
Promat pozitivně 
 Krátké lyžařské okénko – je půlka prosince 
2021 a  sněhové podmínky jsou zejména na našich 
hraničních česko/moravsko/slezských horách dobré, 
všude leží souvislá vrstva přírodního sněhu.
 Před Vánocemi se začne lyžovat ve většině 
horských středisek (sjezdovky) a věřím, že budou 
připraveny také běžecké tratě.
 Takový začátek zimy tu dlouho nebyl (Green 
Dealu a Grétě navzdory), tak si držme palce, ať sníh 
vydrží až do května 2022 a přinese radost z pohybu 
na čerstvém vzduchu lyžařům všeho druhu!
 A nepropásněte přemrzlý prašan, ten je nejlepší…

SKOL Petr Šíma
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Napiš něco hezkého…
 Tento titulek jsem si propůjčil z vysílání ČRO-Plus. (https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/
plus/40/2021-12-08 odkaz začíná na 13:56:40 hod.)
 Ze všech stran na nás tryská negativní energie, tu převlečená za politika, covid-
odborníka, státníka typu Biden – Lukašenko – Putin, sem tam jej střídá nějaký green-dealista 
či elektromobilista. David Attenborough se svými deštnými pralesy byl ještě „pohoda – 
vánek“. A přitom – svět není tak hrozný. Podívejme se kolem. Lidé – někteří – se na sebe 
usmívají, pokud nemají roušku, takoví se neusmívají. Na internetu jsou prý lidé rozdělení, ale 
ve skutečnosti nejsou. My se totiž do těchto krabiček nacpat nenecháme.
 To, že je situace normální – mimo média a politiku – je vidět nejvíce na přírodě a dětech. 
Tam se musíme soustředit, tam si musíme brát příklady a tam musíme hledat odpovědi 
na – pro nás nyní palčivé – otázky. A tam je také najdeme. A další místo, kde je najdeme, 
je naše nitro. Stačí nebát se být sám se sebou a zahloubat se do své duše. Je tam vše, co 
potřebujeme ke spokojenému životu. Jen si to „vytáhnout“ na světlo Boží! Je to jako na lodi, 
tam používám přivlastněné motto: „Hledáš-li pomocnou ruku, najdeš ji na konci své paže!“
 Prostě jde to, Vánoce za dveřmi, ideální doba k rozjímání. Zkuste a uvidíte. Já občas 
na chalupě vyjdu ven, v noci, když jsou hvězdy, lehnu na záda a kochám se. A čtu, co tam 
přečíst lze. A když to nejde číst, jen vnímám a pokorně vzhlížím. Tam je totiž vše vyřešeno.
 Zpátky na zem: děkujeme Vám za přízeň v roce 2021. Byl jaký byl a jaký jsme si jej 
udělali. A do toho nového Vám přejeme – slovy přítelkyně mé maminky (obou dam si 
nesmírně vážím): „Ať je ještě lepší, než bude!“ Děkujeme! za Promat-tým L. Zajíc

ProFór, speciál, dnes s podtitulkem: „Nezapomeňte, že o Vánocích budete se svojí 
ženou trávit více času než obvykle“...: 
 Když žena říká „Cože?“, tak není hluchá. Je jen milá a dává ti šanci říct svůj názor lépe, 
jinak, případně zcela opačně...

