Tisková zpráva
STAVÍME VÁM SEN. Jonáš a jeho parta vyzývají spolky, svazy a kluby se sídlem v Kolíně. Pošlete své
stavební sny, my Vám vítězný sen postavíme!
Kolín, 22. října 2018 – Dnešním dnem startuje projekt STAVÍME VÁM SEN. Na jeho konci bude splněný
sen v hodnotě 100 000 korun, který zrealizují kluci ze SOŠ a SOU stavební Kolín. V tuto chvíli Jonáš a jeho
parta ze stavebky vyzývají, aby se spolky, svazy a kluby se sídlem v Kolíně zapojily a poslaly nápady, jak
a čím by chtěly stavebně vylepšit své základny a místa, kde provozují své aktivity. Následovat bude
hlasování veřejnosti. Právě ta totiž vybere nejlepší, nejzajímavější a nejpotřebnější nápad, který se bude
díky finančním partnerům realizovat. Jonáš a jeho parta jsou připraveni udělat maximum pro dobrou věc
a ukázat, že řemeslo je cool!
„Nápad splnit něčí stavební sen a přizvat k realizaci studenty z místní stavební školy nám přijde skvělý.
WOODCOTE CZ patří mezi přední české prodejce stavebnin. Proto nám dává smysl podpořit projekt, ve
kterém se přirozeně prolíná jeho hlavní myšlenka s tím, co sami děláme. Velmi rádi dodáme materiál na
vítězný projekt. Současně nám ale dělá radost, že ukážeme klukům, kteří budou tady v regionu za nedlouho
řemeslničit, z čeho všeho si u nás oni i jejich budoucí zákazníci mohou vybrat,“ komentuje partnerství
v projektu STAVÍME VÁM SEN Jan Fousek z WOODCOTE CZ.
„Naslouchat obyvatelům Kolína, propojit se s dalšími partnery nad projektem, který má smysl a udělá
radost, přitáhnout mladou generaci k řemeslu a dát jim reálnou představu, jak vypadá projektování v praxi.
I to jsou důvody, proč jsme se tuto myšlenku ve spolupráci s Lepším místem iniciovali a zapojili se,“ říká
manažer podnikových záležitostí TPCA Tomáš Paroubek a dodává: „Jonáš a jeho parta se naučí spoustu
nových věcí. Budou se podílet na komunikaci, projektování, půjdou se podívat do několika zapojených
firem. Během příprav a realizace stavby získají tolik potřebnou praxi a současně ještě postaví něčí sen.
Myslím, že v tomto projektu se propojuje dobro, skvělí lidé i myšlenky!“
Jonáš Březina, tahoun party kluků ze SOŠ a SOU stavební Kolín, k zapojení do projektu říká: „Když nás
z Lepšího místa oslovili, abychom se stali součástí projektu STAVÍME VÁM SEN, neměli jsme samozřejmě
tušení, co nás čeká. Ale ta myšlenka, že ukážeme Kolínu, že my kluci ze stavebky umíme zamakat pro
dobrou věc, nám přišla dost dobrá. Protože si myslíme, že řemeslu neodzvonilo, že je fajn něco doopravdy
umět. I řemeslo je prostě cool!“
Spolky, svazy a kluby se sídlem v Kolíně mohou zasílat své nápady na stavební realizace či úpravy od pondělí
22. října do pondělí 12. listopadu 2018. Veškeré informace a formulář k vyplnění najdou na
www.lepsimisto.cz.
Organizátorem projektu STAVÍME VÁM SEN je Lepší místo.
Partnery projektu jsou: WOODCOTE CZ, TPCA, GEFCO ČESKÁ REPUBLIKA, ALLTUB CENTRAL EUROPE,
Výstavba sítí Kolín, Česká spořitelna, EC Kutná Hora, Futurum Kolín, Město Kolín, Prostor + a Deník.cz.

better place, s.r.o.

Na Pustině 1068, 280 02 Kolín

Tel.: 608 123 013

info@lepsimisto.cz

www.lepsimisto.cz

IČ: 044 21 116

Sledujte:
www.lepsimisto.cz
https://www.facebook.com/lepsimisto/
Kontakt:
Kamila Drtilová
PR manažerka
kamila.drtilova@lepsimisto.cz
737 724 283
www.lepsimisto.cz

Přílohy: hlavní vizuál kampaně, fotografie Jonáš a jeho parta (foto Štěpán Vodička)
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