Malířské řemeslo pomáhá v boleveckém TOTEMu
V pátek 14. února 2020 budou během charitativní akce vymalovány vstupní prostory a schodiště Mezigeneračního
a dobrovolnického centra TOTEM v Bolevci.
V plzeňském centru TOTEM, z. s. se na únor připravuje celodenní malířská akce ve spolupráci s PPG Deco Czech –
PRIMALEX, a.s., Cechem malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, z.s., CIRET s.r.o./ŠTORCH, PAPOS Trade, s.r.o. a Středním
odborným učilištěm stavebním Plzeň. Právě žáci malířského oboru společně s profesionálními řemeslníky a zaměstnanci
PPG přijdou vymalovat vstupní prostory a schodiště v budově centra v Bolevci.
„V létě 2019 u nás proběhla rekonstrukce, která byla spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního
programu Evropského fondu pro regionální rozvoj. Následně bylo potřeba vymalovat a s tím nám v červenci ohromně
pomohli junioři a trenéři Hokejbalového klubu Plzeň z Lochotína. Část velkého sálu a chodeb jsme malovali i my
zaměstnanci společně s našimi dobrovolníky a s úklidem nám pomohly TOTEMové seniorky. Jsem velmi hrdá na to, že
dobrovolníci a senioři takhle pečují o svůj prostor. Na schodiště jsme si ale opravdu netroufli. Vstoupili jsme do jednání
s firmou PPG Deco Czech – PRIMALEX, a.s. a díky jejím partnerům naplánovali celou tuto úžasnou akci“, říká ředitelka
neziskové organizace TOTEM, z.s. Vlastimila Faiferlíková.

Firma PPG Deco Czech, a.s. sdružuje mimo jiné oblíbené značky Primalex či Balakryl či síť prodejen Dům barev.
Je předním výrobcem nátěrových hmot v ČR a je generálním partnerem Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR, jehož
zástupce myšlenka pomoci TOTEMu oslovila. Členem Cechu je i Přemysl Šlechta, učitel odborného výcviku z plzeňského
stavebního učiliště, a tak vznikl nápad na realizaci školní praxe. Žáci malířského oboru si budou moci prověřit naučené
postupy i své řemeslné schopnosti v reálném terénu pod dohledem Cechu.
V rámci firemního dobrovolnictví se malování zúčastní také zaměstnanci firmy PPG Deco Czech - PRIMALEX z centrály
v Břasích a vymalují část vstupních prostor. Firma navíc poskytne TOTEMu zdarma všechny potřebné nátěrové barvy.
Zbývající pomůcky zabezpečí další partneři Cechu malířů, lakýrníků a tapetářů ČR - CIRET s.r.o./ŠTORCH – profesionální
nářadí a PAPOS Trade, s.r.o. – zakrytí podlah proti znečištění.
Tisková konference pro média proběhne v centru TOTEM (Kaznějovská 51) v pátek 14. února 2020 v 11:00 a jednotlivé
subjekty na ní zastoupí:
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