Doporučujeme 
Müller Thürgau, zkratka MT, jakostní, suché bílé 
víno, ročník 2020, Žernosecké vinařství s.r.o. 
Barva: světle žlutá až zelenožlutá.
Vůně: jemná muškátová, s náznaky čerstvého 
ovoce, zejména zralých letních
jablek, citrusů, bezinek a angreštu.
Chuť: lehčí, svěží, s typickou jemnou kyselin-
kou a citrusovou dochutí.
Stolování: hodí se především k nemasitým před-
krmům, bílým měkkým sýrům (např. feta nebo mo-
zzarella), zeleninovým polévkám, rybě i k relativně 
modernímu pokrmu: jehněčímu v přírodní úpravě. 
Dobře se snoubí i se saláty s kozím sýrem. Víno totiž 
krásným způsobem zjemní typickou chuť kozího sýra. 
K vyzrálým a chuťově výrazným sýrům typu gouda, 
ementál, niva či čedar bych naopak příliš nedoporu-
čoval, protože toto jemné vínko by na pozadí výrazné 
chuti těchto „velkých sýrů“ vyznělo spíše naprázdno.
Osobní dojem: jak už poněkud vyplynulo z gastrono-
mického odstavce, víno je obecně „nesmělé povahy“. 
Jeho parketou jsou tedy krátká občerstvení s lehkými 
pokrmy, např. mozzarella s rajčaty nebo jiné saláty, či 
obložené tousty.
Důležité upozornění ke konzumaci: vhodné je pře-
devším kontrolovat teplotu vína. Ponechat jej leda-
byle čekat ve sklenici je chybou, která se nám zaru-
čeně vymstí. Vůně i chuť jsou totiž poněkud prchavé. 
Při delším stání přijdeme o příjemné broskvové tóny  
a nastoupí poněkud ostřejší citrusová dochuť. 
www.zernosecke-vinarstvi.cz 

za Promat-degustační-tým M. Přibyl

6464

Jak šel čas...
 

 za Promat-tým P. Dvořák 

PF 2022

Požární ochrana ocelových konstrukcí 
materiálem PROMATECT®-H
 Moderní požární ochrana ocelových nosných konstrukcí 
je nejefektivnější, provádí-li se obkladem kalciumsilikátovými 
deskami PROMATECT®-H. Velkou výhodou tohoto řešení je 
malá tloušťka obkladu a  tím zachování subtilních rozměrů 
nosných ocelových prvků. Vlastní obklad nevyžaduje žádnou 
podkonstrukci a jednotlivé díly se mohou navzájem spojovat 
pomocí ocelových sponek nebo vrutů. Další významnou výhodou 
je, že desky PROMATECT® -H mohou být použity kromě vnitřního 
prostředí Z1 a Z2, také ve smíšeném venkovním prostředí typu Y 
podle EAD 350142-00-1106. Z hlediska životnosti vlastního materiálu se jedná o  trvalou 
ochranu po dobu životnosti stavby bez nutnosti obnovy v souladu s  požadavky ČSN 73 
0810. Jako příklad můžeme uvést realizaci z nedávné doby – rekonstrukce vilového objektu 
v Jablonném nad Orlicí – kde byly materiálem PROMATECT®-H ochráněny venkovní 
ocelové konstrukce balkonů a lodžií. Finální povrchová úprava byla provedena fasádní 
stěrkovou omítkou. Montážní práce zde úspěšně provedla firma BALACO-EU s.r.o. Svitavy.
 za Promat-tým L. Fleischer

XI. Svatomartinská konference Promat
 S postupným ochlazováním a při pohledu na téměř spadané listí, bývá také zřejmé, 
že se blíží svátek sv. Martina. Ke zvyklostem v tomto období patří kromě konzumace husy 
a svatomartinského vína také již tradiční pořádání společenské události, kterou je technická 
Konference Promat. 
 Po roční pauze jsme byli rádi, že jsme ve spolupráci s firmou KÖNINGFRANKSTAHL 
mohli připravit již XI.ročník naší konference. Příprava byla pro nás všechny výzvou, protože 
jsme do poslední chvíle nevěděli, jakou formou se tato akce bude moci konat. Nakonec 
jsme zvolili jak cestu námi oblíbenou, tedy osobní, tak také současně i nově verzi „on-line“. 
 Zaměření konference bylo tentokrát na téma: Výškové budovy a speciální aplikace. Více 
na https://ww3.promatpraha.cz/bulletin-procas/cislo-64 za Promat-tým P. Kejklíček
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Mosty spojují, pojďme je společně stavět.

