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Příprava nového vydání Esíčka se nám
trochu protáhla, neboť novinek, aktuálních
zpráv, textů a obrázků se nám sešlo tolik,
že jsme ani nevěděli, jak je do 12 stran magazínu napěchovat. Nevím, jestli za to může
jaro, ale Ekostavby (myslím tím všechny firmy spojené s panem Markupem) zažívají
velký rozvoj. V Zahradním městě Louny
– největším projektu M2 Sors – se právě
otevírá první komerční a obytný komplex.
První dva ze 6 bytových domů jsou už
skoro hotové. V.H.V. otevírá novou pobočku
SIKO koupelny. Do skupiny firem ES přibude nová firma – M2 Solar –, společnost
zabývající se výrobou elektrické energie ze
slunečního záření. Ti z vás, kteří v polovině dubna navštívili výstavu Dům a zahrada
v Lounech, jistě nepřehlédli zajímavé výstavní expozice Půjčovny strojů a nářadí,
V.H.V. a M2 Sors. Pracujeme na nových
www stránkách ekostavbylouny.cz, které
budou mít lepší vzhled, nové funkce, přinášet lepší prezentaci firmy a Půjčovny malé
mechanizace. Všechny aktuální zprávy pro
vás budou na novém webu v sekci pro zaměstnance. Webové stránky esicko.cz již
v této chvíli nefungují.
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námi hodně soutěživých a tvořivých lidí,
a tak jsme si pro vás připravili další soutěž,
kde můžete projevit svůj talent a tvůrčího
ducha.
Titulní strana prozrazuje, že rok 2010 bude
jubilejní, uplynulo již 20 let od doby, kdy pan
Markup založil stavební firmu. V tomto a následujících 3 vydáních Esíčka postupně přineseme zajímavosti z tohoto období.
Příjemné jaro přeje
Esíčko

AK T UAL IT Y

Spolupráce se školami
Všechny naše společnosti jsou již od loňského roku jedním
z nejvýznamnějších partnerů projektu „Řemesla“. Jedná se
o projekt, který běží pod záštitou Hospodářské komory. Jeho
cílem je zvýšit povědomí o řemeslných a technických oborech
a vhodnou plošnou propagací přispět ke zvýšení poptávky po
studiu těchto oborů.
V průběhu března se v rámci tohoto projektu uskutečnily 2 besedy se žáky základních škol na téma STAVEBNICTVÍ. Obou
besed jsme se zúčastnili!
S prezentací „Dopravní stavby“ navštívili ZŠ Školní p. Hodek a p. Hrčka
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Na téma „Doprava ve stavebnictví“ se žáky ZŠ Prokopa Holého hovořili p. Dundáček a p. Pergl
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NAŠE STAVBY

avby

Název díla

Rekonstrukce budoucí ulice Malypetra
a chodníků v centru obce Klobuky

Objednatel

Obec Klobuky

Doba provádění prací

1. 9. 2009–31. 8. 2010

Místo provádění prací

k. ú. Klobuky

Stavbyvedoucí

Zdeněk Brindler

Smluvní cena

3 495 679 Kč

výst

a

v

e

vb

ě

St

Rekonstrukce budoucí ulice Malypetra
a chodníků v centru obce Klobuky

Rozsah díla:
- asfaltová komunikace
- chodník z betonové zámkové dlažby
- zatravňovací dlaždice
- zeleň + úpravy okolí
- svislé a vodorovné dopravní
značení + zpomalovací prahy
- dešťová kanalizace
- veřejné osvětlení

Multifunkční centrum – bourací práce, II. etapa
Název díla

Multifunkční centrum – bourací práce,
II. etapa

Objednatel

M2 Sors s.r.o.

Doba provádění prací

01/2010–03/2010

Místo provádění prací

Zahradní město – Louny

Stavbyvedoucí

František Herejk

Smluvní cena

413 819 Kč

ané

av

b

st

y

Př

ed

Rozsah díla:
- strojní demolice dvoupodlažní stavby z betonu o výměře 2 300 m3
obestavěného prostoru
- vybourání příček
- odvoz suti

Komunikace a chodník – Podbořany,
ulice Alšova a Valovská

04/2010–07/2010

Místo provádění prací

k. ú. Podbořany

Stavbyvedoucí

Michal Baraniak + Zdeněk Vaněk

Smluvní cena

6 362 281 Kč
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ě

Doba provádění prací

avby

e

vb

Město Podbořany

výst

a

Objednatel

St

Komunikace a chodník – Podbořany,
ulice Alšova a Valovská

- kompletní rekonstrukce komunikace
včetně asfaltových vrstev
- zemní práce
- povrchy ze zámkové dlažby
- kácení vzrostlých stromů
- vodorovné a svislé dopravní značení
- výsadba stromů,
   výsev trávníků hydroosevem - kanalizace a odvodnění komunikace
- veřejné osvětlení

v

Název díla

Rozsah díla:

SERIÁL: NAŠI STAVBYVEDOUCÍ

Kdo stavby řídí?
ě

a vby

v

Název díla

Obytná zóna Skršín – inženýrské sítě

Objednatel

M2 Sors s.r.o.

