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Pokuty hrozí motoristům nejen v Čechách

Povinná výbava nad rámec našich předpisů:
– hasicí přístroj: Bělorusko, Bulharsko, Estonsko, Finsko, Litva, Lotyšsko, Turecko
– reflexní vesta: Itálie, Portugalsko, Rakousko, Španělsko
– náhradní svíčky do motoru: Makedonie, Slovinsko
– lano: Chorvatsko
– náhradní dioptrické brýle: Španělsko
Svícení po celý rok: 
– Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Island, Lotyšsko, Norsko, Slovinsko, Švédsko
– Švýcarsko, Finsko a Francie - mimo obec
– Itálie - na dálnici
Přejeme Vám krásnou a ničím nerušenou dovolenou.

Nová pravidla o silničním provozu

 Od 1. července nejen začínají prázdniny a tím doba dovolených, ale rovněž vstupují 
v platnost nová pravidla o silničním provozu. 

Tato nová pravidla přinášejí některé změny, např.:
- celoroční svícení
- dětské autosedačky
- předjíždění
- zákaz používání antiradarů
- pravomoc policistů odejmout řidičský průkaz atd.

 Největší a také nejdiskutovanější změnou je pak zavedení bodového systému. Nikdo nepochybuje o tom, že je nutno snížit počet vážných 
dopravních nehod s tragickými následky, všichni však diskutují, zda právě bodový systém je tou správnou cestou. 

 Pod dojmem této zásadní změny se však zapomíná, že o řidičák nemusíte přijít až po ztrátě 12-ti bodů, ale existují přestupky, za něž 
přijdete o řidičák hned na místě (např. za předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno - §22/1f) bod 7)).

Zájemcům o přesný přehled bodových postihů, výše pokut i přestupků, za něž je odebrán 
řidičský průkaz hned, doporučuji nahlédnout na www.novapravidla.cz. Zde najdete nejen in-
formace o sankcích, ale např. i přehled hlavních změn, zdůvodnění proč nová pravidla, úplné 
znění zákona o silničním provozu a můžete si dokonce i otestovat znalost nových pravidel.

A jak je to v jiných zemích? Např. u našich sousedů v Německu je tento systém zaveden, ve 
Švédsku (v jedné z nejbezpečnějších zemí) jsou pak řidiči za přestupky postihováni pouze 
pokutou.

Přejme si tedy, abychom na našich silnicích jezdili bezpečněji, plynuleji a pohodlněji. Vám 
všem pak přeji, hezké prázdniny, příjemnou dovolenou a spoustu ujetých kilometrů bez nehod 
a ztráty bodů.

Kdo je kdo?

Radka Bobková
 224 390 811
 bobkova@promatpraha.cz

asistentka

Oblíbené jídlo?
vše co nemusím vařit
Večerní nápoj?
2 dcl suchého červeného vína
Hobby?
sport

Jitka Landová
 224 390 826
 landova@promatpraha.cz

asistentka jednatele

Oblíbené jídlo?
vše co si uvařím
Večerní nápoj?
2 dcl suchého červeného vína
Hobby? 
divadlo

Vážený a milý čtenáři,

 tento měsíc se na nás zprvu hrnuly spousty letáků s optimistickými tvářemi našich politiků, později se přidaly kroupy a přívalové deště, 
zkrátka člověk nevěděl kam dříve …. skočit. 
 Našim novým ProČas číslem bychom rádi přispěli k Vašemu uvolnění, neboť se neblíží pouze termín spuštění nového silničního zákona, 
což většině z nás lehce zvyšuje hladinu adrenalinu v krvi, ale i doba dovolených, letních pikniků a příjemných zahradních posezení, která nás 
naladí i na příjemnější stránky našeho života. 
 V tomto duchu jsme tedy pro Vás vybírali náměty všeobecného informačního servisu v aktuálním čísle, do něhož jsme si dovolili propašo-
vat několik málo profesních a firemních informací, které Vás, jak doufáme, obohatí a „potěší“. 
            Promat Team

Konference Žárovzdorné materiály 2006

 12. – 13. 9. 2006 se na pražské Novotného Lávce uskuteční již zmíněná tradiční konference pořádaná Silikátovou společností ČR, za-
měřená na nové druhy žárovzdorných materiálů a jejich použití. Pokud plánujete se zúčastnit, pak jenom připomínáme, že distribuci přihlášek 
lze očekávat v nejbližších týdnech a nezapomeňte si v předstihu zajistit ubytování, neboť v měsíci září se v Praze turisté stále ještě vyskytují 
v hojném počtu. Případné dotazy, eventuálně žádosti o pozvánky je možné zasílat na e-mailovou adresu: sis@csvts.cz.
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Zlatý plamen PKPO

