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  Doporučujeme 
  Cannonau di Sardegna, DOC, víno 
červené suché, ročník 2015, Itálie, Sardinie, vinařský 
dům Murales srl. https://cantinamurales.it/
Barva: tmavě červená, purpurová s rubínovými okraji.
Vůně: příjemná, ovocná s tóny lesního ovoce  
a koření (skořice).
Chuť: hedvábná, lehce kořenitá (pepř), stopy višní a borůvek  
s příjemně nasládlou kořeněnou dochutí a jemnou tříslovinou.
Stolování: Degustované víno patří mezi cca 16 ostrovních vín, 
která nesou pečeť kvality (DOC). Gastronomické využití vína 
je obdobné, jako na pevninské Itálii. S vínem můžeme párovat 
masité předkrmy (klobásky, sušené šunky nebo salámy). 
Nicméně, obstará doprovod i k široké škále masitých pokrmů 
nebo těstovin s červenými omáčkami. Nabízí se rovněž párování 
se zvěřinou, servírovanou na divoko nebo s kořeněnými 
omáčkami. Vhodná je i kombinace s  lokálními sýry, zejména 
ovčími. 
Osobní dojem: Víno na Vás udělá dojem už ve sklenici. Pro 
dokonalý vizuální vjem doporučuji naplnit vinnou sklenku 
jenom do třetiny a během protočení pozorovat nejen barevné 
odstíny, ale i vysokou viskozitu moku. Přísudek: hedvábné víno, 
zde opravdu sedí. Jeho kvalita a majestát je zkrátka patrný 
již během vizuálního posouzení. V každém případě se jedná 
o jednu z hlavních legend ušlechtilých moků krásného a čistého 
ostrova Sardinie a jeho nezaměnitelný charakter Vám dlouho 
zůstane v nosu i na patře.  
Důležité upozornění ke konzumaci: Víno má 14,5 % alkoholu, 
což ve spojení s horkým lokálním klimatem může vytvořit 
nebezpečnou kombinaci. Pokud tedy hodláte zvládnout tuto 
nenápadnou, ale bohužel účinnou nástrahu, mohu doporučit 
pouze technologii pití po malých doušcích. Při pitelnosti 
vína nejde v žádném případě o lehký úkol. Vše začíná již 
malým množstvím nalitým do sklenky. Protáhněte si momenty 
vizuálního zkoumání, vychutnejte si vůni a mnohočetnost barev 
apod. Předehru tedy zkrátka protahujte až na samou hranici 
snesitelnosti, protože jedině tak dosáhnete uspokojivého závěru. 
Nakonec, tento postup se osvědčuje i u zážitků zcela jiného 
druhu, které doprovázejí náš život. V každém případě se dobře 
nalaďte, protože toto víno v žádném případě nesnese stres, tak 
typický pro dnešní uspěchanou dobu, která milovníkům pravých 
životních radostí na rozdíl od plytkých konzumentů příliš nepřeje.
 za Promat-degustační-tým M. Přibyl
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5. 10. 2022 se bude v hotelu Alwyn, Praha 8, 
konat školení Kontrolní technik požárně 
bezpečnostních zařízení (PBZ) konstrukcí Promat 
a Intumex: skoleni.pbz@promatpraha.cz

14. 4. – 2. 10. 2022  probíhá v Národním technickém 
muzeu široce pojatá výstava HOT HOT HOT 
ku příležitosti 30. výročí Asociace sklářského 
a keramického průmyslu:
 www.ntm.cz nebo www.msb-jablonec.cz
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 Léto se probouzí, buďme rádi, že první 
 horké období netrvalo příliš dlouho
 Že je horko v Evropě a celkově na naší planetě, 
neřeší už asi jenom ti, kteří mají to „osudové štěstí“, že žijí 
v době kamenné nebo jí blízkých vývojových etapách. 
V tomto smyslu mě vždycky fascinovaly spokojené tváře 
domorodců z ostrova Papua Nová Guinea, z pralesních 
oblastí Afriky a Amazonie, zkrátka těch rajských míst, 
kam ještě nepronikly výdobytky západní civilizace. Ze 
jmenovaného paradoxu vyplývá jediné, všechno je 
relativní. My zápaďáci si sice žijeme materiálně lépe, 
než „pravěké civilizace“, ale jak známo, každá mince má 
2 strany. S  dovolením dnes nesestoupím z  nastavené 
filozofické roviny. Nerad bych v tomto směru suploval 
aktuální a nutno dodat nepříliš veselý infomační tok 
z  masmédií. Neb, jak všichni tušíme, opět zažíváme 
masivní konfrontaci s tím nejhorším, co naše „západní 
civilizace“ vyvinula. Nicméně, jak bylo řečeno výše, dnes se nebudu pokoušet 
o bilanci současného dění a omezím se pouze na záležitosti nadějné a alespoň 
trochu optimistické. Pokračování viz ProČas66.  za Promat-tým M. Přibyl