Doba provádění prací

01/2010–12/2011

Místo provádění prací

k. ú. Skršín

Stavbyvedoucí

Ota Vettermann

Smluvní cena

9 365 160 Kč

vb

e

Stavbyvedoucího Otu Vettermanna jsme požádali
o stručný rozhovor do našeho pravidelného seriálu.
Nejvíce nás zajímalo, co je
pravdy na tom, že si v ES
prošel největším počtem
profesí…

výst

a

Obytná zóna Skršín
– inženýrské sítě

St

Rozhovor se stavbyvedoucím

Kolik let pracujete v ES?
Přibližně 4 roky.
Jakými všemi profesemi jste si v ES prošel?
Mistr na stavbě Valeo, rozpočtář, úsek generálních dodávek staveb – Rover Plastik asistent stavbyvedoucího,
pracovník marketingu, odborný asistent závodu 31,
stavbyvedoucí závodu 31.
A která profese vás bavila nejvíce a proč?
Asistent stavbyvedoucího – Rover Plastik – zajímavá
a veliká stavba, výborná spolupráce s p. Moravcem,
podle mého názoru mi pomohla získat nejvíce zkušeností.
Které stavby nyní řídíte?
Skršín – inženýrské sítě rodinných domků
a splaškovou kanalizaci Kamenický Šenov.
Máte nějakou perličku z terénu, o kterou byste se mohl se
čtenáři Esíčka podělit?
Raději ne :-).

Děkujeme za rozhovor.

Vinařice a Divice – vodovod a vodojem

Název díla

Vinařice a Divice – vodovod a vodojem

Objednatel

Obec Vinařice

Doba provádění prací

09/2009–05/2010

Místo provádění prací

k. ú. Vinařice, Divice

Stavbyvedoucí

Luděk Cholt

Smluvní cena

39 679 230 Kč

avby

výst

a

e

v

Rozsah díla:  - přívodní vodovodní řady
- rozvodné vodovodní řady
- vodojem + výpustní potrubí z vodojemu
- příjezdová komunikace k vodojemu
- automatická tlaková stanice

vb

ě

St

Rozsah díla:
- zasíťování pro 27 parcel
- asfaltové komunikace, včetně zemních prací a odvodnění
- protihluková zeleň + úpravy okolí
- svislé a vodorovné dopravní značení + zpomalovací prahy
- zasíťování parcel
(vodovod + posilovací stanice,
splašková kanalizace,
dešťová kanalizace,
plynovod,
veřejné osvětlení,
čistírna odpadních vod)
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HLAVNÍ TÉMA: 20 LET ES

1. díl seriálu 20 let EKOSTAVEB
Rozhovor s p. Markupem o tom, jak to všechno začalo…

Jaké služby jste mohli na základě toho povolení poskytovat?
Drobné ekologické stavby (což znamenalo
vodovody, kanalizace, septiky a kanalizační
čistírny) a drobné stavební práce. Potřebovali
jsme ho, abychom mohli realizovat naši historicky první zakázku.
Jak to bylo s vaší první zakázkou?

První bagr! No není úžasný?

Jestli se nemýlím, tak jste EKOSTAVBY založil
společně s p. Řáhou. Čí to vlastně byl nápad,
pustit se do podnikání?
Ještě za totality jsme s Oldou Řáhou v rámci
„akcí Z“ pomáhali stavět vodovody a kanalizace. Asi už tehdy jsem začal uvažovat o tom,
že bych jednou chtěl pracovat a rozhodovat se
sám za sebe a nést za to plnou odpovědnost.
Těsně před revolucí jsem požádal o uvolnění z funkce a založil si svou vlastní stavební
skupinu, která fungovala jako samostatná jednotka pod „statkem“. Tehdy jsme postavili třeba
restauraci Formanku nebo Queen. Pak přišla
doba, která mi umožnila realizovat moje sny
a plány… Prostě jsme si s Oldou řekli, že to
zkusíme! Podnikat jsme začali 20. 1. 1990 na
základě „povolení k poskytování služeb“ od
Městského národního výboru v Lounech. To
bylo vystaveno na moje jméno, protože p. Řáha
byl tehdy ještě zaměstnancem VHS.