A nechť jsou jejich zdravými základy

RESPEKT, ÚCTA, PRAVDA, SVOBODA, LÁSKA, DOBRO a

mailto:redakce@promatpraha.cz
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/40/2021-12-08
https://program.rozhlas.cz/zaznamy#/plus/40/2021-12-08
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Francouzská cibulačka
 Co Vás v zimě zaručeně zahřeje (samozřejmě kromě alkoholu 
a sauny) je talíř dobré horké polévky. Udělá dobře i Vašemu trávení po 
bujarých svátečních oslavách. Právě takovou polévkou je francouzská 
cibulačka. Její příprava je velmi jednoduchá, jen je potřeba se s ní 
trochu pomazlit. Připravte si 6 větších cibulí, vrchovatou lžíci másla, 
2 lžíce oleje, litr vývaru, lžičku cukru,120 ml bílého suchého vína, 
4 krajíce světlé bagety a 50 g strouhaného sýra. 
 Pokračování na https://ww3.promatpraha.cz/bulletin-procas/cislo-64 
 za Promat-tým M. Skotnicka

Zelená je tráva, fotbal to je hra, riziko 
požáru, je věc záludná... POZOR, SOUTĚŽ!
 Tak jako sport před nás  
staví různé výzvy, tak i v proti-
požární ochraně jim občas če-
líme. Stál před námi úkol PO  
zasklení studií na nejmenova-
ném fotbalovém stadionu (ne-
chceme tímto žádnému týmu 
v naší lize stranit, proto záměr-
ně neuvádíme jméno). 
 Zadáním byl otvor o velikosti 5800 x 1500 mm o odolnosti EI 60, 
s  požadavky na teplotní a zvukový útlum. Nakonec byl rozdělen na 
dvě části, 4400 x 1500 a 1400 x 1500 mm. Celková tloušťka skla byla 
56 mm a hmotnost větší tabule byla 550 kg, což už je pro manipulaci 
a instalaci skutečně výzva. Během instalace nám štěstí přálo, stadion 
byl zalitý sluncem. Na to, že bylo 3. prosince, jsme měli skutečně štěstí 
a  celá akce se podařila. A na závěr – soutěž. Kdo pozná ze snímku, 
o který klub se jednalo? Emaily zasílejte na pavel.janus@etexgroup.com, 
jeden výherce bude vylosován a bude mu zaslána pěkná odměna. 
Jméno výherce bude zveřejněno v příštím čísle ProČasu. 

za Promat-tým P. Januš
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Co se v PKPO podařilo v roce 2021
• PKPO odvedla velký kus práce na definici staveb pro nový 
stavební zákon.
• Osvěta odborné i laické veřejnosti pokračovala 
rozšířením spolupráce s HK ČR, Axis, ČKAIT, TZB info, apod.
• V cyklu seminářů bylo realizováno druhé pokračování 
cyklu „Provoz a kontroly PBZ“ a je připravováno třetí.
• PKPO opět zvýšila počet zpracovaných znaleckých 
posudků a stále se řadí mezi uznávané znalecké kanceláře.
• Byla navázána spolupráce s Aktivem oboru Požární bezpečnost staveb 
ČKAIT.
• Vzniklo unikátní profesní pojištění odpovědnosti v požární ochraně, 
jehož smluvními partnery je PKPO a Česká Generali pojišťovna.
• PKPO byla autorizována jako „Autorizované společenstvo HK ČR“ a člen 
Bezpečnostní sekce HK ČR. Tím se stala, jako největší profesní sdružení v PO, 
reprezentantem a garantem oboru požární prevence. Součástí autorizace je 
i udělování „Certifikátu kvality podnikání“ pro členy PKPO.
• Vzhledem k úctyhodné aktivitě autora 3. dílu publikace „Hasicí přístroje 
– jejich historie a současnost“ došly skladové zásoby a byl realizován dotisk.
• Uskutečnila se změna užívání právního systému CODEXIS jako členské 
výhody. z vánočního vydání ProfesníKu vybral pro Promat-tým V. Stanke

Technické okénko
 Benzín a nafta zůstávají 
(prozatím). Všem, kteří se alespoň 
trochu zabývají dopravou, 
a zejména tou individuální 
automobilovou, jsou známé již 
několikaleté snahy EU zakázat od 
roku 2035 prodej automobilů se 
spalovacím motorem. Je jisté, že 
ropa, jako základní surovina pro výrobu pohonných hmot, jednou 
dojde a bude potřeba najít alternativní řešení pro mobilitu osob 
a zboží. Ano, zdravý selský rozum říká, že přechod bude nutný, avšak 
pozvolně, tak, jak se budou vyvíjet nové technologie. Pokračování na 
https://ww3.promatpraha.cz/bulletin-procas/cislo-64 za Promat-tým L. Fleischer