  Promat pozitivně 
  S rodinou rádi cestujeme a navštěvujeme 
památky po celé České republice. Nedávno jsme navštívili 
„Hamernický den“ v unikátním vodním hamru v Dobřívě. Bylo 
úžasné sledovat, co kováři dokáží vytvořit z kusu surového železa. 
Mile mě překvapilo, kolik mladých lidí se věnuje kovářskému 
řemeslu. Je vidět, že toto řemeslo má o budoucnost postaráno. 
Doufám, že i v dalších tradičních řemeslech bude situace 
podobná. Aneb jak se říká: „Řemeslo má zlaté dno“.
 za Promat-tým P. Vild
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  Změna adresy 
  Opakování je matka moudrosti, to jsme často slýchávali v dětství 
a ve škole. Nyní se to také hodí; v minulém čísle jsme naše P.T. čtenáře informovali 
o změně sídla společnosti. Již nás nenajdete v ulici Čkalova, ale Prahu 6 jsme 
neopustili, nebojte. Jsme o pár set metrů dále, na ulici Evropská v čísle 11. Pro 
toho, kdo se orientuje podle výloh, dole je Rossmann a Billa a je to kousek od 
výlezu z metra. Pro ty z Vás, kdo dojedou autem, máme zase parkovací místo, 
prostě: těšíme se na Vás na nové adrese! Evropská 2758/11 (Address) • Mapy.cz.  

za Promat-tým L. Zajíc
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  Dřevostavby – moderní bydlení 
  Čím dál tím více se naše divize Promat a Siniat setkávají 

s požadavkem materiálového řešení nebo systémů 
u dřevostaveb pro běžné bydlení... a  jako vždy 
máme co nabídnout. Z promatího ranku často 
řešíme požadavek bezpečného prostupu 
kouřovodu přes dřevěnou konstrukci, na který 
máme certifikovaný výrobek PROMATUBE®. Jeho 
konstrukce zajišťuje rychlé a bezpečné odizolování 
od hořlavých látek se splněním legislativních 

požadavků... Pokračování viz ProČas66. za Promat-tým P. Kejklíček

  Promat servis - info 
  Vážení obchodní partneři, rádi bychom 
Vás v  předstihu informovali o termínech, kdy nebude 
v provozu náš centrální sklad v Lovčicích.
4. 7. – zavřeno z důvodu nadcházejícího státního svátku
18. – 29.7. – celozávodní dovolená
 Prosím, berte na vědomí, že výdej ani příjem zboží 
nebude v těchto termínech možný.
 za Promat-tým K. Dvořáková
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  Dílna Eliáš
  Dílnu Eliáš firma Promat 
a  její zaměstnanci chtěli osobně 
i finančně podpořit, a trochu „nového“ 
se zde naučit. Ač uprostřed srdce Prahy, 
tak na poklidném místě ve vnitrobloku 
domů, se tato chráněná keramická 
dílna nachází, ani malá zahrádka, či 
ptačí voliéra, jí neschází. Pokračování 
na ProČas66. 
 za Promat-tým J. Pančochářová

  Novinky

Gastro - dnes chorvatské
 Za tu dobu, co jezdím do Chorvatska 
a  vnímám, co jím, udělali Chorvaté velký kus 
práce. Samozřejmě, my Češi máme pocit, že by 
to mohlo být levnější a ještě lepší, ale já bych 
před nimi i smekl. V květnu jsme byli s  partou 
kamarádů plachtit u Dubrovníku. Blížil se večer 
a  my po vyplutí ze Stonského kanálu (spodní 
část poloostrova Pelješac) začali hledat kotviště 
na noc. Blížila se bora a to je lépe nebýt jen na 
kotvě. V pilotu jsem našel zátoku Kobaš, že tam 
snad je možnost se uvázat. Byla a skvělá. Jako 
obvykle ne úplně levná, ale nabídli nám nejen 
možnost se vyvázat na jejich mole, skvělou večeři 
o několika chodech a ráno bohatou snídani. 
Všemu vládne pevnou rukou Toni a  jde ruku 
v  ruce se světovými trendy: otevřená kuchyně, 
místní čerstvé suroviny, více malých chodů 
a  příběh. Posuďte sami a třeba se tam někdy 
sejdeme www.gastromarekobas.com. 

za Promat-tým L. Zajíc

  Dutchman rok poté
  Rok 2022 je po delší Covidové pauze konečně 
plnohodnotným jachtařským rokem, i když začal zvolna. Posádka lodi 
CZE 11 ukončila loňský rok po MS ve španělské Altee rozladěná z ne 
příliš lichotivého 21. místa, zato s předsevzetím, že to půjde, když se 
bude konečně více jezdit... Pokračování na ProČas66. 
 pro Promat-tým T. Palkovský