Sehnal ji p. Řáha. Investorem byl tehdy Místní
národní výbor Tuchořice a pracovali jsme pro
něj na základě „hospodářské smlouvy“, která
měla pouhé 4 strany. Jednalo se o vybudování vodovodního řadu v obci Liběšice. Součástí
stavby byla i oprava místní fary, kde jsme využili historické zkušenosti se stavbou vlastních
rodinných domků.
Stavba začala tím, že jsme při slavnostním výkopu přetrhli kabel nově vybudovaného a ještě nezkolaudovaného veřejného osvětlení. Při
té smůle jsme ale vlastně měli štěstí, protože
o několik desítek centimetrů níže byl kabel vysokého napětí. Kdybychom tehdy přetrhli i ten,
možná by naše podnikání skončilo dříve než
začalo. (Úsměv…).
Pak už vše probíhalo, jak mělo. Hodně jsme
se snažili a dbali na kulturu stavby. To se nám
vyplatilo, protože si toho všimli ostatní potenciální investoři (starostové obcí) a přišly další
zakázky… Vodovod a kanalizace v Břvanech
a vodovodní přivaděč plus následně kanalizace v Petrohradě.
A kdy vznikly EKOSTAVBY?
O pár měsíců později i Olda opustil zaměstnání
a 12. 7. 1990 jsme společně založili veřejnou
obchodní společnost pod názvem „Jiří Markup

–Oldřich Řáha EKOSTAVBY“. Dneska už mi
ten název připadá trochu krkolomný, ale tehdy
to nebylo nic divného…
Měli jste od začátku nějakou kancelář, nebo
jste vše řešili na stavbě?
První kancelář jsme si pořídili hned na začátku
– v červnu 1990. Koupili jsme dům v Lounech
č. p. 641. Tehdy v domě sídlilo několik subjektů
– Svaz ČSSP, Svaz zahrádkářů, Svaz chovatelů a Severočeský deník. Zpočátku jsme si tam
připadali jako cizí, seděli jsme v jedné místnosti
se zahrádkáři a ostatní se na nás moc netvářili.
Trvalo skoro rok, než jsme je vystěhovali a následně přízemí pronajali EKOAGROBANCE.
Pak jsme postupně celý dům zrekonstruovali
(většinou to dělali naši lidi).
Zmínil jste „vaše lidi“ – kdo byli vaši první zaměstnanci?
Historicky prvním zaměstnancem byl pan Ocet.
V době, kdy k nám nastoupil, byl již v důchodu, bylo mu asi 65 let. P. Řáha ho znal z VHS,
kde předtím pracoval… Teď mě napadá, že
s p. Octem souvisela i naše první investice –
byla to maringotka. Museli jsme ji pořídit, protože byl p. Ocet z daleka, a tak pro něj maringotka byla nejen pracovním místem, ale i druhým
domovem. První maringotku jsme si pronajali
od VHS Chomutov s příslibem, že nám ji prodají. Závist tu ale sehrála svou roli, a tak jsme
museli koupit novou… Na p. Octa a na tu dobu
vůbec rád vzpomínám. Každé ráno jsme začínali poradou u kávy právě v té maringotce
(podotýkám, že jsme se před vstupem do ní
museli zouvat! Přál bych si, aby dnes všechny
maringotky vypadaly tak, jako ta jeho…).
Mezi našimi prvními zaměstnanci byli např.
M. Hrdlička, V. Brožovský a jeho synové,
Z. Rendl, Z. Brindler, V. Fůs, Z. David, J. Kříž,
V. Marek, … A pak samozřejmě přicházeli další. Těší mě, že hodně z těch, kteří nastoupili v
té první pětiletce, u nás pracuje dodnes (Esíčko zjistilo, že 21!).
Prvním stavbyvedoucím byl Petr Kubala – tuším, že pracoval už na stavbě ve Břvanech.
Kdy jste si pořídili první stroj a kdo s ním pracoval?
Zpočátku jsme pracovali s technikou vypůjčenou od Zemědělského družstva Liběšice.
Prvním strojníkem, který s ní pracoval, byl
p. Pecinka. No, a první bagr (na titulní straně)
ten jsme koupili od Povodí Ohře. Vlastnoručně
jsme ho opravili a pak jsme se doslova prali
o to, kdo z nás s ním bude jezdit. (Smích…).