Káva Caffé del Doge
 Káva z Benátek. Pražírnu založil v třicátých letech minulého 
století Ermenegild Rizzardini, od kterého ji odkoupil v roce 1995 
Bernardo Della Mea. Ten zachoval původní receptury, výrobu 
zmodernizoval a zvýšil roční produkci kávových směsí. Původní 
pražírna se nachází v samém srdci Benátek nedaleko slavného 
mostu Rialto. Pokračování na https://ww3.promatpraha.cz/bulletin-procas/cislo-64.
  za Promat-tým L. Fleischer

Realizace - Městská knihovna Písek
 Představujeme Vám zajímavou 
realizaci. Jedná se o Městskou knihovnu 
v Písku, kde jsme byli poptáni na návrh 
technického řešení galerie v prostorách 
infocentra, která opticky rozděluje 
prostor do dvou podlaží, v horním 
patře je umístěna čítárna. Jednalo se o 
prosklenou galerii včetně prosklených 
stupňů přístupového schodiště, tj. 
požárně bylo nutno vyřešit nejen 
vodorovné pochozí prosklení, ale i požárně ochránit nosnou konstrukci. 
Použito bylo pochozí sklo PROMAGLAS® REW 30 HN9-10 a nosné ocelové 
prvky byly ošetřeny protipožárním nátěrem na ocel PROMAPAINT® SC4. 
 Více na https://ww3.promatpraha.cz/promat-publikuje/vodorovne-pozarni-proskleni/. 

za Promat-tým G. Gruntová

Mozartovy koule
 Vypadá to tak, že nám covid nedávno odkrágloval i božského 
Amadea! Typická rakouská delikatesa, ikona nejvybranějších 
evropských cukrářství, sladkůstka neuvěřitelné chuti - Mozartovy 
koule - prý končí! Návrh na konkurz v souvislosti s ekonomickými 
dopady koronaviru na sebe podala společnost Salzburg Schokolade 
z Grödigu, která proslula výrobou slavných Mozartových koulí. 
Pro  pořádek, pokud jste tuhle dobrotu ještě nikdy neochutnali, tak 
jde o pralinku - kouli, má uvnitř pistáciový a mandlový marcipán 
s  nugátovým srdcem ponořený do vrstev mléčné a hořké čokolády. 
To vytváří geniální a  nenapodobitelnou chuťovou konstelaci. Jenže 
stejně už ten původní recept z roku 1890 opsal kde kdo. Takže se 
nebojte, že by tato chuťová superstar úplně zmizela z trhu. Ovšem, 
jak je známo, když dva dělají totéž, není to totéž. Pokračování na  
https://ww3.promatpraha.cz/bulletin-procas/cislo-64.
 Pavel Maurer, gastronaut, tentokrát ve službách Promatu

Vánoční provoz Promat s.r.o. 2021/2022
Datum Promat s.r.o. - Praha Promat servis - Lovčice

kancelář + prodej sklad výroba

13. - 17. 12. 2021 běžný provoz údržba strojů, 
inventury20. - 22. 12. 2021 inventury

23. 12. 2021 – 2. 1. 2022 ZAVŘENO

3. 1. 2022 běžný provoz

 za Promat-tým J. Ohanka

Bude za chvíli i losí spřežení na elektriku?
 Nové, čistě elektrické Volvo C40 Recharge. Historicky první model 
Volvo, který byl zkonstruován jen pro čistě elektrický pohon, v mnohém 
ztělesňuje budoucnost automobilky. Prvky ve stylu SUV v kombinaci 
s  výhodami plynoucími z nízkého profilu současně znamenají, že Volvo 
vstupuje prostřednictvím tohoto modelu do nového segmentu.
 Pokračování na https://ww3.promatpraha.cz/bulletin-procas/cislo-64.
  Ing. Martin Veselý, Auto Průhonice a za Promat-tým L. Zajíc
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