  Focaccia
  Jistě znáte tuto chlebovou placku, která neodmyslitelně 
patří k italské kuchyni. Podává se k letním salátům, často ji v italských 
restauracích dostanete jako předkrm s nějakou pomazánkou. Úplně 
však stačí, když si nakrájíte domácí rajčata, zalijete bohatě olivovým 
olejem, osolíte, opepříte a focacciu si v této „lázni“ budete namáčet...
 Pokračování na ProČas66.  za Promat-tým M. Skotnicka

 za Promat-tým J. Ohanka

Požárně ochranná 
deska PROMASIL®–KP
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  Valné shromáždění PKPO
  11. 5. 2022 se za účasti významných hostů uskutečnilo 
v Praze Valné shromáždění Profesní komory požární ochrany. Pozvání přijali 
např. náměstek GŘ HZS brigádní generál, Ing. Daniel Miklós, MPA, zástupci 
TZB-INFO, ČVUT, prezident České hasičské jednoty a další. V rámci úvodní 
části byly předány prestižní ceny Zlatý plamen za rok 2021. V kategorii 
Výrobek roku byly vyhlášeny dvě ceny, a to „Revizní dvířka pod obklad se 
systémem klik“ firmy ZAVRZ s.r.o. a „Hasicí přístroj & záchranný bod The 
SHIELD“ firmy Amplla a.s.. Jako nejlepší akce roku 2021 byla vyhodnocena 
akce firmy Promat s.r.o. „Vodorovné pochozí prosklení R30“ při rekonstrukci 
památníku odboje ve Vojenském historickém ústavu na Vítkově.
 Pokračování na ProČas66. pro Promat-tým M. Mach

  Amáres Coffee
  Velmi zajímavá pražírna se 
nachází v Poděbradech – Amáres Coffee. 
Pražírna s prodejnou kávy se nachází nedaleko 
centra města a kousek dál na Jiřího náměstí 
najdete jejich kavárnu „Kavárna Poděbrady“. 
Tady můžete ochutnat kávy přímo z pražírny. 
Pražírna se zaměřuje hlavně na pražení kávy 
pro přípravu espressa. V nabídce mají také 
i další produkty pro alternativní přípravu kávy. 
 Veškeré kávy v nabídce jsou 100 % arabiky.  
Pokračování na ProČas66. za Promat-tým L. Fleischer

  Tramvajový tunel Žabovřeská
  Výstavba Velkého městského okruhu Žabovřeská přináší 
další část důležité komunikace lemující centrum Brna. Rozšíření přibližně 
kilometrového úseku a přeložení tramvajové tratě do tunelu umožní rozšířit 
stávající dvoupruhovou silnici na čtyřpruhovou. Na této stavbě jsme řešili 
požární obklad hydroizolace na jižním portálu tramvajového tunelu.

 Projekt obsahoval požadavek, že 
v  případě požáru u jižního portálu nesmí 
dojít k  odkapávání a opadávání požárem 
zasažené hydroizolace.
 Pro splnění těchto podmínek byl 
požadavek překrytí požárně odolnou 
stabilní deskou PROMATECT®-H, třídy 

reakce na oheň A1, s odolností proti vlhkosti (k.l. 480) a zároveň uzavřít 
spáru na spodním lící portálu – hrana klenby tunelu. 
https://www.promat.tech/pbs2020/#134  za Promat-tým M. Dočekal
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  OOPLA – Etex challenge
  

  Jelikož doby nácviku CO už jsou dávno za námi 
a zaměstnavatel tak nemá mnoho možností jak si ověřit tělesnou 
zdatnost svých administrativních pracovníků, jsou vymýšleny různé 
krátkodobé teambuildingové akce nebo, jako v našem případě, akce 
dlouhodobá - Etex Challenge, spojená s firemním motem Inspiring 
Ways of Living. Pokračování na ProČas66.  za Promat-tým P. Jahoda

  Ztracené kobylky
  Kdo si myslí, že se jedná o nový druh kobylek z hlediska 
přírodovědného, je na omylu. Jde o nejzábavnější „cykloorienťák“ 
dvojic, který jsem spolu se synem absolvoval.  
 Pokračování na ProČas66.  za Promat-tým P. Babor
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  Generátor ujištění Promat – online
  S přicházející dobou dovolených jsme pro Vás připravili 
jednu „žhavou novinku“, a to vyplnění žádosti o „ujištění o shodě“ na 
materiály Promat a „ujištění o požární odolnosti“ na naše systémové 
konstrukce – vše digitálně, přes webové rozhraní. 
 Pokračování na ProČas66.  za Promat-tým P. Kejklíček
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