První účet v bance – máme ho dodnes!
První smlouva s investorem
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ROZHOVOR

Kdy jste svlékl montérky a proč?
Firma se rychle rozrůstala, přibývalo administrativy, rostl počet zaměstnanců, ... A tak jsme asi
po roce a půl museli s Oldou svléknout montérky a začít řídit firmu jinak. Stálo před námi hodně úkolů. Bylo potřeba posílit obchodní činnost,
protože jsme měli zaměstnance a museli jsme
je „uživit”. Řešili jsme, kdo povede účetnictví.
Potřebovali jsme prostor na to, abychom mohli
přemýšlet, jak dál firmu rozvíjet. Prostě jsme začali „dělat business“…

Historicky první stavba – vodovod
v Liběšicích

Jaká další rozhodnutí z první „pětiletky“ považujete za zásadní?
Přemýšlím, jestli dokážu na tuhle otázku nějak
stručně odpovědět. Pokusím se…
V podstatě téměř všechna rozhodnutí souvisela
s privatizací, která v té době probíhala. V rámci ní jsme získali několik významných objektů.
Jedním z prvních byl objekt mechanizačního
střediska STS v ul. Politických vězňů v Žatci. Tam jsme si vytvořili zázemí pro skladování materiálu a techniky. V té době jsme neměli
MTZ, ale potřeba ho mít byla stále větší. Vyřešili
jsme to tak, že jsme oslovili 3 pracovníky z OSP
a společně s nimi založili společnost V.H.V. Po
čtyřech letech si ale tito pracovníci řekli, že by
to podnikání mohli zkusit bez nás, a založili si
vlastní firmu, do které směřovali zakázky. Tak
jsme od nich odkoupili obchodní podíly a z toho
nejloajálnějšího z nich (p. Hausnera) jsme udělali ředitele a jednatele společnosti.
Dalšími objekty, které jsme získali, bylo třeba
kamenosochařství v Žatci nebo truhlárna v Podbořanech. Časem se ale ukázalo, že nám tyto
činnosti nebyly tak úplně blízké (no prostě nám
to nějak nešlo), tak jsme je prodali.
Za velmi náročné rozhodnutí, nad kterým jsme
dlouho váhali, byla koupě společnosti PEV. Tam
jsme se stali nejdřív majoritními akcionáři a ponechali jsme řízení managementu. To se ukázalo jako velmi chybné rozhodnutí, neboť se společnost dostala do likvidace. A tak EKOSTAVBY
koupily společnost včetně všech závazků,
pohledávek a zaměstnanců. Rozhodli jsme se
do areálu v Chomutově investovat nemalé finanční prostředky a vytvořit si tak zázemí pro
opravy naší techniky a posílit pozici na Chomutovsku. Musím říct, že jsme se tehdy „těšili“
velkému zájmu ze strany tisku – nenechali na
nás nit suchou. (Ještě mám ty články schované.
Dneska už se nad nimi můžu smát…)
Velmi důležitá byla koupě významného podílu
ve VHS Teplice. Po dohodě s ostatními společníky se p. Řáha ujal vedení VHS a já měl na
starosti EKOSTAVBY a V.H.V.
V roce 1995 jsme ještě zprivatizovali Prefu Žatec, ale to už je asi do příštího čísla, že?

ČOV – Blažim

Rekonstrukce rybníků v Blažimi

Rekonstrukce Štefánikovy
ulice v Lounech

ČOV – Lišany u Rakovníka

P. Markup a p. Řáha
u původního sídla

Rekonstrukce Pražské ulice v Lounech

1.
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ZPRÁVY Z M2 SORS

Narodila se nám sestra
Dne 16. února nám do naší rodiny přibyla další sesterská společnost
– jmenuje se M2 Solar s.r.o.
Už podle názvu asi tušíte, čím se bude zabývat … Ano, skutečně půjde
o provozování fotovoltaické elektrárny. Ta bude stát v Lounech na pozemcích mezi Poprokanem a SEKO (viz foto). V tuto chvíli jsou již provedeny terénní úpravy pozemku a je podepsána smlouva s dodavatelem
solárních panelů a veškeré technologie.
Elektrárna, jejíž výkon bude 1,1 MWp, by měla být uvedena do provozu
do konce letošního roku.