 „Zlatý plamen PKPO“ – vyhodnocení ročníku 2005 proběhlo v březnu 
2006 a bylo oficiálně vyhlášeno na valné hromadě PKPO v dubnu 2006.
 Profesní komora požární ochrany® pořádá každoročně prestižní soutěž 
v kategoriích odpovídajících odborným sekcím komory. Soutěž byla v roce 
2005 rozšířena o kategorii „Stavba roku“, ve které zvítězila firma FK Servis 
s.r.o. s aplikacemi protipožárních zařízení na stavbě Letiště Ruzyně – Termi-
nál 2.
 Do kategorie „Požární bezpečnost staveb“ jsme přihlásili oblíbená proti-
požární revizní dvířka Promat®, typ N. Zvítězila však firma BaTR s.r.o. s novým požární uzávěrem SUB-a1.
 V kategorii „Speciální technologie a zařízení“ zvítězila firma Konstrukce-K s.r.o. s prosklenou protipožární 
stěnou se samočinným skrápěcím zařízením.
 Všem vítězům gratulujeme a jejich úspěch považujeme také za své vítězství, neboť s vítězi spolupra-
cujeme formou technického poradenství a dodávek našich protipožárních materiálů. Gratulujeme i vítězi 
Hastex & Haspr s.r.o. s přihlášeným exponátem “Pojízdný hasící přístroj vodní s přísadou pěnidla“
 Přijměte naši výzvu a přihlašte se také do ročníku 2006 této prestižní soutěže.

Přehled vydaných norem v 1. pololetí

únor 2006  březen 2006
ČSN P CEN/TS 15117 překladem ČSN EN 13501-3 překladem
ČSN 65 0201/Z1  ČSN EN 13501-5 překladem

duben 2006  červen 2006
ČSN 73 0835  ČSN P CEN/TS 13381-1 přímým použitím
   ČSN EN 1366-4 (zřejmě; v rámci PŘ pouze  
    ediční připomínky)
Na zasedání TNK 27 konaném dne 8.6.2006 byl novým předsedou zvolen Ing. Roman Zoufal, CSc. 
ProČas blahopřeje!

Programové prohlášení nového předsedy TNK 27:
1) zřídit SC 3 se zaměřením na úzkou spolupráci s GŘ HZS v oblasti připomínkování norem mimo 
 řadu 73 08.. a připravované vyhlášky MV,
2) projednat došlé žádosti o členství v TNK 27 a přijmout zásady a opatření ke stabilizaci členů 
 TNK a subkomisí,
3) navázat užší spolupráci s jinými TNK jejichž zaměření se dotýká náplně práce TNK 27 a pověřit 
 vybrané členy TNK 27 účastí na práci těchto TNK.
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Spojení Promat®-Velux® 
nabývá na skutečnosti

Promat-pomocník (ProMocník) 
pro rychlé nacenění 

Revizních dvířek Promat®

Promat myslí i na zábavu 
a odpočinek – FIFA 2006
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Promat s.r.o.
V. P. Čkalova 22/784 tel.: +420 233 334 806 promat@promatpraha.cz
160 00  Praha 6 - Bubeneč fax: +420 233 333 576 www.promatpraha.cz
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„Zlatý plamen“ – trofej pro vítěze

Rozhodování nebylo jednoduché

Závozové linky

 Vážený zákazníku, abychom Vám usnadnili zajištění dopravy materiálu nakoupeného u naší firmy, 
zřídili jsme do vybraných regionů České republiky pravidelné závozové linky. Tato služba je zpoplat-
něna částkou výrazně nižší, než by Vás stála doprava standardním způsobem (15 Kč/km, vzdálenost 
sklad -> odběrné místo a zpět). Jediné omezení je v množství (objemu) přepravovaného materiálu 
a jeho hmotnosti – do 1 m3 a zároveň do hmotnosti max. 0,3 t.

Pro bližší informace při konkrétních zakázkách kontaktujte 
prosím obchodní oddělení:
224 390 818 – pí. Anna Stodůlková
  (požární sklo PROMAGLAS®)
224 390 828 – pí. Petra Sasínová
  (revizní dvířka, přířezy desek PROMATECT®)
224 390 835 – pí. Hana Pěnková (skladové zboží)
224 390 817 – p. Jan Panáček
  (vysokoteplotní konstrukční a izolační 
  materiály)

Region Termín
Cena

(paušál/závoz)

Brno a okolí 
Prostějov a okolí 
Ostrava a okolí

úterý v sudé kalendářní týdny*)
1.250,- Kč 
1.450,- Kč
1.850,- Kč

České Budějovice a okolí úterý v liché kalendářní týdny*) 1.250,- Kč

Praha a okolí středa každý týden 500,- Kč

Liberec a okolí 3× do měsíce**) 650,- Kč

*) dle Proma-kalendáře - týden od 15.5.2006 je 20.týden, od 22.5.2006 je týden 21. ...
**) přesné datumy jednotlivých linek také na www.promatpraha.cz/?zavoz_linky


