíče (Key Card)
EG-line, a. s.
Výroba: Benešovská 108, 257 56 Neveklov
tel.: +420 602 232 484
cechy@egline.eu
výroba.neveklov@egline.eu
EG-line, a. s., Nádražní 62/280, 150 00 Praha 5, tel.: +420 602 232 525, tel.: +420 728 737 373 – servis po 17h, obchod@egline.eu, www.egline.eu
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POVYŠTE OBYČEJNÉ
ZAMYKÁNÍ NA ÚROVEŇ

ePRO

Stahujte
a doporučujte
nově rozšířenou
mobilní aplikaci:
ZABEZPEČTE SE
O aplikaci se široká veřejnost nejlépe dozví
z úst členů CMZS.
Mobilní aplikace nese název:

„ZEBEZPEČTE SE“
Je volně ke stažení na těchto platformách:

TOKOZ ePRO
UNIKÁTNÍ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
KOMBINUJÍCÍ VÝHODY MECHANICKÉHO
A ELEKTRONICKÉHO ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ

Since 1920

12

www.tokozepro.cz

Správnou aplikaci poznáte podle tohoto loga:

Využijte A4 plakátu na poslední straně, vytiskněte
a vylepte jej viditelně na své provozovně! Přispějete a podpoříte tak nejen sebe ale i ostatní členy
a naši organizaci CMZS, děkujeme!
CMZS

Doporučujeme
mobilní aplikaci

ZABEZPEČTE SE
zdarma na:

ZABEZPEČTE SE

Partneři projektu Zabezpečte se:

20mm

VŠICHNI ČLENOVÉ CMZS MOHOU VYUŽÍT BEZPLATNÉ
INZERCE V CECHOVNÍM MINI-ZPRAVODAJI, KTERÝ
VYCHÁZÍ V ELEKTRONICKÉ VERZI CCA ČTVRTLETNĚ.
VYUŽIJTE PROTO MOŽNOST TEXTOVÉ I PLOŠNÉ
INZERCE

MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE (š × v)
ZABEZPEČTE SE
V1 – celá strana
(184 × 263 mm)
S2 – půl strana na šířku
(130 × 184 mm)
V2 – půl strana na výšku ( 90 × 263 mm)
S4 – čtvrt strana na šířku (184 × 70 mm)
V4 – čtvrt strana na výšku ( 46 × 263 mm)

15mm
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PODKLADY PRO INZERCI
V UVEDENÝCH ROZMĚRECH
(IDEÁLNĚ JAKO JPG, SE
PDF, PNG)
ZABEZPEČTE
ZASÍLEJTE DO REDAKCE NA:
E-mail: tomas.pospisil@cmzs.cz

ZABEZPEČTE SE