Podpis smlouvy s dodavatelem technologie

Pozemek

Letecký snímek pozemku

Byli jsme na výstavě
v Lounech
Pro velký úspěch v loňském roce jsme i letos prezentovali projekt
Zahradního města na lounském výstavišti na výstavě Dům a zahrada
2010 ve dnech 15.–18. dubna 2010.
Letos zde nechyběl ani stánek Půjčovny malé mechanice či společnosti V.H.V., která zde prezentovala svá jednotlivá centra a také nově
otvírané koupelnové centrum v Lounech. Počasí se vydařilo a o návštěvníky nebyla nouze (v sobotu jich bylo napočítáno až 16 tisíc). Zde
jsou fotografie jednotlivých stánků:
Stánek Půjčovny strojů a nářadí

Stánek V.H.V.
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Stánek M2 Sors

ZPRÁVY Z M2 SORS

Zahradní město Louny

Koupelnové centrum a kuchyňské
studio těsně před otevřením

Multifunkční dům MINI

Práce na největším developerském projektu společnosti M2 Sors probíhají ve vysokém tempu.
Multifunkční dům MINI
31. května bude kompletně zkolaudován Multifunkční dům MINI. Komerční prostory byly
předány nájemníkům. Prvním z nich je V.H.V.
– partner SIKO –, které zde 7. května otevře
koupelnové centrum, jehož součástí bude
i prodej dveří. Druhý nájemce – Prima kuchyně – zahájí provoz kuchyňského studia.

Večerní koupání v koupelnovém centru
Otevření koupelnového centra
bude podpořeno výraznou reklamní kampaní. Fotografie, jež bude
tvořit hlavní motiv na billboardech,
byla pořízena v koupelnovém centru V.H.V. Aby byl snímek maximálně věrný, musela být do vany v koupelnovém centru napuštěna voda a
fotografovaný model se při focení
hezky vykoupal.

Ekostavby Louny budou mít nový web
Bytové domy L2, P3
V současné době jsou dokončeny hrubé stavby a vyzděné atiky. V 1. NP a 2. NP se provádí
kompletní instalace a omítky. Ve 3. NP se vyzdívají příčky. Kolaudace je v tuto chvíli naplánována na 31. července 2010.

V zájmu úspory finančních nákladů a v zájmu úspory času, který je
nutný pro aktualizace údajů www
prezentací, rozhodlo vedení ES
o zrušení www stránek www.esicko.cz. Ale nebojte, většina textů
a obrázků z www.esicko.cz se zachová – přesuneme je na adresu
www.ekostavbylouny.cz/esicko.
Dokončení nové www prezentace
Ekostaveb a přesun dat z webu
esicko.cz je naplánováno do konce
dubna. Předem děkujeme za pochopení, pokud nebudou v tomto
období webové prezentace zcela
funkční.
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ZÁBAVA

Společenský večer
k 20. výročí Ekostaveb
Jak jsme oslavili kulaté výročí?
Skvělá hudba a spousta tance doprovázely slavnostní náladu,
která panovala dne 12. 3. v chomutovském Městském divadle.
Jako na každé správné oslavě ani zde nechyběl dort s 20 symbolickými svíčkami, které nebylo vůbec snadné sfouknout. Zajímavým zpestřením večera byla také módní přehlídka z kolekce
Beaty Rajské. Esíčko při tom samozřejmě nemohlo chybět  …
Zahájení večera a slavnostní projev majitelů společnosti
– Jiřího Markupa, Pavlíny Kalitové a Jiřího Markupa ml.

Taneční ukázka „Malí tygříci“

Hudební host Eva Mašatá

Hudební skupina The Beatles revival

Módní přehlídka Beaty Rajské – část kolekce
„Marnivost 2010“

Kytička pro příchozí dámy

Jaké asi bylo přání p. Markupa? :)

Pan Benda s manželkou – welcome drink

Taneční ukázka „Disco dance” v podání dívek
ze STARDANCE Chomutov

V průběhu večera zaznělo půvabné trio
String Ladies

Moderátor večera Bořek Slezáček

Jiří Markup s partnerkou

Ve víru tance

Více fotografií najdete na webových stránkách www.ekostavbylouny.cz/esicko
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Myslíme na ostatní
Lounské divadlení
Ve dnech 12.–14. března se ve Vrchlického divadle v Lounech konal již
6. ročník Lounského divadlení. Stejně
jako v předchozích ročnících hrály
amatérské divadelní soubory před
vyprodaným sálem. Jak nám sdělili
někteří účinkující, byl to pro ně životní zážitek! Nejlepší inscenací podle
odborné poroty byla Příliš hlučná samota od Bohumila Hrabala v podání
Divadla Zdrhovadlo z Klášterce nad
Ohří.

