
 

 
 
 

 
 

která se bude konat v pátek, dne 31. března 2023 v prostorách Hotelu 
Studánka, Letovisko-Studánka 505, Rychnov nad Kněžnou pod záštitou 

společnosti ASSA ABLOY 

s tímto programem: 

 815 – 1015 Sraz účastníků  
 

Prohlídka závodu ASSA ABOY 8:15 – 10:15 
Pro zájemce – nutno registrovat předem – nejpozději do 15.3.2023, budou vytvořeny 3 
skupiny odjíždějící autobusem ze Studánky v 8.05 & 8.35 & 9.05 (skupiny vždy max. 30 
lidí, skupiny budou dále rozděleny do dvou skupin po 15). Nelze přijet přímo do závodu 
vlastním vozem, kvůli omezené kapacitě parkování. 
Skupiny budou po prohlídce odvezeny zpět na Studánku, kde budou probíhat workshopy….. 
 
Hotel Studánka workshop 9:00 – 11:15 – budou otevřeny stolky a budou tam náš 
obchodní a technický tým  
Stůl č. 1 FAB NG & SGHK & servisní vložky & průmyslové zámky & visací zámky 
Stůl č. 2. Keystudio – software pro SGHK – ukázky a školení 
Stůl č. 3. MTL800 & MTL Cliq & MTL modular 
Stůl č. 4. Yale & safes / visací zámky / Linus  
 
Coffee break na cca 10h (káva / čaj / občerstvení) 
 

 1115 – 1215 Prezentace  
 FAB Nová generace  přehled a status 
 MUL-T-LOCK 50 let, přehled 
 Yale značka na trhu ČR 

 
 1215 – 1315 Oběd 

 polévka, řízek s bramborovým salátem  
NUTNÉ POTVRDIT ÚČAST - do 15. 3. 2023 !!! (jinak bez oběda ) 

 
 1330 Zahájení členské schůze - valné hromady  (Kratochvil) 
  Volba mandátové a návrhové komise   (A.Bajer) 
  Přijetí nových členů do AZKS – hlasování 
  Zpráva o činnosti prezídia AZKS  (Kratochvil) 
  Zpráva o hospodaření za rok 2022 a rozpočet na rok 2023   (Kratochvil) 
  Zpráva dozorčí rady   (Blahák) 
  Kontrola plnění usnesení z minulé VH   (Kratochvil) 
  Zpráva o činnosti AZKS za rok 2022 (Burian) 
  Plán činnosti na 2023   (Ivanovová) 
  Změna loga AZKS 
  Vyloučení neplatících členů – hlasování 
  Usnesení (doplnění, schválení) 
  Diskuse 
 1500 Závěr 

 

Za prezidium AZKS vás srdečně zve 

Ing. Ladislav Kratochvil 


