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Pilsen Region Building of the Year 2019

The Pilsen Region Building of the Year 2019 contest has been launched.
Structures with occupancy permit dates or put into operation between
1 January 2019 and 31 December 2019 can compete for the title of Pilsen
Region Building of the Year or for one of seven other awards granted in
the contest. Investors, design engineers, contractors and owners can enter.
The competition is split into seven categories: new buildings, remodelled
buildings, residential buildings, transportation and utility structures,
industrial buildings, sports and recreational facilities, and public space.
This marks the 17th year of the public competition. Due to the coronavirus
pandemic, the competition organisers have decided to delay the entry
deadline. The new deadline and the announcement of the results will be
posted at the competition website at www.stavbarokupk.cz.

Stavba roku Plzeňského kraje 2019
Soutěž Stavba roku Plzeňského kraje 2019 byla zahájena. Stavby zkolaudované nebo uvedené do provozu mezi daty 1. 1. 2019 a 31. 12. 2019 se mohou
ucházet o titul Stavba roku Plzeňského kraje či o některou z dalších sedmi cen, které se v soutěži udělují. Přihlásit je mohou investoři, projektanti,
zhotovitelé nebo vlastníci. Soutěží se v sedmi kategoriích – novostavby, rekonstrukce, stavby pro bydlení, stavby dopravní a inženýrské, průmyslové,
sportovní a volnočasové a veřejná prostranství. Jedná se již o 17. ročník
této veřejné soutěže. Vzhledem k pandemii koronaviru se rozhodli vyhlašovatelé soutěže odložit termín pro odevzdání přihlášek. Nový termín uzávěrky i vyhlášení výsledků bude zveřejněn na webových stránkách soutěže
www.stavbarokupk.cz.

Technology Centre at Bolevec Primary School
Pilsen is preparing to establish a technology centre at Bolevec Primary
School. The aim is to foster a relationship towards technology among
children and improve their manual dexterity. Children will be able to use a
woodworking shop equipped with modern machines and tools, life sciences
labs, and a language lab. The project also foresees the construction of
a wheelchair-accessible side entrance to the original building that will
provide access to the woodworking shop plus two platforms for accessing
workshops in the main building.

Technologické centrum na Bolevecké ZŠ
Plzeň připravuje vznik technologického centra při své Bolevecké základní
škole. Cílem je podnítit u dětí vztah k technice a zlepšit také jejich manuální zručnost. Žáci budou mít k dispozici například dřevodílnu vybavenou
moderními stroji a nářadím, ale i přírodovědnou část či učebnu cizích jazyků.
Projekt také počítá s vybudováním bezbariérového postranního vchodu u původní budovy, jenž zajistí přístup k dřevodílně, a také dvou plošin pro přístup
k současným dílnám v hlavní budově.

Jiří Soukup named Pilsen Region Entrepreneur of the Year
The tile seller whose company is based in Pilsen–Křimice got his start as a
tile layer in Germany shortly after the Velvet Revolution; he opened his first
shop in Pilsen in 1992. Since then he has built a prosperous company that
has expanded to foreign markets. As he explains, “You have to enjoy your
work. Many people start a business and just want to make money as quickly
as possible, but that’s not how it works. It must be fulfilling. I didn’t look left
or right and simply focused on being an entrepreneur.”

Podnikatelem roku Plzeňského kraje je Jiří Soukup
Prodejce obkladů a dlažeb, jehož firma sídlí v plzeňských Křimicích, začínal
po revoluci jako obkladač v Německu a první prodejnu otevřel v roce 1992
v Plzni. Od té doby vybudoval prosperující podnik, který expandoval také na
zahraniční trhy. Sám o svém podnikání říká: „Ta práce vás musí bavit. Mnoho lidí začne podnikat a chce co nejrychleji vydělat, tak to ale nefunguje.
Člověka to musí naplňovat. Nekoukal jsem nalevo ani napravo, prostě jsem
chtěl podnikat.“
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