Taneční škola STARDANCE Chomutov

FK Slavoj Žatec
Jsme rádi, že se v Žatci daří nadchnout děti pro sport, proto jsme
se rozhodli věnovat finanční prostředky především na podporu
malých fotbalistů.

Unikátní projekty Smržovka

Věřte nebo nevěřte,
těmhle tanečnicím je
teprve 10 let, přesto
dokážou za rok protančit několikery střevíce.
Tyhle krásné stříbrné
dostaly darem od nás.
Za to nám na našem
plese předvedly, jak jim
to v nich pěkně jde.

Město Vroutek

V pořadí již druhý dar
jsme poskytli postiženým dětem. Tentokrát
jsme peníze věnovali
na podporu výtvarných pobytů postižených dětí a mládeže ve
Výtvarném centru Sněženka ve Smržovce.

Pozvánka na Dětský den
Už dvakrát jsme se v červnu potkali v krásném prostředí zámeckého parku v Měcholupech, a tak jsme si řekli: „Do třetice všeho
dobrého i zlého…“ Ano, tušíte správně, že
vás chci pozvat na sedmý Dětský den společnosti EKOSTAVBY a všech jejích sesterských společností.
Spolu s Pavlínou (Kalitovou) a Jardou (Kleinem) chystáme pro vaše děti, vnoučata
a pravnoučata spoustu her, soutěží, muziky,
sladkostí a samozřejmě taky překvapení.
13. června se těšíme na shledanou!!!

Městu Vroutek jsme přispěli na maškarní ples pro
děti. Prý si ho moc užily.

Esíčko

Životní jubilea
Dne 25. ledna oslavil padesátku pan Jan Poduška. K jeho životnímu jubileu se v letošním
roce přidá ještě jubileum pracovní – už 15 let
obléká pan Poduška firemní barvy Ekostaveb.
Gratulujeme!
Náš věrný pes Esíčko vyčmuchal, že Jan je vášnivým (ale opravdu vášnivým) rybářem. Jeho kolegové navíc prozradili, že ze svých úlovků sám
připravuje neuvěřitelné dobrůtky! Taky si moc pochvalovali, že na ně Jan myslí a nosí jim do práce
vzorky na ochutnání.
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2.

to

4.

o

SOUTĚŽ

Vyhlášení modelářské soutěže
Ve vánočním vydání Esíčka jsme vyhlásili soutěž o nejlepší bagr. Termín odevzdání
slepených a vybarvených modelů byl 29. 1. 2010. Asi týden před tímto datem jsme si
říkali, jestli vůbec budeme mít komu ceny předat. Pak ale přišel poslední lednový týden
a vy jste nás modely doslova zasypali. Sešlo se jich celkem 15 – jeden hezčí než druhý!
Komisi, která se sešla ve složení P. Kalitová, J. Markup ml., H. Venclová, K. Skalická
a R. Moravec, čekal nelehký úkol.
Podívejte se, jak to nakonec všechno dopadlo…

1.

místo

3.

2.

místo

3.

místo

Tomáš Sklenička (ES)

2.

místo

4.

místo

5.

1.

místo

místo

3.

místo

Kateřina Renčová (V.H.V.)

5.

místo

Radek Plášil (ES)

Vladimír Lavička (ES)

Ostatní fotografie naleznete na www.ekostavbylouny/esicko.cz

místo

Tematická soutěž
k 20. výročí EKOSTAVEB

Jan Vorlíček (ES)

Připravili jsme novou soutěž, ve které vám bude stačit jen váš
talent a chuť se o něj s námi podělit.
A jak zní zadání?

SOUTĚŽ

OSTAVEB

k 20. výročí EK

Vymyslete píseň, báseň či krátkou rýmovačku na téma
20 let EKOSTAVEB.
Prezentace vašich děl proběhne na Dětském dni 13. 6. 2010
v zámeckém parku v Měcholupech, kde budete mít
příležitost své dílo zazpívat či přednést a možnost
vyhrát zajímavé ceny.
Do soutěže se mohou přihlásit zaměstnanci společnosti
Ekostavby, V.H.V. či M2 Sors a prezentaci můžete klidně
přenechat svým dětem. :)

Připravili jsme pro vás
zajímavé ceny, nechte
se překvapit.
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